
Molenbril

Houtzaagmolen De Ster heeft een nieuwe molen-
bril. Niet dat de molen last van bij- of verziendheid 
had. De nieuwe bril is voor het gemak van de mo-
lenaars.

Met molenbiotoop wordt de omgeving van de molen 
aangeduid. Die omgeving kan voor het functioneren 
van de molen meer of minder geschikt zijn. De molen-
biotoop van De Ster is verre van geweldig. De alsmaar 
hoger wordende bebouwing in de directe omgeving 
van de molen zorgt ervoor dat we steeds minder pro-
ductieve uren met de molen kunnen maken. Ook het 
weelderige groen rondom de molen draagt daar niet 
toe bij. Het stijgt tot een hogere hoogte dan ons, mo-
lenaars, lief is.

Wanneer er te weinig wind (overgebleven) is om met de 
molen te kunnen zagen dan lukt het vaak nog wel om 
alleen het wiekenkruis van de molen te laten draaien. 
We moeten dan de twee grote houten tandwielen in 
de kap van de molen uit elkaar halen. De zware eiken 
spil die vertikaal door de molen wordt daartoe scheef 
gezet en vervolgens geborgd. Voor het borgen van die 
scheefstaande koningsspil hadden we een hulpstuk 
gemaakt; door ons ‘ het brilletje’ gedoopt.

Twee personen waren er nodig voor het aanbrengen 
van het ‘brilletje’: eentje om de zware spil op z’n plek 
te houden en een ander om het ‘brilletje’ te plaatsen. 
Sinds kort is dat verleden tijd.

Een houten blok, gemaakt uit een groot stuk iep, heb-
ben we aan de middenbalk van de molen bevestigd. 
In dat blok kan het bovenste lager van de koningsspil 
rusten wanneer de molen uit het werk gezet wordt. 
De molen heeft een permanent ‘brilletje’ gekregen en 
de molenaar kan nu in z’n eentje de aandrijving van 
de zagen aan en uit zetten. 

De molen heeft er verder niets aan, het is uitsluitend 
voor het gemak van de molenaars.

Piet van Os , molenaar Houtzaagmolen de Ster
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Nog altijd trekt de molen veel bezoe-
kers tijdens activiteiten en op zaterdag 
tussen 13.00 en 16.00 bij de gratis rond-
leiding door de groep enthousiaste en 
trouwe vrijwilligers. Bij voldoende wind 
wordt er gezaagd, bij te weinig wind 
gaat de bril op!



De muziekoefenruimte 
op het molenerf de Ster 

wordt sinds augustus be-
mand door Maarten Bes-
selink en heet sindsdien 

The Green Motel. Na een 
grondige opknapbeurt is 
de ruimte inmiddels een 

nieuw thuis voor bands 
als Minus the Tiger, Bom-

bay Show Pig, Aestrid, 
Coppersky, Homemade 

Empire, La Vive, Dial 
Presko en The Happy Few

Na ruim twee decennia 
op het molenpark no 8 te 
hebben gewoond zijn Ellis 
Visch en Geurt van der 
Wal begin 2012 verhuisd. 
Met veel genoegen into-
duceren wij bij deze de 
nieuwe bewoners Sandy 
Rozemeijer en Eric van 
Leeuwen met Mees, Jet 
en Tito! 

Ook in de dierenwei was het 
een veelbewogen jaar. Tij-
dens de NL Doet dag is de 

weide samen met de burger-
meester en wethouders fl ink 

uitgebreid. We hebben een 
nieuw schaap met een lam-
metje en twee superleuke 
kune kune varkens verwel-

komd, Bella en Beer, die als 
een ware trekpleister fun-
geren voor kinderen uit de 

buurt.

Culturele activiteiten 2012

woensdag 14 november 
kindervoorstelling 

Stroev & Roeff

zaterdag 17 november 
Volesebühne

zondag 18 november 
De Ster goes Brazil

woensdag 19 december 
kindervoorstelling 

Zlatah de Geit!

woensdag 19 december
Muziekpresentatie 
Het Wilde Westen

maandag 24 december 
Vorlesebühne

cns@lombok.nl
www.houtzaagmolen-de-ster.nl

Voor de zaterdagmiddag zijn we 
altijd op zoek naar vrijwilligers 
voor de rondleidingen en ook 

voor de gezellige Bintang Bar!

WELKOM!


