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Het jaar 2018: Een overzicht van Museum De Wachter.          
 
Activiteiten: 
Het jaar 2018, zo mogen we concluderen, was een goed jaar, zonder echte 
uitschieters.  
Dit geldt voor zowel het aantal bezoekers en de financiële uitkomsten. 
Ook het aantal vrijwilligers bleef ongeveer gelijk  
 
Vrijwilligers: “De wind in de wieken van De Wachter”. 
Het aantal vrijwilligers: Per 31 december 2018 waren er 185 vrijwilligers actief (v.j. 185).    
Het zijn mannen en vrouwen zich het hele jaar door inzetten om het industriële en ander erfgoed te 
onderhouden en toegankelijk te maken voor een breed publiek. 
Qua kennis en kunde zijn de vrijwilligers van “van alle markten thuis”.  
Er is bijzonder veel vakkennis op vele terreinen aanwezig.  
In de goed geoutilleerde werkplaatsen (metaal, hout en elektrotechniek) kan heel veel, zonder derden, 
worden gerealiseerd.  
Het is niet in te schatten wat dit, in Euro’s gerekend, bijdraagt aan het positieve resultaat van De Wachter. 
Zonder de inzet van die vele vrijwilligers zou een instelling als De Wachter niet kunnen functioneren. 
De vrijwilligers dragen bij aan het trotse gevoel dat De Wachter zonder exploitatiesubsidies kan 
functioneren. 
 
Bijzonder was dat onze klompenmakers de 1e prijs kregen toegekend voor mechanisch gemaakte 
handelsklompen. Dit gebeurde op de nationale klompenmakers dag in Sint Oedenrode 
 
Her vrijwilligerskoor “De Wachter Stars” werd helaas opgeheven. De leeftijd van koorleden en dirigent is de 
oorzaak. 
De motorclub van vrijwilligers, ook wel The Millbikers genoemd floreerde daarentegen.  
Ze vierden in 2018 het 10-jarig bestaan. 
Gezamenlijk heeft deze groep dit jaar weer vele kilometers gemaakt door Noord en Oost Nederland en 
Noord Duitsland.  
 
De vrijwilligersorganisatie wordt aangestuurd door de hoofden van de groepen Techniek en Bedrijfsvoering.  
Het hoofd techniek, Han de Rhoter, coördineert en stuurt de vrijwilligersgroep aan die zich bezighoudt met 
het technische gedeelte van “De Wachter” (molen/stoom/werkplaatsen/boot etc.) 
De coördinator Bedrijfsvoering (Koos Dijkstra) coördineert en regelt de horeca, de bakkerij, de groepen, 
rondleiders en suppoosten 
 
In augustus is er, door en voor de vrijwilligers, een barbecueavond georganiseerd. Dit was opnieuw een 
groot succes. 
 
Als jaarafsluiting is de traditionele oliebollenmiddag op 12 december 2018 gehouden. Dit keer weer in het 
Hof van Zuidlaren (Sprookjeshof).  De meeste vrijwilligers waren hier aanwezig.  
Hier zijn de in 2018 overleden vrijwilligers herdacht en de jubilarissen gehuldigd. 
Aan 6 vrijwilligers t.w. Ben Groen, Henk van Wijk, Cees Denekamp, Hennie Stomp, Wim Kleefman en Stoffer 
Wilkens werd door de voorzitter de gedenkplaquette voor meer dan 10 jaar trouwe inzet uitgereikt. 
Voor 20 jaar inzet bij “De Wachter” kregen Chris de Bondt, Joop Arends, Jack Alsema en Ellie Wieting de ere-
speld of hanger toegekend. Zij kregen ook de titel “ERE-VRIJWILLIGER”. Hun foto zal worden opgenomen in 
een Eregalerij, die hiermee inmiddels uit 39 foto’s bestaat. 
Omdat we het jubileum per 10 jaar vieren, was er tot nu toe bij een 25-jarig jubileum “slechts” een bos 
bloemen. Omdat er nog een aantal zilveren Wachter-dukaten beschikbaar is wordt vanaf 2018 behalve de 
bos bloemen ook deze munt uitgereikt bij het zilveren jubileum.  
Chris van Eck, Joop Bloemendaal en Han de Rhoter maakten deze kwarteeuw vol. Piet Roffel, Harry Wiggers, 
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Henk Marrink, Dirk Koning, Catrien Scholte, Arend Kamphuis, Leo Miedema, Gerard Schenkel, Marius 
Biesheuvel, Edsard ten Cate en Jan Versteeg kregen de munt met terugwerkende kracht toegekend.  
 
Met “terug- en vooruitkijken” en een videopresentaties van de activiteiten in het afgelopen jaar, een (klein) 
kerstpakket en uiteraard oliebollen, werd de oliebollenmiddag weer een gezellige afsluiting van 2018. 
 
De Vrijwilligers Nieuwsbrief kwam uit in april, juli en december. Veel vrijwilligers leverden hun bijdrage voor 
dit informatieve blad van en door vrijwilligers. 
Maandelijks wordt er door de secretaris een informatieve email verstuurd aan alle vrijwilligers. 
 
Ook in 2018 is weer samengewerkt met de vrijwilligersvacaturebank van de gemeenten Tynaarlo en Aa en 
Hunze en de provincie Groningen. Niet alleen kon via deze organisaties de behoeftes van “De Wachter” 
kenbaar worden gemaakt, de vacaturebank bemiddelde ook voor zoekende vrijwilligers.  
 
Het seizoen 2018: 
Het seizoen 2018 is traditiegetrouw op de laatste zaterdag van april van start gegaan.  
Deze keer was de samenwerking met de Imkersvereniging het centrale thema. De Imkers vierden dit jaar 
hun 125-jarig bestaan. Op de videozolder van De Wachter werd hen de gelegenheid geboden een expositie 
in te richten over het houden van bijen en alles wat daarbij komt kijken. Iedere zaterdag was er een imker 
aanwezig om deskundige uitleg te geven. De conclusie mag zijn dat deze succesvolle samenwerking voor 
herhaling vatbaar is. 
 
Op verschillende zaterdagen zijn extra activiteiten georganiseerd. Sommige haast traditioneel, andere meer 
bijzonder. 
Te noemen zijn: 

• Speciale dagen voor donateurs; 
• Speciale dagen, waarbij een onderdeel van De Wachter speciale aandacht kreeg (stoom, hout, 

smeden); 
• Het buiten demonstreren van de mobiele stoommachines: De locomobiel en stoomtractor; 
• Een opa- en oma-dag met als motto “Help opa en oma de vakantie door”; 
• Diverse kinderactiviteiten als bijv. scheepsklompjes maken; 
• Extra activiteiten op de Nationale Molendag: Vanuit De Wachter opereerden op de deze dag weer 

zendamateurs die, met een speciale roepnaam (PA6WACHTER). Zij zochten contact met collega’s 
over de gehele wereld en met vele andere molens in Nederland.  

• Ook deden weer diverse rally’s “De Wachter” aan (o.a. antieke auto’s en antieke motoren) 
 
Op Nationale Molendag werden de molenaars in het zonnetje gezet. Dit omdat de Unesco eind 2017 het 
ambacht van Molenaar door tot Cultureel immaterieel erfgoed heeft verklaard. 
Voor de start van het seizoen werd dit in de kring van molenaars en olieslagers al gevierd toen wethouder 
Miriam van Dijk namens de gemeente een fraaie en lekkere taart kwam aanbieden.  
Op de Brink, tijdens de woensdagse oud-Drentse markten in de maand juli, was De Wachter steeds met een 
kraam aanwezig. Hier werd het bakken van kniepertjes gedemonstreerd en ook werden grote hoeveelheden 
ouderwetse hardbroden aan de man gebracht. 
Op de markt van Melk en Honing in augustus is De Wachter eveneens met een kraam aanwezig geweest. Er 
werd daarnaast ook nog deelgenomen met de klompenmaker, de smid, de stoomtractor en de 
stoomlocomobiel. Ook vertoonden enkele vrijwilligers hier hun houtdraai– en houtsnijkunsten. 
 
In het kader van oktobermaand-kindermaand is op de eerste en derde zaterdag van oktober in de bakkerij 
weer koekjesbakken voor kinderen georganiseerd. Ook waren er deze dagen diverse andere 
kinderactiviteiten. Dit levert voor zowel de kinderen als de ouders bijzonder veel plezier. 
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Het seizoen is afgesloten op de eerste zaterdag van november met avondopenstelling. Dit was een 
experiment. In een met stormlantaarns en antieke lampen verlichte molen werd “normaal” gewerkt.  
Ook maakte de stoomraderboot in het donker enkele tochtjes.  
De vrijwilligers kregen de mogelijkheid mee te doen aan een bakworkshop onder het motto “Heel De 
Wachter bakt”.  
Iedereen die dit wilde kon hieraan meedoen en zo brood en andere lekkernijen bakken.  
 
In 2018 zijn weer veel groepen rondgeleid buiten de openstellingen op woensdagmiddag en zaterdag. Veel 
scholen weten de weg naar de molen te vinden om de leerlingen met ons cultuurgoed te laten 
kennismaken. 
Vrijwilligers van De Wachter werkten in 2015 mee aan de totstandkoming van de “Canon van Tynaarlo”. In 
dit geschiedkundige boekwerkje, met werkboek voor basisschoolleerlingen, is ook De Wachter opgenomen. 
Ook dit jaar is daarop doorgeborduurd met een speciaal programma voor schoolkinderen. 
 
Voor kinderen (en ook ouders en grootouders) is bij De Wachter ook speelgoed van vroeger (stelten, 
hoepels en tollen) beschikbaar. 
 
Gedurende het seizoen heeft het “De Wachter” niet aan publiciteit ontbroken. Haast wekelijks stond er wel 
iets in Oostermoer-Noordenveld, de Vriezer Post of het Dagblad van het Noorden. Ook de lokale en 
regionale omroepen lieten zich niet onbetuigd.  
  
In 2018 zijn weer een aantal huwelijken in “De Wachter” gesloten. Als “trouwzaal” wordt het Dorpsplein 
met het beeld van Berend Botje en rondom de klompenmakerij, stelmakerij en smederij, gebruikt.  
Ook de binnenplaats bij de molen zelf kan worden benut. 
Dit biedt haast onbeperkte mogelijkheden.  
Bovendien is De Wachter voor de trouwfotograaf een walhalla waarin prachtige plaatjes kunnen worden 
geschoten  
Een deel van de groep Bedrijfsvoering zet zich bijzonder in om elke trouwerij tot een feest te maken. 
 
Samenwerking: 

• Er wordt samengewerkt met diverse partijen. Er zijn arrangementen geweest met horeca- en 
scheepvaartbedrijven.   

• Ook wordt samengewerkt met een aantal recreatiebedrijven, die hun bezoekers, met een kleine 
korting, kaarten voor De Wachter verkopen. 

• Er is samengewerkt met het Geopark De Hondsrug. De Wachter is partner.  
• Er is samengewerkt met Siep en Co (St. Erfgoed Oude Pekela). Deze stichting kon gebruik maken van 

de kennis van de stoomtechnici van De Wachter die voor hen een stoommachine weer werkend 
gemaakt hebben. 

• Voor het psychogeriatrisch verpleeghuis “De Enk” in Zuidlaren is een beeld van een paard 
gerestaureerd en ook droeg De Wachter bij aan de inrichting van de Beleeftuin bij De Enk 

• Voor de Zuidlaarder Ondernemersvereniging (VOZ) werd een kerststal gebouwd en ingericht. 
• Ook werd de kantine van De Wachter gebruikt om een groot aantal mannen/vrouwen/ jongens/ 

meisjes om te toveren tot Sinterklaas en Zwarte Piet. Er werd gezorgd dat ze zonder honger of dorst 
hun werk konden doen bij de traditionele intocht in Zuidlaren. 

 
Buiten de openstellingen en de daarmee gepaard gaande activiteiten, is hard gewerkt aan: 
 

• Onderhoud van “De Wachter” en alles daarin en rondom.  
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• De restauratie en onderhoud van de antieke, mechanische muziekinstrumenten, het grote 
orchestrion speelt o.a. met zelfgemaakte muziekrollen. Aan het oudste instrument, de tingeltangel, 
wordt nog voortdurend gewerkt. 

• De restauratie van een 2 stoompompen die we ontvingen van het Nat. Stoommuseum in Medemblik. 
Beide kwamen in 2018 gereed en werden in gebruik genomen. 

• Aan een geweldig aantal kleine, hierboven niet genoemde, zaken. 
 
Voor een aantal bedrijven en de gemeente Tynaarlo werd de kantine van Dieks Dele beschikbaar gesteld 
voor activiteiten al of niet in combinatie met een rondleiding. 
 
Website en Sociale Media: 
De website wordt steeds actueel gehouden. Naast veel informatie op de site, heeft de nieuwsrubriek een 
eigen, drieledige, functie. Het is informatief (wat gebeurt er allemaal?) voor de bezoeker, een 
informatiebron voor de eigen vrijwilligers en tegelijkertijd een soort van geschiedschrijving.  
Deze rubriek wordt door bezoekers en de eigen vrijwilligers bijzonder gewaardeerd, omdat hierdoor een 
breed inzicht ontstaat in alle activiteiten.  
De website werd ca 180.000 maal bezocht, waarbij gemiddeld 7 pagina’s (totaal 1,2 miljoen totaal) werden 
bekeken. 
 
Op Facebook is De Wachter aanwezig met een eigen pagina (www.facebook.com/MuseumDeWachter). 
Hierop wordt vooral veel nieuws gedeeld. 
 
Veiligheid 
De Wachter beschikt over een eigen AED-apparaat (Automatische Externe Defibrillator). 
Plm. 40 vrijwilligers zijn in staat dit apparaat te bedienen en hebben een cursus reanimatie gevolgd. 
De al in 2009 opgestarte cursussen kregen ook in 2018 een vervolg met de jaarlijkse  herhalingstraining. 
 
In het kader van veiligheid wordt ieder jaar samen met de brandweer van Zuidlaren een brandweer- en 
ontruimingsoefening georganiseerd. Ook wordt de eigen sprinklerinstallatie regelmatig getest 
 
Binnen De Wachter is een tweetal vrijwilligers belast met specifiek de veiligheid.  
 
Collectie: 
Op “Barkhofzolder” in Dieks Dele werden weer een aantal nissen nieuw of opnieuw ingericht. 
De “Barkhofzolder” laat zien hoe het er uitzag in een dorp in “grootmoeders tijd”. Dit met al zijn ambachten 
en beroepen. 
Van de stichting senioren van Essent werd een aantal vitrines en diverse historische voorwerpen m.b.t. gas 
en elektriciteit ontvangen. 
Van de familie Neve uit Valthermond werd een stoomtrein met toebehoren (rails, wissels, draaischijven en 
tunnel) in bruikleen verkregen. In 2019 wordt begonnen met de restauratie van de locomotief Hercules 
(bouwjaar 1964). 
Deze restauratie zal, naar verwachting, 1 tot 2 jaar in beslag nemen. 
In deze tijd zal de Wachter proberen voldoende geld bijeen te brengen om de trein aan te kopen. 
 
Van Mw. Van de Ree uit Stadskanaal werd een pianola met diverse rollen in bruikleen verkregen (Piano 
Richard Lipp und Sohn met ingebouwde Phonola Hupfeld). Ook aan dit mechanisch muziekinstrument zal 
nog wel het één en ander moeten gebeuren voordat hij weer geheel speelklaar is. 
 
Bestuur: 
Eind maart 2018 heeft Albert Lubberink afscheid genomen als bestuurslid en penningmeester. 
Johan Waarheid volgde hem op. Jan Hendrik Nijborg werd benoemd tot vicevoorzitter en lid van het 
dagelijks bestuur (DB) 
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 Het bestuur bestond op 31 december 2018 uit: 

Jack Alsema  
Eeuwe Broersma Voorzitter en lid DB 
Dirk Dijkens Secretaris en lid DB 
Peter Van Heuveln  
Leo Miedema  
Jan Hendrik Nijborg Vicevoorzitter en lid DB 
Gerard Schenkel  
Pim Timmer  
Johan Waarheid Penningmeester en lid DB 

 
Exploitatie: 
In 2018 hebben 7336 betalende bezoekers “de Wachter” bezocht.  
Dit is een kleine verbetering (+133) t.o.v. 2017.  
Het aantal bezoekers in groepsverband nam ook iets toe. 
Het werkelijk aantal bezoekers is echter beduidend hoger (geschat ca 2.500), omdat donateurs en vrienden 
vrije toegang hebben. 
 
Het aantal betalende bezoekers was de laatste jaren als volgt: 

jaar aantal jaar aantal jaar aantal jaar aantal jaar aantal 
  2015 8329 2010 8282 2005 7301 2000 5400 
  2014 7650 2009 7441 2004 6352 1999 5700 
2018 7336 2013 6609 2008 7851 2003 6417 1998 6700 
2017 7203 2012 7847 2007 7898 2002 5729 1997 6000 
2016 7085 2011 7543 2006 7211 2001 5500 1996 5700 

 
Met de inkomsten uit entreegelden, bijdragen van Vrienden, donateurs en de opbrengsten uit de bakkerij, 
olieslagerij, de klompenmakerij, de stelmakerij en enkele andere bronnen konden we het jaar afsluiten met 
een sluitende exploitatie zonder tekort of grote overschotten. 
Afgezien van een bijdrage uit het monumentenfonds (ca € 5000 per jr.) voor het onderhoud van de molen 
en 2 van de 16 stoommachines komt dit tot resultaat tot stand zonder verdere exploitatiesubsidies.  
 
Door de NAM werd, na jaren van onzekerheid en onenigheid medio 2018 de bevingsschade uit 2015 
(Kropswolde) en 2016 (Zuidlaren) afgewikkeld.  
 
Vrienden: 
Vrienden van “De Wachter” zijn bedrijven en particulieren die “De Wachter” een warm hart toedragen. 
Zij betalen een jaarlijkse bijdrage, steunen met gratis diensten  of goederen voor minimaal de bijdrage. 
Dit jaar kon de 75e vriend worden bijgeschreven.  
Het aantal “Vrienden van De Wachter” per 31 december 2018 bedraagt 75 (v.j. 74).  
De Wachter is bijzonder blij dat zoveel bedrijven het werk van De Wachter financieel steunen. 
Jaarlijks wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd waarbij alle vrienden worden uitgenodigd. 
Er wordt gewerkt om het aantal “Vrienden van de Wachter” nog te vergroten.  
 
Donateurs: 
Het aantal donateurs bedroeg eind 2018: 521 (begin 2018 was dat 558) 
Het geeft een goed gevoel dat zoveel particulieren De Wachter een (financieel) steuntje in de rug geven. 
De Wachter is ANBI-erkent zodat giften aan De Wachter fiscaal aftrekbaar zijn. 
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Ambassadeurs: 
Veel instellingen kennen een comité van aanbeveling. Deze naam kennen we niet bij De Wachter, wel 
hebben wij ambassadeurs. 
Het zijn in willekeurige volgorde: Imca Marina (zangeres), Marga Kool (schrijfster en oud-gedeputeerde prov. 
Drenthe), Annette Timmer (Presentator, organisator), Jacques d’Ancona, (verslaggever en recensent 
Dagblad van het Noorden) en Sem Schilt (oud-wereldkampioen K1 en eigenaar van de Fight Academy in 
Zuidlaren). 
Inmiddels is ook de burgemeester van de gemeente Tynaarlo,de heer drs. Marcel Thijsen, als ambassadeur 
toegetreden. 
We zijn dankbaar dat deze mensen, met ieder een eigen plek in onze samenleving, De Wachter een goed 
hart toedragen en hun naam aan De Wachter willen verbinden. 
 
Zeker ook nog vermeldenswaard: 

• Het college van B & W van de gemeente Tynaarlo kwam op werkbezoek bij De Wachter, waarbij over 
en weer gedachten en ideeën werden uitgewisseld. Op ambtelijk niveau zullen diverse zaken worden 
onderzocht en uitgewerkt. 

• Ook kwam de Commissaris van de Koning in Drenthe, Mevr. Jette Klijnsma op bezoek. Zij was zeer 
verwonderd over wat De Wachter allemaal te bieden heeft. 

• Er werd, deels gesponsord de provincie Drenthe, door MuseumTV een prachtige promotiefilm over 
De Wachter gemaakt. Deze wordt gebruikt op de website van MuseumTV en onze eigen site. 

• Ook werden in het kader van de AVG (Privacywetgeving) diverse acties opgestart om aan de 
verplichtingen van deze wet te voldoen. 

• De Wachter zette zich actief in bij de Rabobank Clubkascampagne. Dit leverde een bedrag van 1455 
Euro op 
 

Tenslotte:  
“De Wachter een wonder!” 
Het (industrieel) erfgoed dat “De Wachter” heet, blijft met zijn molen, zijn olieslagerij en 
specerijenmaalderij, zijn stoommachines, zijn bakkerij, oude ambachten en alles daaromheen, uniek.  
En heel bijzonder, omdat vrijwel alles werkend aan de bezoeker wordt aangeboden. 
De vele vrijwilligers die dit alles in stand houden en laten werken, verdienen opnieuw een geweldige pluim 
voor hun inzet.  
We constateren met voldoening dat De Wachter geregeld geroemd wordt voor zijn vrijwilligersorganisatie. 
 
De Wachter is een project en een object, waar allen die bij “De Wachter” zijn betrokken, de lokale 
overheden en de hele Zuidlaarder gemeenschap trots op mogen zijn!  
 
Zuidlaren, maart 2019. 
 
Namens het bestuur van Museum De Wachter, 
 
Eeuwe Broersma, voorzitter 
Dirk P. Dijkens, secretaris 
 
 
 
Het Museum De Wachter wordt geëxploiteerd door Stichting Koren- en oliemolen De Wachter. 
adres: Havenstraat 36, 9471 AM  Zuidlaren 
tel. 050-4090308 b.g.g. 06-31 385 631 
Website: www.dewachter.nl 
Email: info@dewachter.nl 


