
Nationale Molendag 14 mei 2017 
 

Eigenlijk is het nationale molenweekend 13 en 14 mei 2017 maar omdat het niet eenvoudig is om voor 

2 dagen molenaars op de molen te hebben is er voor gekozen om alleen op de zondag open te zijn. 
We hebben het risico van Moederdag ( gecompenseerd door de eerste 12 moeders een rode roos 

cadeau te doen) en het kampioenswedstrijd van Feyenoord op de koop toe genomen. 

Het weer was schitterend, mooie temperatuur, fijne zonnige dag en een goede wind!                  
Beginnend met 4 volle zeilen hebben we na 2 uur besloten om 2 zeilen af te nemen.                                   

De molen versierd met vlaggen aan de wieken  (2x  Nederland, Brabant en Rosmalen) en vaantjes 
tussen de wieken, altijd weer een feestelijk gezicht. 

We kunnen terug kijken op een goed bezochte Molendag, 76 mensen hebben de molen bezocht.   

Niet slecht als je bedenkt dat we weinig reclame hebben gemaakt. Alleen her en der wat affiches bij 
winkeliers opgehangen en geen enkele krant ingelicht. Opvallend was dat er veel jonge gezinnen de 
molen hebben gevonden. Er zijn heel wat kleurboekjes van De Hollandsche Molen  samen met 

kleurplaten van ons zelf weggegeven. 

Hopelijk komen de jonge gezinnen volgend jaar weer op bezoek, worden  besmet met het molenaars-
virus en gaan de opleiding Vrijwillig Molenaar volgen om ons team te versteken. Wie weet! 

Groetjes; molenaars/molengids van de Standerdmolen Rosmalen 

 

Hemelvaartsdag 
 

Gisteren was het Hemelvaartsdag, een dag waarop veel mensen gaan dauwtrappen. Voor de één is 

dauwtrappen op blote voeten door de velden lopen, de dauw van het gras trappen. Voor de ander is 
het met de fiets op stap en trappen maar, wel met voldoende wind in de banden!                                                    

Naast de molen, bij het jeu de boules veldje, streken 4 fietsers neer om even een boterham te eten en 
hun weg weer te vervolgen naar de St Jan. Dat deden ze al sinds mensenheugenis van Dieden 

(achter Oss) op de fiets naar `’s-Hertogenbosch, zo’n kleine 30 Km. Even een praatje gemaakt, `n 
folder over molens en de Brabantse molen-fietskaart mee gegeven voor als ze een keer weer zin 
hadden om te fietsen met een ander doel. 

Buiten deze bezoekers was het rustig op de molen, even wat kleine dingen gedaan; 

- oude reuzel (varkensvet waarmee we de wiekenas smeren) verwijderd. Dit oude vet is weer een 

lekkernij voor de vogels. 

- koebel aan de deur van de ondertoren gemaakt. Nu kunnen de  bezoekers even een lel aan de bel 
geven als we boven in de molen bezig zijn. 

-om onze bezoekers ook met de website kennis te laten maken hebben we op diverse plaatsen in de 

molen het adres neergehangen. 

-als laatste klusje heb ik het bilkussen (kussen om op te knielen als de maalstenen gescherpt moeten 
worden) gevuld met stro en de molen aangeveegd. Bezoekers zouden anders kunnen denken dat we 

stro malen i.p.v. graan. 

Groetjes en tot een volgende  keer. 

Frans Hollander 


