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De Oudeschilder molen is 2019 weer goed doorgekomen. Dat is toch altijd weer spannend, op 

verschillende fronten. Ten eerste financieel: we moeten elk jaar weer voldoende geld bij elkaar zien 

te sprokkelen om alle verzekeringen en het onderhoud te kunnen betalen. En ten tweede materieel: 

aan zo’n oud gebouw gaat regelmatig iets stuk, wat dan weer gerepareerd moet worden. De grootste 

angst zit echter altijd aan het eind van het jaar, als onze houten rietgedekte molen zich midden in het 

vuurwerkgeweld staande moet houden. Dit jaar zijn er in Nederland twee molens aan ten prooi 

gevallen. Logisch dat we elk jaar weer blij zijn als Oud & Nieuw voorbij is en De Traanroeier 

ongeschonden het nieuwe jaar in kan. 

In 2019 hebben 100 donateurs en 16 sponsoren De Traanroeier gezamenlijk met bijna €7.000 

gesteund. Verschillende incidentele acties hebben mooie bedragen opgeleverd. Van de opbrengst 

van het HavenVIStijn kreeg de molen € 500,-, de RabobankClubkasCampagne leverde € 698,- op en 

de Pancratiusschool uit Enkhuizen bracht een cheque van € 200,-.  

Elk jaar is De Traanroeier gratis toegankelijk op Open Molendag en Open Monumentendag. Op deze 

dagen zijn er pannenkoeken en drie-in-de-pan verkocht om de kas wat extra te vullen. Op Open 

Monumentendag is er bovendien zelfgebakken taart en koek verkocht. Dit was een groot succes! Het 

aanbod was divers, de kwaliteit van de baksels was geweldig en menigeen ging met een aantal 

stukken naar huis om later nog van te genieten. De taarten en koeken waren gebakken door  

vrijwilligers van de molen, medewerkers van Stichting Texels Museum en enthousiaste donateurs en 

andere Texelaars. Het was die dag mooi weer en er was een terrasje gemaakt rond de molen, 

waardoor het er heel gezellig toeven was. De verkoop van alle lekkernijen samen leverde ruim 

vierhonderd Euro winst op. Een prachtig bedrag waarmee mogelijk een nieuwe traditie is geboren. 

In 2019 zijn twee huwelijken voltrokken op de molen. De molenvrijwilligers zorgden voor een 

schoongemaakte, draaiende molen, de medewerkers van Museum Kaap Skil voor het vervullen van 

de wensen aangaande catering en versiering. Vanzelfsprekend zijn de bruidsparen uitgebreid 

gefotografeerd in, op en bij de molen.  

De molenaars waren bijna het hele jaar op woensdag- en donderdagmiddag en veelal ook op 

zaterdagochtend aanwezig in de molen. De draaiende wieken zorgden iedere keer voor een vrolijke 

aanblik in het dorp en het museum. Ook bij festiviteiten in Museum Kaap Skil, zoals de opening van 

een nieuwe tentoonstelling, laten de molenaars De Traanroeier draaien. Dit wordt bijzonder op prijs 

gesteld. 

Het jaar 2019 leverde een nieuwe gediplomeerde molenaar op voor De Traanroeier. Vrijwilliger Hans 

Smallenbroek, tevens penningmeester van Stichting De Traanroeier, behaalde zijn 

molenaarsdiploma.  

De reparaties die in 2019 aan de molen zijn uitgevoerd, zijn beperkt. Er is een binnenrijn vervangen 

zodat de beide maalstoelen weer gebruikt kunnen worden voor het malen van graan. De 

blikseminstallatie van de molen is in het najaar uitgebreid geïnspecteerd en aan de hand van het 

inspectierapport zijn enkele aanpassingen gedaan. Molenmaker Poland zou in het najaar onder 

andere de kop van het linker voeghout vervangen, schilderen op hoogte en de kuipband vervangen, 

maar had zich verkeken op zijn werkzaamheden elders. Toen hij daarmee klaar was, was de herfst 



inmiddels zover gevorderd, dat de werkzaamheden aan De Traanroeier tot komend voorjaar zijn 

uitgesteld. We hebben wel al een mooi bedrag van het TexelFonds toegezegd gekregen voor een 

nieuwe kuipband.  

Het jaar 2019 was het laatste jaar waarin de zesjarige BRIM-subsidie is besteed die door het Rijk was 

toegekend voor de jaren 2013 tot en met 2019 Voor het groot onderhoud hebben we een een 

zogenaamde SIM-subsidie aangevraagd voor de periode 2020-2025. SIM staat voor Subsidieregeling 

Instandhouding Monumenten. Deze rijkssubsidie is opnieuw toegekend, waardoor we de komende 

zes jaar € 6.000,- per jaar krijgen. We moeten dan wel zelf jaarlijks een bedrag van €4.000,-  bijeen 

brengen. De SIM betaalt dus 60%  van de onderhoudskosten. 

 


