
Houtzaagmolen De Jager 

 
Terugblik op een prachtig 2019 

Waar moeten we beginnen? 2019 was in ieder geval het jaar van het 300-jarige bestaan van de molen, Het 

Molenhuis en de rest van het complex. Dit hebben we 14 september gevierd en het feest was een groot succes. 

Erg uniek, zo’n molen van 300 jaar oud. We hopen er nog vele jaren van te kunnen genieten en ook de generaties 

die na ons volgen. De zeilschool viert dit jaar trouwens haar 50-jarige bestaan. Ook al een mooie mijlpaal. 

 

Een ander hoogtepuntje was de filmavond in de molen, afgelopen december. Voor het eerst werd de helft van de 

zaagschuur omgetoverd tot bioscoop. Daarmee waarschijnlijk ook meteen één van de oudste bioscopen. De 50 

beschikbare kaarten waren binnen 2 dagen verkocht en meer dan een oproepje op Facebook bleek niet nodig. Het 

leverde veel positieve reacties op, dus een vervolg hierop gaat er wel komen. 

 

 

 

 

 

Hieronder een overzicht van statistieken van de 

afgelopen 6 jaar. Dit bevestigt het mooie jaar 2019. Veel meer uren gedraaid, daardoor meer omwentelingen 

(rondjes van de wieken) en heel veel bezoek (!). Alle molendagen - zowel landelijk als regionaal - zijn erg goed 

bezocht, maar ook de vele evenementen in ons dorp. Vaak zat het weer erg mee (ook de wind). 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

UREN OPEN 465 446 485 494 557 606 

UREN ONBELAST 57 49 53 55 96 205 

UREN BELAST 134 169 147 161 185 198 

UREN TOTAAL 191 217 200 215 281 403 

OMWENTELINGEN 132545 163636 139353 145654 188292 261339 

METERS GEZAAGD 180 245 206 270 234 266 

AANTAL BEZOEKERS 2330 1469 2619 1608 2754 4004 

 

De molenaars/vrijwilligers van De Jager 

De molen wordt al jaren letterlijk en figuurlijk draaiende gehouden door veel enthousiaste vrijwilligers. We 

zorgen ervoor dat de molen draait, er boomstammen worden gezaagd, de bezoekers van uitleg worden voorzien 

en dat er mooie producten worden gemaakt. We gaan hier de komende edities meer aandacht aan besteden, maar 

ook op onze Facebookpagina plaatsen we regelmatig leuke nieuwtjes en foto’s. 

 



De vrijwilligers op een rij. Achter: Lourens Feenstra, Freek Felkers, Jan Coppens, Jaap van Driel, Wijbe de 

Vries en Bert Wieman. Voor: Marc Kramer, Arjan Reekers en Siebolt Doorenspleet. 

 

Overigens is collega Jaap momenteel even uit de running, omdat hij in december een auto-ongeluk heeft gehad. 

Het gaat inmiddels alweer aardig goed en we hopen hem in het voorjaar weer mogen te begroeten op de molen. 

Jaap is uniek in zijn uitleg richting bezoekers en schreef t/m 2018 steevast de stukjes voor de dorpskrant. 

 

Een unieke bank 

Het maken van banken is een van de dingen waar we ons zaterdags zoal mee bezig houden in de werkplaats. 

Vorig jaar kwam er een verzoek voor een zitbank van maar liefst 3 meter. Voor Lourens geen probleem, zo 

bleek. Zie het resultaat hieronder. De bank paste vervolgens op de centimeter nauwkeurig in de kar! 

 

 

 

 


