Molenaars jaarverslag 2018

De afgelopen jaren werd het jaarverslag door Wim van Bruggen geschreven namens de molenaars.
Wim is na ruim 17 jaar molenaar geweest te zijn op de Kyck over den Dyck afgezwaaid en vertrokken
naar de specerijenmolens te Rotterdam. Daarnaast maalt hij bijna wekelijks op de molen in zijn
woonplaats Rijsoord. Gelukkig valt hij nog een enkele maal in bij ons op de Dyck.
Omwentelingen
Zo rustig als de wind op de zaterdagen was, zo turbulent was het wel en wee in de molen.
Door de zeer matige wind hebben we slechts 84564 omwentelingen gemaakt tegenover de ruim
100.000 de afgelopen jaren.
Omdat we aan bakker Korteweg en bakker van der Breggen leveren, plus aan onze eigen winkel
hebben we noodgedwongen veel op het elektrisch koppel gemalen. Qua kwaliteit maakt het niet veel
uit, maar een vrijwillige korenmolenaar wil natuurlijk het liefst op de wind malen.
Dit is het afgelopen jaar gemalen:
5015 kilo baktarwe,
2575 kilo Dordts spelt voor bakker Korteweg,
1950 kilo spelt voor in de winkel
550 kilo pasta bloem gemalen.

Onderhoud.
De gehele molen is geschilderd en kan er weer minimaal 7 jaar tegen.
Extra aandacht was er voor de lange schoren en de lange spruit.
Tevens zijn de windborden vervangen.
In oktober begon de luitafel wat door te slippen tot het dusdanige vormen aannam, dat we het luien
op de wind geheel hebben stopgezet om geen overbodig risico te krijgen, omdat zakken meel niet
meer afgeremd zouden kunnen worden. Vanaf begin november moest dat dus elektrisch gebeuren.
1500 kilo graan en andere verkoopproducten naar de voorraad zolder op 15 meter hoogte tillen zou
een beetje te veel van het goede zijn.
Molenmaker Batenburg heeft alles bekeken en een offerte uitgebracht. De luitafel wordt begin 2019
gerestaureerd. Het lijkt erop volgens de molenmaker, dat de luitafel ouder is dan de molen zelf en
dus van een oudere molen is overgeplaatst. We zijn benieuwd naar de uitkomst.
De molenaars verrichtten zelf klein onderhoud, daar waar kan en verantwoord is. Soms bijgestaan
door een vrijwillige specialist, die de zeilen herstelt daar waar nodig is.
Hierbij dient vermeld te worden, dat met name de molenaars Wim Beerden en Johan de Vries de
techneuten zijn die het onderhoud verzorgen.

In 2018 is ook weer de risicoanalyse en het bijbehorende plan van aanpak ingevuld en opgesteld.
Molenaar Peter Raggers is verantwoordelijk voor het opstellen hiervan.
We konden vaststellen, dat de molen er goed voor staat. Aan alle veiligheidsaspecten werd bijna
voldaan. Daar waar dat niet zo was is het in het plan van aanpak opgenomen en in eigen beheer door
de molenaars in 2018 in orde gemaakt.
Hygiëne
Hygiëne is natuurlijk altijd belangrijk maar in een ambachtelijk bedrijf, dat ook nog eens 305 jaar oud
is, helemaal. De molenaars maken schoon volgens de normen van het ambachtelijk molenaars Gilde.
Wat inhoudt dat een behoorlijk stuk van onze tijd wordt ingenomen door alle zolders waar de
molenaars verantwoordelijk voor zijn (6 stuks) op basis van het schema schoon te maken.
Uiteraard de maal- en steenzolder wekelijks.
Daarnaast worden de drie maalstoelen per toerbeurt éénmaal per twee maanden ontmanteld en
geheel schoon gemaakt.
De controlelijst doet ook dienst als voortdurende checklist op controle van alle onderdelen van de
molen.
De molenaars hebben in het derde kwartaal van 2018 ook de vrijwilligers van de vulzolder
ondersteund, om te komen tot optimale hygiëne beheersing. Met de warme zomer achter ons
kregen we wat last van meelmotjes.
Besloten werd om de gehele vulzolder uitgebreid schoon te maken en alle oude voorraaddozen te
verwijderen. Daarvoor in de plaats kwamen er 80 plastic bakken, die goed afgesloten kunnen worden
maar ook gemakkelijk schoon te maken zijn.
Bij de laatste inspectie op ongedierte kreeg de vulzolderploeg een compliment. De inspecteur kon
geen enkel ongedierte vinden.

Instructiemolen.
Met het vertrek van Wim van Bruggen dreigde ook de instructeur voor het opleiden van
molenaarsleerlingen te verdwijnen. Reeds in 2017 had Peter Raggers aangegeven, dit wel te willen
oppakken, maar het regiobestuur vond dat hij nog wat meer ervaring moest opdoen.
In oktober 2018 werd hij wel officieel door het landelijk bestuur als instructeur benoemd.
Peter begeleidde reeds de leerlingen gedeeltelijk samen met Wim.
Wij hebben om diverse redenen afscheid genomen van twee leerlingen. Eén vertrok uit eigen keuze
de ander op ons verzoek.
Jan Blinde was toen nog de enige MIO (molenaar in opleiding). Hij is begin december 2018 geslaagd
voor het regionaal examen en gaat in het voorjaar 2019 op voor het landelijk examen.
In november konden we een nieuwe leerling begroeten Fulco Heusdens. Hij was reeds 8 jaar geleden
leerling, maar is er toen mee gestopt. Nu is hij weer terug, overtuigd dat het toch wel een heel mooie
vrijetijdsbesteding is.

Peter Raggers kreeg begin 2018 het certificaat ambachtelijk korenmolenaar uitgereikt waarmee de
mogelijkheid behouden blijft, dat de Kyck over den Dyck zo men wil, zou kunnen toetreden tot het
Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde.
Op de vulzolder assisteren leerlingen van het Johan de Witgymnaseum mee i.v.m. maatschappelijke
stage en worden daarin begeleid door Willem Smit, voorman van de vulzolder.

PR en sociale media.
Erna Steingröver heeft begin januari 2018 facebook een nieuw gezicht gegeven en wekelijks hierop
berichten gezet. Bij aanvang waren er ongeveer 150 volgers nu begin januari 2019 ruim 600.
Tevens beheert ze Instagram: bijna 200 volgers.

Activiteitencommissie.
Begin 2018 is er door een klein groepje vrijwilligers een activiteitencommissie in het leven geroepen
met heel veel ideeën en plannen. De nationale molendag werd daardoor een zeer levendig geheel
met veel bezoekers en gezelligheid. Door omstandigheden konden een paar andere activiteiten niet
doorgaan, maar de activiteitencommissie beschouwt dit als voorbereidend werk voor 2019.
De molen gaat volgens plan, zoals in 2018 is opgezet, deelnemen aan het kunstrondje van Dordrecht.
Dit is een maandelijks terugkerend fenomeen, waarbij op 3 februari 2019 voor het eerst de deuren
opengaan voor kunstminnend Dordrecht en omgeving. Doel van alle activiteiten is de molen veel
meer in de belangstelling te zetten. Daarmee wellicht meer klanten te betrekken, maar zeker ook
educatief klaar te staan voor de rondleidingen van jong en ouder.
Dit alles heeft zijn weerslag op de molenaars door meer bezoek, meer voorlichting, extra aandacht
voor veiligheid. Tevens verzorgen zij door de week heen rondleidingen voor scholen op de molen.

Bezetting
Op basis van de planning nu gemaakt door molenaar Marc van der Wulp, voorheen door molenaar
Gert Schep, zijn er in principe twee min of meer vaste draaiteams om de 14 dagen. Waarbij het altijd
zo is, dat eenieder welkom is bij het andere team.
De molenaars werken op basis van gelijkheid en bepalen met elkaar wat er moet gebeuren, zowel op
de dag zelf als qua onderhoud of organisatie. Voor groot onderhoud dient eerst toestemming van het
bestuur verkregen te worden, die tot op heden op de kennis van de molenaars handelt eventueel
met extra advies van de molenmaker.
Twee keer per jaar is er een molenaarsvergadering.
In 2018 zijn verschillende molenaars ook meerdere keren op de vrijwilligersvergadering geweest.
In 2019 worden de molenaars standaard voor de Vrijwilligersvergadering uitgenodigd.
De molenaarsgroep bestaat uit:

Vaste molenaars
Gert Schep
Johan de vries
Marc van der Wulp
Wim Beerden
Peter Raggers tevens instructeur.

Inval molenaars
Wim van Bruggen
Henk Burgerding
Daan Raggers

MIO (molenaar in opleiding)
Jan Blind
Fulco Heusdens

Tot slot
De molenaarsgroep wenst het 100% nieuwe bestuur, dat vanaf 1 januari is aangetreden heel veel
plezier en wijsheid toe. Daar waar gewenst (en soms wellicht ongewenst) geven wij advies over alle
molenzaken, die van belang zijn voor onze molen.
Het afgetreden bestuur wensen wij alle rust toe, die zij verdienen na ruim 20 jaar de molen
uitstekend beheerd te hebben.

Namens molenaars en MIO’s
Peter Raggers

