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Met deze nieuwsbrief brengt het bestuur 
van de Stichting Venemansmolen u graag 
op de hoogte van de activiteiten in 2019 
en de te verwachten ontwikkelingen in 
2020. 
  
Voor wij dat doen, bedanken wij eerst 
iedereen die een bijdrage heeft geleverd 
om het molencomplex in stand en in 
werking te houden, als vrijwilliger, 
donateur, sponsor, schenker van bijdragen 
in natura en/of subsidieverstrekker. Uw 
ondersteuning wordt zeer gewaardeerd! 
 
Stijgende belangstelling voor de 
molen 
De website van de molen is afgelopen jaar 
vernieuwd. Wij hebben ook een nieuwe 
folder uitgebracht, en flyers in het Duits en 
het Nederlands gemaakt die door de VVV 
zijn gedistribueerd. Zaken die niet 
kosteloos zijn, maar wel belangrijk om de 
Venemansmolen en de Graansilo onder de 
aandacht te brengen.  
 
De openingstijden voor bezoekers zijn 
aangepast. Wij bieden - en dat is uniek - nu 
ook een groepsarrangement 'werken met 
de molen' aan. Wie dat wil kan onder 
leiding van de molenaar de molen 'vangen' 
en weer starten, zelf een zeil 'voorleggen' 
en assisteren bij het kruien van de molen. 
 
Of het nu komt door de website, door de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
flyers, doordat mensen ’s morgens de 
molen al zien draaien en dan na de  
boodschappen ’s middags de molen 
bezoeken, weten we niet. Maar feit is wel, 
dat de bezoekersaantallen zijn opgelopen 
en dat we in ons gastenboek leuke reacties 
zien, vooral van Duitsers, maar ook van 
bezoekers uit andere Europese landen, en 
zelfs uit Amerika en Canada. De 
penningmeester is heel content met de 
pecunia die hij oogst uit de bussen waar 
bezoekers hun giften in kunnen doen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De keerzijde is dat we menskracht tekort 
komen op dagen dat er veel bezoekers 
zijn. De standaard bezetting is twee 
molenaars, maar wij hebben - zeker tijdens 
het vakantieseizoen - behoefte aan 
mensen die bezoekers kunnen begeleiden 
in de molen, de dieselmaalderij en de 
expositieruimte, en die een kopje koffie of 
drankje willen serveren.  
Lijkt het u iets? Neem dan contact met ons 
op! 
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Een nieuwe kerstster 
Elk jaar weer werd met de nodige moeite 
een kerstster in de wieken van de molen 
gehesen. Een klus die we niet zelf 
aankonden, en waarvoor we per jaar 
tweemaal assistentie van de brandweer 
met hun hoogwerker nodig hadden: 
eenmaal voor het monteren van de 
kerstster en eenmaal voor het demonteren. 
Van omwonenden en passanten begrijpen 
wij dat deze kerstverlichting op prijs gesteld 
wordt, maar de molenaars zijn er minder 
enthousiast over. Immers, als de ster in de 
wieken zit, en dat is enkele weken per jaar 
het geval, moet de molen stil blijven staan. 
En met een molen moet eigenlijk gedraaid 
worden… 
De oude kerststerverlichting werd slecht; er 
zou waarschijnlijk nieuwe aangeschaft 
moeten worden. Tijd dus om af te wegen of 
we moeten doorgaan met de grote ster 
waarvoor wij de brandweer nodig hebben. 
Kan en wil de brandweer die ondersteuning 
ook nog jarenlang (kosteloos) blijven 
leveren? Uiteindelijk is besloten wél weer 
een kerstster aan te brengen, maar dan een 
kleinere die we zelf kunnen monteren en 
demonteren. De verlichting is nog wel een 
dingetje… de oude verlichting die redelijk in 
bochten was te buigen, is niet meer 
verkrijgbaar. Het is  
nu allemaal LED. Dat verbruikt minder 
energie en geeft meer licht, maar: het is 
niet zo goed te buigen en blijkt in aanschaf 
vrij duur te zijn. Eind november waren we 
nog in beraad hoe we dit 'varkentje gaan 
wassen', en of we het gewassen krijgen 
tegen voor ons haalbare kosten… 
 
Buitenkant dieselmaalderij opgeknapt 
Het oude stucwerk aan de buitenkant van 
de dieselmaalderij dateerde waarschijnlijk  
uit 1880. Het was dus meer dan een eeuw 
oud toen het dit jaar werd vervangen. Om 
deze opknapbeurt te kunnen realiseren,  
waren wij naast de subsidie van provincie 
en gemeente sterk afhankelijk van giften,  

 

 

en wij danken onze donateurs voor dit 
project heel hartelijk. Het resultaat mag er 
zijn! Wij hebben meteen van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om de 
drainage rond de molen en de 
dieselmaalderij te verbeteren, door er 
grindbedden langs te leggen. 
 
En de schilders zijn er maar druk mee… 
Onze vrijwillig huisschilder (tevens 
wijnboer/wijnmaker…) is er erg druk mee; 
gelukkig heeft hij dit jaar zijn zoon weten te 
strikken om hem te helpen. Begin van dit 
jaar is vooral veel werk verzet aan de 
binnenkant van de Graansilo. Toen het 
weer wat beter werd kon het buitenwerk 
aangepakt worden en kregen de kozijnen 
een verfbeurt. Ook de stelling van de molen 
is bijgewerkt, met name op de 
houtverbindingen en op plaatsen waar 
schroeven onder het plamuur waren gaan 
corroderen. Toen de buitenkant van de 
dieselmaalderij werd gestuct en er een  
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steiger stond, is van de 
gelegenheid gebruik 
gemaakt om alle 
metalen raampjes na 
te lopen en waar nodig 
(en dat was op veel 
plaatsen) ruitjes te 
vervangen. Het 
bijwerken van één 
zo’n raampje is een 
hele klus. Bovendien zijn van alle ruitjes - 
die allemaal verschillend zijn - malletjes  
gemaakt, zodat ze vervangen kunnen 
worden als dat ooit nodig is! 
 
Nieuw buitenmeubilair 
Onze Winterswijkse fabrikant van 
straatmeubilair bood ons een stenen bank 
aan voor bij de Graansilo, en een grote 
houten balk als bank voor bij de molen. Wij 
zien dat bezoekers van de Graansilo en van 
de molen er dankbaar gebruik van maken. 

En ook onze vrijwilligers gaan er graag even 
op zitten als het zonnetje schijnt. Veel dank 
voor deze giften! 

 
Maaien, heg knippen en vooral: al dat 
onkruid tussen de stenen de baas 
worden... 
Het 'groenonderhoud' vraagt heel veel tijd 
en aandacht. De heg knippen is een klusje 
dat je met een paar man niet in een halve 
dag klaart. Het grootste en meest 
tijdrovende werk is echter het zonder 
verdelgingsmiddelen (afgezien van 
schoonmaakazijn) onkruidvrij houden van 
de bestrating. Vele, vele uren worden op de 
knietjes aan dit onderhoud besteed. 
 
Gezien de kosten hebben we dit jaar het 
professionele onderhoud van de maaier, 
heggenschaar en bosmaaier overgeslagen.  
De zitmaaier doet het goed, en af en toe 
nemen we bij het maaien ook de berm bij 
de buurvrouw mee en proberen we buiten 
het terrein, voor de heg langs, een mooi 
aangezicht te handhaven. 
 
Er is dit jaar ook bewust een 'onkruidveldje' 
gecreëerd. Naast de Schoppe wilde 
eigenlijk niks groeien, behalve onkruid 
dan… Van de nood is een deugd gemaakt 
door een stuk gras om te frezen en in te 
zaaien met een onkruidachtig 
bloemenmengsel. Het eerste zaaisel kwam 

nauwelijks op, maar het tweede 
resulteerde wel in een bijna metershoge 
wildgroei. Mooi of lelijk? De meningen 
verschillen natuurlijk.  
De liefhebbers van het onkruidveldje 
hadden het snode plan om ook het grasveld 
voor de Graansilo voor een deel om te  
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toveren in zo'n bloemenveldje. Vooralsnog 
zien we daarvan af, want het is nu vaak een 
leuk speelveldje voor kinderen van gasten 
in de Graansilo. Wel is het speelveld 
onlangs voorzien van een laagje oude 
koemest - letterlijk een schenking in natura 
van een van onze donateurs. 
Wij zijn blij met het bloemenveldje dat wij 
nu bij de Schoppe hebben; ook daar 
hebben we een gift in natura voor mogen 
ontvangen.  
Ook blij zijn zo te zien de mensen die 
langskomen en van de fiets stappen om er 
naar te kijken en er een foto van te maken.  
 
Hulp vanuit en aan het AZC 
De Winterswijkse Uitdaging (WUh) 
benaderde de Venemansmolen met het 
verzoek of wij wilden bijdragen aan het 
project 'Aan de slag', waarbij bewoners van 
het AZC gekoppeld worden aan 
vrijwilligersklussen. Wij werken hier graag 
aan mee, omdat wij dit een goede manier 
vinden om de sociale functie van de 
Venemansmolen een extra invulling te 
geven.  
In de afgelopen periode hebben 
verschillende AZC-bewoners, onder meer 
afkomstig uit Syrië, Libië en China (waar 
Oeigoeren worden onderdrukt), in 
wisselende samenstellingen van een paar 
man regelmatig de woensdagploeg 
ondersteund. Zij hielpen met klussen als 
het onderhoud van de groenvoorziening, 
werk ter voorbereiding van het opknappen 
van de dieselmaalderij en schoonmaakwerk 
(ook van het hek van de 
stelling op de molen).  
De taal vormt soms een 
probleem; de 
communicatie moet 
vooral in het Engels, 
maar ook die taal wordt  
niet door elke 
vluchteling gesproken.  
Abdel Hakim uit Libië, 
hier op de foto bij het  

  
prepareren van het werk aan de gevel van 
de dieselmaalderij, stond erop dat we 
Nederlands met hem spraken. Inmiddels 
kan hij zichzelf al aardig in het Nederlands 
uitdrukken.  
Volgens de bemiddelaars van de 
Winterswijkse Uitdaging komen de AZC-
bewoners graag naar de Venemansmolen 
om klussen te doen. En zo snijdt het mes 
aan twee kanten...  
 
Vernieuwde Graansilo is in trek bij 
bezoekers 
Rond Kerst 2018 zijn we met man en macht 
bezig geweest om de Graansilo een 
moderner uiterlijk te geven. Om daarbij zo 
min mogelijk kosten te maken, hebben wij 
delen van het interieur hergebruikt. Zo zijn 

de keuken en alle tafels in een frisse, lichte 
kleur geverfd. Wel moesten er nieuwe 
gordijnen en een nieuwe deurmat 
aangeschaft worden. 
Mede dankzij een zeer welkome gift 
hebben we 60 nieuwe stoelen kunnen 
kopen. Bovendien konden we voor de oude 

stoelen via Marktplaats 
nog een mooi bedrag 
van een paar honderd 
Euro krijgen! 
Een financiële 
tegenvaller was dat in 
de loop van het jaar de 
koelkast kapot ging. We 
hebben van de nood 
een deugd gemaakt 
door voor een kleine  
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meerprijs een koelkast met glazen deur en 
verlichting te kopen. 
De nieuwe frisse uitstraling van de 
Graansilo is een succes, en het concept 
blijkt een gat in de markt te zijn. Velen 
hebben het afgelopen jaar een feest 
kunnen geven waarvoor zij thuis de ruimte 
niet hadden, en waarvoor de bestaande 

horeca een te dure 
optie was. In totaal is 
de Graansilo dit jaar 
ruwweg voor meer 
dan 1000 mensen 
een feestlocatie 
geweest. Wij hebben 
veel positieve 
reacties ontvangen. 
Het heeft natuurlijk 
wel een stevige 

inspanning gevraagd van onze vrijwilligers.  
Een punt van voortdurende aandacht is dat 
wij moeten voorkomen dat buurtbewoners 
geluidsoverlast ondervinden. Dat is niet 
altijd helemaal gelukt, en wij hebben op dat 
vlak gedurende het jaar de touwtjes bij het 
beschikbaar stellen van de Graansilo heel 
strak moeten aanhalen.  
 
Het onderhoud aan de molen zelf 
Van een van de houten tandwielen in de 
dieselmaalderij waren een aantal 'tanden' 
afgebroken. En dat zijn niet zomaar rechte 
stukjes hout! Met professioneel passen, 
meten en secuur op maat zagen hebben de 
molenaars zelf nieuwe tanden gemaakt en 
ze ingepast. 

 
Molenstenen moeten zo nu en dan weer 
scherp gemaakt worden. In vaktermen heet 
dat 'de steen billen'. Elke molen heeft een 
speciale takel op de maalzolder staan om 

de bovenste steen, de loper, van de 
onderste steen, de ligger, af te kunnen 
halen. Of de kraan in de molen nog wel 
stevig genoeg was om die steen te kunnen 
dragen, was twijfelachtig. Daarom werd de 
kraan versterkt met stalen ijzers.  

Vervolgens is de loper van de ligger 
afgehaald. Op de foto hierboven hangt de 
loper in de kraan. 
De molenstenen zagen er nog redelijk goed 
uit. Het terugplaatsen wordt een secuur 
werkje, want loper en ligger moeten 
precies evenwijdig aan elkaar liggen. 
Gebeurt dat niet, dan schuren ze te veel 
over elkaar. Dat veroorzaakt niet alleen 
slijtage, maar zorgt er ook voor dat het 
meel te warm wordt tijdens het malen. 
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Wat wordt er aan meel gemalen? 
Als de molen draait, betekent dat niet 
automatisch dat er ook wordt gemalen; zo 
veel meel kunnen we niet kwijt. Grote vaste 
afnemers van ons meel zijn twee 
kinderboerderijen. Dat zijn eveneens 
instellingen die het van subsidies, giften, 
etc. moeten hebben. Zij krijgen het meel 
dan ook tegen kostprijs van ons geleverd. 
Zo wast de ene hand de andere. 
In 2019 is er meer dan 2500 kg gemalen 
voor de kinderboerderijen.  
Voor de aanvoer van de grondstoffen en 
het vervoer van het meel naar de 
kinderboerderijen mogen wij gebruik 
maken van een busje van een van de 
autobedrijven in de buurt - zelfs nadat we 
met het busje een paaltje hadden geraakt! 
Oei…. Dat was natuurlijk wel even een 
kostenpostje voor de molen.  
Ook deze donateur danken wij heel 
hartelijk voor zijn bijdrage. 
 
Als de kinderboerderijen meel nodig 
hebben terwijl er onvoldoende wind staat 
om met de molen te malen, komt de 
dieselmaalderij in actie.  
Wij prijzen ons zeer gelukkig met de 
vrijwilligers die met grote kennis van zaken  

 
onze mooie Ruston dieselmotor 
onderhouden en de nodige reparaties 
kunnen uitvoeren. Dit jaar werd gevreesd 
dat er een nieuwe koppakking op de  
diesel zou moeten, maar gelukkig kon de 
kop worden gedicht door de kopbouten aan 
te draaien. De dieselmachinisten zullen de 
oude dame uit 1935 met nog meer 
voorzichtigheid behandelen...  
 
(Hoe) komt de Venemansmolen 
financieel rond? 
In 2018 lukte het niet helemaal, maar het 
ziet er naar uit dat we dit jaar wel uit de 
kosten komen. Zonder subsidies van het rijk 
en de gemeente zou exploitatie niet 
mogelijk zijn. Maar rijk en gemeente 
verwachten, niet ten onrechte, dat de 
Venemansmolen ook zelf fondsen aantrekt 
en kosteloos menskracht in de vorm van 
vrijwilligers inzet. 
De inkomsten uit de Graansilo zijn hard 
nodig om de niet-subsidiabele kosten te 
dekken voor onderhoud van het complex 
en voor de mogelijkheden tot ontvangst 
van bezoekers. 
Bezoekers van de molen vragen wij om een 
vrijwillige bijdrage. Het is onze inschatting 
dat de (soms ruime) bijdragen die wij op die 

manier ontvangen, 
ons meer opleveren 
dan een vaste 
entreeprijs. Bovendien 
houden wij zo de 
drempel voor een 
bezoek zo laag 
mogelijk, wat wij 
belangrijk vinden. 
 
Wij danken gemeente 
en rijk voor hun 
subsidies, en zijn zeer 
erkentelijk voor de 
vrijwillige bijdragen 
van bezoekers en 
donateurs.  
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Vooruitblik naar 2020 
Wij kijken uit naar een mooi 2020 waarin 
de nodige zaken opgepakt gaan worden.  
Wij verwachten dat de rol die de 
Venemansmolen in Winterswijk vervult, 
verder uitgebreid wordt door 'onderdak' te 
gaan bieden aan de Erfgoed Klusbrigade, 
eveneens een vrijwilligersorganisatie. De 
Erfgoed Klusbrigade heeft behoefte aan een 
nieuw onderkomen, en hoewel wij ze die 
niet kunnen bieden, kunnen wij wel het erf 
bij de Venemansmolen beschikbaar stellen. 
De Klusbrigade zal daarop zelf een loods 
bouwen van in totaal zo'n 130 m2; zij heeft 
hiervoor inmiddels sponsoring gevonden! 
De loods komt naast onze Schoppe. Een 
stuk van de heg gaat daar verdwijnen - en 
wordt herplant op de oude begraafplaats. 
De samenwerking tussen de 
Venemansmolen en de Erfgoed Klusbrigade 
lijkt een win-winsituatie voor beide 
partijen, en wij zien daar dan ook naar uit! 
 
In de Graansilo en de ruimte in de 
koffiekamer die nu door de molenaars 
wordt gebruikt, moet ook het een en ander 
aangepast worden. Er komen extra 
toiletvoorzieningen voor de Erfgoed 
Klusbrigade waar ook onze molenaars en 
vrijwilligers gebruik van kunnen maken.  
 
Onlangs kregen wij een glaswand 
aangeboden. Daar hebben we een mooie 
toepassing voor: de glaswand vervangt de 
houten afscheiding tussen de 
molenaarsruimte en de expositieruimte. De 
expositieruimte was uit het zicht van de 
bezoekers van de molen, maar als de 

verbouwing klaar is, kijk je van buiten zo die 
mooie ruimte in, met als blikvanger de 
grote modelmolen.  
Deze molen is gebouwd door Gerrit ter 
Haar, voormalig bestuurslid en molenaar 
van het eerste uur, en heeft tot 1999 bij 
hem in de tuin gestaan.  
Ook in de expositieruimte werkt deze 
molen op windkracht: uit het zicht staat 
een ventilator opgesteld die genoeg wind 
geeft om de wieken te laten draaien. 

 
Naar verwachting is deze verbouwing in het 
eerste kwartaal van 2020 klaar.  
Dank aan de donateurs die dit mogelijk 
hebben gemaakt! 
 
 

pagina 7 



Nieuwsbrief Venemansmolen  

Ook het komende jaar zal de 
dieselmaalderij het nodige onderhoud 
vragen. Een aantal lagers is aan vervanging 
toe. Wij hebben er nog enkele liggen en 
hopen dat we het daarmee redden, want je 
kunt ze niet zomaar ergens bestellen. Als 
we tekort komen, kijken we tegen een 
grote kostenpost aan om nieuwe lagers te 
laten gieten. 
 
Een punt van aandacht is ook de manier 
waarop de diesel wordt gestart. Dat 
gebeurt met luchtdruk. Er staat daarvoor in 
de dieselmaalderij een vat van 200 liter, dat 
dag en nacht onder een druk van 10 
atmosfeer wordt gehouden. De diesel is 
van voor de oorlog en het vat ook.  
Het vat ziet er nog goed uit, maar je weet 
nooit of er misschien toch ergens een 
zwakke plek in zit. Om het vat goed te laten 
inspecteren zou het uit zijn betonnen voet 
gebikt moeten worden, en daar wordt het 
vat zeker niet beter van.  
Uit veiligheidsoverwegingen vragen wij ons 
dan ook af of we in de toekomst de diesel 
op een andere manier moeten gaan 
starten, bijvoorbeeld met een compressor 
die daar voldoende capaciteit voor heeft en 
waarbij geen gebruik gemaakt hoeft te 
worden van het 200 liter vat. Maar zo’n 
nieuwe compressor is wel erg duur…..  
 
 
 
 
 
 

 
Tot slot 
Het bestuur van de Venemansmolen hoopt 
u met deze nieuwsbrief een indruk te 
hebben gegeven van wat er zoal gebeurt in 
en om het molencomplex, hoe wij aan de 
middelen komen voor onderhoud en 
exploitatie, hoe uw bijdrage hierbij wordt 
ingezet en wat de toekomstplannen zijn.  
 
Wij streven ernaar de Venemansmolen op 
verschillende vlakken een steeds 
belangrijker rol te laten spelen in onze 
gemeente en in de Achterhoek. In 2019 
hebben wij mooie vooruitgang geboekt, en 
wij hopen die lijn in 2020 te kunnen 
voortzetten.  
 
Dankzij uw bijdragen in arbeid, in geld, in 
natura of op een andere manier, worden 
wij in staat gesteld onze plannen te 
realiseren. Daarvoor willen wij nogmaals 
onze zeer hartelijke dank uitspreken, want 
zonder deze bijdragen hadden we de 
eindjes niet aan elkaar kunnen knopen. 
Kom gerust eens langs om alles met eigen 
ogen te bekijken! 
 
Rest ons u heel prettige feestdagen en een 
in alle opzichten goed 2020 te wensen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Stichting Venemansmolen 
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