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Beste lezer van de Molenmail,
Ook bij Molen ‘De Koe’ kijken we terug op een
bijzondere tijd. Nadat we enkele maanden
helemaal gesloten waren, mocht begin juni de
molen weer open. Op de zaterdagen konden de
molenwieken weer draaien, de winkel opende
haar deuren en met een gids was ook de molen
weer te bezichtigen.
Dat we weer voorzichtig konden starten was
mogelijk door de inzet van onze vrijwilligers.
Ook onder deze bijzondere omstandigheden
proberen we er het beste van maken. Met wat
aanpassingen konden we bezoekers blijven
ontvangen en met trots onze molen laten zien.
Ook onze sponsors blijven ons steunen, terwijl
ook zij in meer of mindere mate de gevolgen
ondervinden van het coronavirus.

BUSINESS SPONSOREN

In Memoriam Cees Spijker
Op zaterdag 17 oktober 2020 is Cees
Spijker overleden. Cees was vele jaren
vrijwilliger bij onze molen. Als er een
evenement was, was Cees erbij. De
marktkraam werd op zijn plaats gezet
en de pannenkoek werd gebakken. Niet
op de voorgrond, maar in de luwte zette
Cees zich van harte in voor de molen. De
Molenstichting is Cees dankbaar voor zijn
inzet. Als eerbetoon stond de molen in de
dagen na zijn overlijden in de rouw.
Zijn vrouw Leida is ook vrijwilliger bij
onze molen, zij helpt in de molenwinkel.
We wensen haar, de kinderen en kleinkinderen en overige familie en vrienden
veel sterkte toe.

En begin september kon, met inachtneming
van de maatregelen, ook de Molen-Motor-Rit
doorgaan. Het was veel geregel, maar het is
gelukt. En het was een prachtige rit! Verderop in
deze Mail van de Molen vindt u een terugblik.
Voorzichtig kijken we uit naar het nieuwe jaar.
Wat zal er weer mogelijk zijn in 2021? Kan de
winkel weer vaker open? Zijn ook evenementen
zoals de Molendag en de Molentourtocht
mogelijk?
Maar mijn grootste wens voor ons allen is dat we
elkaar in het nieuwe jaar in goede gezondheid
weer vaak mogen en kunnen ontmoeten.

Aline Verhoef-Franken,
Voorzitter Molenstichting ‘De Koe’
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Door Manfred Groen

Door Henk Geitenbeek

GESPREK MET
DE MOLEN

‘WEET JIJ WAAR ROSALIE
HEEN GAAT?’ ‘T ZAL WEL
NAAR DE ZAANSTREEK ZIJN!’

Op een mooie dag in april liep ik door de Stationsstraat in Ermelo. Het was rustig op straat.
Op een gegeven moment hoorde ik dat ik geroepen werd. Ik keek om me heen maar er was
niemand in mijn directe omgeving. Ik hoorde nogmaals mijn naam. Plots begreep ik dat de
molen mij wilde spreken. Hij vroeg aan mij: ‘waarom draai ik niet meer op de zaterdagen en
waar zijn al die vriendelijke mensen gebleven?’
Ik vertelde de molen dat er een vervelend beestje over de
wereld waart die de mensen heel erg ziek kan maken. ‘Is
dat zoiets als een boktor of het bonte-knaag-kevertje?’ Ik
antwoordde: ‘ja, zoiets. Maar die beestjes kun je zien. Het
virus is onzichtbaar en dat maakt het gevaarlijk’.
‘Hoelang gaat dat duren’, vroeg de molen. Ik zei, dat ik dat
niet wist, maar dat het nog wel eens een tijdje kon zijn. De
molen zei toen dat hij dus niet op Koningsdag en nationale
Molendag op zijn mooist kon zijn. Hij zag altijd uit naar
die dagen. Dan draaide hij het liefst omdat hij dan ook de
vlaggetjes aan de wieken had. Ik zei: ‘Ga er maar van uit dat
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dat niet gaat gebeuren’. De molen antwoordde toen: ‘Ik ben
altijd positief geweest. Op het moment dat de mensen mij
nodig hadden draaide ik voor ze. In de middeleeuwen toen de
steden belegerd werden draaide ik volop om de belegeraars
het idee te geven dat er nog steeds voldoende te eten was
voor de mensen. Ook al was dat niet zo. En vaak vertrokken de
belegeraars. Dat kwam toch door mij, omdat ik draaide. Ook
hier in Ermelo ben ik na een tegenslag weer teruggekomen.
Ik ben twee keer afgebrand en toch ben ik er weer. Laat mij
draaien. Dat geeft de mensen een geruststellend gevoel.
Zolang ik draai, is er hoop. En zolang er hoop is, is er leven’.

VOLG ROSALIE IN OPLEIDING
Rosalie leert voor vrijwillig molenaar. Onderdeel van de opleiding is, dat ze ook op andere
dan de eigen molen ‘De Koe’ moet leren werken. Daarom zijn praktijkdagen op vreemde
molens belangrijk.
Lijnolie
Op De Passiebloem in Zwolle gaat
Rosalie het proces van olieslaan leren.
Dat is lijnolie uit lijnzaad halen. Rob,
de molenaar aldaar, doet het voor en
vervolgens gaat Rosalie het zelf doen.
Eerst wordt het zaad geplet onder de
kantstenen, het geplette zaad wordt
vervolgens verwarmd op het vuister,
een hout gestookt oventje. Het oventje
moet ze zelf opstoken. Het zaad
wordt in een soort pan verwarmd en
geroerd. Als het de juiste temperatuur
heeft wordt het zaad vervolgens in
een buil gedaan en in het slagblok
geplaatst, waarna de slaghei in werking
wordt gezet. Nu wordt de buil zo
samengeperst dat de olie eruit loopt!
Als de slaghei begint te stuiteren is de
druk zo hoog dat de meeste olie eruit
is. Nu wordt de hei gelost en worden
de koeken gebroken. Vervolgens gaan
de gebroken koeken naar een volgend
vuister, en herhaalt het proces zich. Zo
heb je een voor- en een naslag, bij de

voorslag komt er betere olie uit, en bij
de naslag het restant.
Zomerklus
Het is zomervakantie, en Rosalie
gaat een middag meedraaien op De
Gekroonde Poelenburg bij de Zaanse
Schans. Dit is een Paltrok zaagmolen,
Rick Struik is hier de molenaar. Er
staat te weinig wind om te zagen,
maar de molen wordt wel opgezeild
en Rosalie krijgt uitleg over de hele
molen. In de kap is de krukas, waarmee
de zaagramen worden aangedreven,
goed te zien. Ook in haar vakantie heeft
Rosalie niet stilgezeten: in Drenthe
draait ze mee op de beltmolen in
Rolde samen met een andere jeugdige
leerling molenaar.
Tarwe pellen
Het is eind augustus en we zijn bij
de enige door de wind aangedreven
papiermolen: De Schoolmeester in
Westzaan. Ron Butterman, de molenaar,

geeft een korte uitleg en we gaan
rond door de molen. Aansluitend laat
Ron ons de bovenverdiepingen zien.
‘s Middags staat Het Prinsenhof - ook
in Westzaan - op het programma, met
molenaar Rick Bakker. Eerst zet Rosalie
de molen op de wind en legt de zeilen
ervoor. Een Pelmolen heeft veel kracht
nodig, dus is het zeil hier breder dan op
onze eigen molen. Ook de borden naast
de zeilen zijn breder. We zijn klaar om te
gaan pellen. Normaal wordt hier gerst
gepeld, maar vandaag wordt het rode
tarwe. Bij het pellen blijven de korrels
ca. 3 tot 5 minuten tussen de steen en
het pelblik. Dit hangt van de wind en
de soort korrels af, en het vereist wat
oefening om te zorgen dat de korrel er
goed uit komt. Uiteindelijk gaat alles
ook nog door de waaierij. Doordat deze
niet gekoppeld staat boven in de molen
moet dit handmatig.
Rosalie gaat vrolijk verder, lees haar
vorderingen in het komende nummer!
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Door Bert van Willigen

TERUGBLIK MOLEN
MOTOR RIT
Onze tweede Molen Motor Rit: op 5 september was het na veel voorbereidingen eindelijk
zover. Er deden 144 motorrijders aan mee, een verdubbeling van vorig jaar. De dag begon
met om 07.00 uur nog volop regen maar om 07.30 uur was het droog en vertrokken de
eerste rijders al na inschrijving en een kopje koffie. De eerste rit naar de koffiestop (lang 105
km) ging over de Veluwe naar cafetaria ‘De Veldhoek’ nabij Hengelo (Gld). De organisatie
hier was voortreffelijk verzorgd door Luup Blom.

Stuurweggetjes
De wegen waren inmiddels
opgedroogd en we vervolgden onze
route door Twente via een omweg
naar de Piepermolen in Rekken,
vlakbij de Duitse grens. Hier nuttigden
we onze lunch georganiseerd door
Johan van Ginkel met vrijwilligsters
en de molenaars aldaar. Na een klein
stukje Duitsland zijn we via mooie
stuurweggetjes en mooie streken
aangekomen bij de ‘Bronkhorster
Molen’ te Steenderen, waar de
theepauze werd verzorgd door onze
vrijwilligers van de VMTC, Ditta en
Herman Kamphorst en met behulp van
de molenvrijwilligers daar. Van hier
nog de laatste etappe naar Ermelo
waar de motoren weer geparkeerd
werden op ‘t Weitje en we een rit van
360 km afgelegd hadden.
Pannenkoeken
Hierna volgde nog een gezellig
samenzijn op het Molenaarsplein
met een drankje en een overheerlijke
pannenkoek bereid door ons
pannenkoekbakteam. De vele positieve
reacties die we ontvingen zijn voor
ons een stimulans om volgend jaar de
derde editie net zo mooi te maken.
Ook het molenbestuur was enthousiast
omdat we mede dankzij de sponsoren
een nettobedrag van €2.300 aan hen
mochten overhandigen.
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De tocht is een samenwerking van Giga-Fitness, de Veluwse Motor
Tourclub, molenvrijwilligers en wordt mede mogelijk gemaakt door
de hoofdsponsor André Motors en overige sponsors: Vakgarage
Kievit, Albert van der Horst, Delta Berging en transport bv, Albert
Heijn Ermelo, Wijnand Pieper Beheer B.V., Total Maas Hop, Café De
Veluwe, Café de Molenaer, Harrie van Looijengoed, Alexanderhoeve,
Gildeslager Uit de Bosch, De Vitaminebron, Rabobank Ermelo.
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SPONSOR
IN BEELD

Door Peter van der Velde

BROOD VAN
DE MOLEN IN
OORLOGSTIJD

PORTOFOONS VERBETEREN
BEREIKBAARHEID IN
DE MOLEN

In het jaar, waarin we 75 jaar bevrijding memoreren, staan we even stil bij de molen
in oorlogstijd. Er is helaas weinig over bekend. In het boek ‘Molen De Koe, terug van
weggeweest’ uit 2008 staat een interview met mevrouw Hanna van der Linde. Hanna
was de tweede echtgenote van de laatste molenaar vóór de herbouw.

Van Zaanen Telecom is een Ermelo’s bedrijf, dat 18 januari 2021
alweer 10 jaar bestaat. Het bedrijf is gevestigd aan de Stationstraat
30d. Inmiddels is Van Zaanen Telecom een begrip in Ermelo en weet
men het bedrijf goed te vinden. In al die jaren heeft Christiaan van Zaanen zijn bedrijf steeds
meer zien groeien, zowel particulier als zakelijk. Samen met zijn rechterhand Sieb Kloes als
bedrijfsleider, vormen zij al jaren het bekende gezicht. Inmiddels zijn er zeven medewerkers.
Van Zaanen: ‘onze instelling is dat we ons samen richten naar de toekomst. Ik kan dit niet
alleen, daarom ben ik erg trots op mijn medewerkers, die zich altijd weer fantastisch willen
inzetten. De sfeer is erg goed, er heerst veel werkplezier, vertrouwen en professie’.

Witte boterhammen
Hanna komt op 1 mei 1942 als achttienjarige uit Elspeet
in dienst van Bakker, de eigenaar van hotel De Veluwe,
tegenover de molen. Ze werkt als kamermeisje maar ook
in het café. In het hotel maakt ze lange dagen. Zaterdagsavonds, als het werk gedaan is, krijgt het personeel een witte
boterham, gebakken van meel uit de molen. Een traktatie
in oorlogstijd! Uit die tijd weet ze ook nog dat de molenaar
stiekem graan maalt voor de mensen, die vanuit de grote
steden naar de dorpen trekken om eten te halen.
Immanuelkerk
Molenaar is dan Frans van der Linde. Hij is getrouwd
met Hennie, de dochter van Bakker, de hoteleigenaar.
Hanna herinnert zich dat Hennie op 13 november 1944
boterhammen, gebakken met meel uit de molen, naar
de Immanuelkerk brengt. Daar zijn die dag Rotterdamse
mannen, die door de Duitsers bij een razzia voor
dwangarbeid zijn opgepakt, tijdelijk ondergebracht. De
trein waarmee ze naar Duitsland worden gedeporteerd, is
ter hoogte van de Groevenbeekse Heide beschoten en gaat
niet meer verder. Een deel van de Rotterdamse mannen
krijgt onderdak in Putten en het andere deel komt in Ermelo
terecht.
Oorkonde
De Oudheidkundige vereniging Ermeloo brengt in 2014
een speciale editie uit van hun blad Van ’t Erf van Ermel
nr. 72A. Dat themanummer gaat helemaal over de
herdenkingsbijeenkomst in de Immanuelkerk op 13 en 14
november 2004. Ermelöers en Rotterdammers kwamen
bijeen om herinneringen op te halen aan die gebeurtenis in
1944. In de kerk is een oorkonde met de tekst:
‘Aangeboden aan de Gemeente Ermelo door 150 Burgers
van Rotterdam in dankbare herinnering aan het medeleven
van Ermelo’s Burgerij tijdens hun oponthoud en de kerkelijke
plechtigheid in Uwe Gemeente bij hun deportatie naar
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Duitschland op 13 november 1944.’ Mooi om te weten dat de
boterhammen van meel uit molen De Koe een piepkleine rol
hebben gespeeld in deze geschiedenis!
Na de oorlog draagt de molen kort de naam Spitfire, als
eerbetoon aan het Engelse jachtvliegtuig dat een grote rol
heeft gespeeld in de Tweede Wereldoorlog.

Leveren van maatwerk
Van Zaanen Telecom levert diensten en
producten op het gebied van vaste en
mobiele telefonie, centrales, accessoires,
navigatie, printers, laptops, tablets, tot
pc’s. Van Zaanen: ‘Wij onderscheiden
ons door vooral goed te luisteren naar
de klant, zodat wij maatwerk in ons
advies kunnen leveren. Tegelijk streven
we naar een persoonlijke en eerlijke
manier van werken en stellen we ons in
het contact met de klant actief op. We
werken geheel onafhankelijk met de
providers en zoeken de juiste oplossing.
We kijken hierbij goed naar de wensen
en mogelijkheden van de klant, zodat
we een passend product kunnen vinden,
dat helemaal naar tevredenheid is.
Onze dienstverlening is zowel voor de
particuliere als voor de zakelijke klant.
De particuliere klant komt meestal naar
de winkel toe voor advies en kan zich
oriënteren in de showroom. Daarnaast
zijn we druk bezig, naast ons huidige
pand, op zeer korte termijn een business
point te openen. De ruimte biedt
privacy en rust om het gesprek voort te
zetten. In eerste instantie bedoeld voor
uitgebreide advisering voor zakelijke
klant, maar uiteraard, mocht extra
privacy gewenst zijn, kunnen we hier
ook in gesprek gaan met de particuliere
klant.’

Diepe buiging
Van Zaanen geeft aan dat het bedrijf
voor Molen ‘De Koe’ portofoons
heeft mogen leveren. ‘Daarmee is
de bereikbaarheid binnen de molen
verbeterd. Die goede bereikbaarheid
is immers ons werk. Daarnaast sponsor
ik met een bijdrage in geld. Ik vind
‘De Koe’ de blikvanger van Ermelo,
een molen die weer werkend is.
Het is inderdaad nostalgie maar het
authentieke stukje Ermelo met de
molen wordt zo mooi weergegeven. In
de molenwinkel kun je terecht voor o.a.
meel en cakemixen (de aardbeiencakeen de stroopwafelcakemix is trouwens
heerlijk). En de molen biedt ook een
mooi uitstapje voor bassischolen. Het is
prachtig om te zien dat dit alles draait

met vrijwilligers, mensen die zich zo
enorm inzetten, om Ermelo nog een
stukje mooier te maken, met daarbij
de vele activiteiten zoals tourritten die
worden georganiseerd. Daarom verdient
de stichting Molen de Koe een extra
bijdrage, om dit nog heel lang voort
te zetten. Een diepe buiging voor hun
harde werken en 200% inzet!
Christiaan van Zaanen sluit af met een
persoonlijke noot. ‘Zonder deze stichting
is Ermelo toch een stuk minder bruisend.
Molen ‘De Koe’ geeft veel sfeer en
gezelligheid! En uiteraard hoop ik u ook
binnen mijn bedrijf te verwelkomen,
want voor bereikbaarheid moet u
natuurlijk bij van Zaanen Telecom zijn!’
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Door Manfred Groen

VRIJWILLIGER VAN
HET EERSTE UUR
Binnen de vrijwilligersorganisatie van de molen lopen nog mensen rond die vrijwilliger zijn van
het eerste uur. In deze editie brengen we Han Abelman voor het voetlicht. Dit is zijn verhaal.
Krentenwegge gewonnen
‘We zijn in 1987 in Ermelo komen
wonen en hadden toen zicht op de
molen tot 1990. Op een augustusochtend sloeg de bliksem in en de rest is
bekend. Ik heb de molen in de brand
zien staan. Volgens mij stond een
groot deel van Ermelose bevolking die
ochtend daar.
In 2004 of 2005 was er in de Enk een
wedstrijd om het gewicht te raden
van een krentenwegge. De opbrengst
van deze wedstrijd kwam ten goede
van de herbouw van de molen. Bij
toeval wonnen wij. Wij hebben ons
na het winnen van de wegge opgegeven als vrijwilliger van de molen. Het
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was een mooie tijd. Wij verkochten
molenproducten vanuit een mobiele
kraam en de opbrengst was voor de
herbouw. Het meel werd gekocht bij
de molen van Hulshorst. Maar omdat
in grootverpakking werd aangeleverd
moesten wij dit ompakken in kleinere
hoeveelheden. Dit gebeurde in het
“vleeshuisje” aan de Torenlaan. Het
was improviseren maar het had ook
wel wat. Vooral in de beginperiode
waren Jan en Géke Togtema de
stuwende kracht achter de
fondsenwerving.
Herbouw
Een mooi moment was toen we het
bedrag bij elkaar hadden en dat de

herbouw kon beginnen. Ik ben regelmatig gaan kijken. Dit komt omdat ik
zeer geïnteresseerd ben in klassieke
bouwwerken, ook vanwege mijn achtergrond. Ik heb weg- en waterbouw
gestudeerd. Met alle vrijwilligers zijn
we een keer in de Achterhoek geweest
bij molenbouwer Vaags. We kregen
daar een rondleiding en konden zien
hoe onze molen gebouwd werd.
In 2008 was het dan zover. Ons werk
van de afgelopen vier jaar werd
beloond. De molen was weer terug in
Ermelo. We hadden ook een molenaar,
Ed van der Graaf. Die vroeg aan ons
wie er zin had om molenaar te worden.
Ik had er wel oren naar maar ik heb
het toch niet gedaan. Voor mij zou het
fysiek te zwaar geweest zijn.

Molengids
Toen deed de mogelijkheid zich voor om gids te worden. Ik
heb hiertoe een opleiding gehad van Ed. Na afloop nog een
heus certificaat gekregen. Ik ben nu alweer twaalf jaar gids
op de molen en beleef hier nog steeds veel plezier aan. Het
mooiste vind ik om jongeren te vertellen over de technieken
die er in de molen zitten. Ik tracht ze een beetje warm te
krijgen voor wat mensen vroeger allemaal niet bedacht
hebben met de middelen van die tijd. Vooral van de reacties
kan ik dan ook genieten. Ik probeer ook altijd mensen te
enthousiasmeren voor molenaar of gids. Uiteindelijk moet
er vroeg of laat toch ook weer opvolging voor ons zijn.

je mensen tegen die veel van molens weten en mij wat
proberen te leren. Maar van de buitenlandse bezoekers
ben ik toch vaak het meest onder de indruk. Zij komen in de
molen en hebben geen idee in wat voor een bouwwerk zij
stappen. Dat blijft voor mij toch altijd weer leuk om te zien.
Wat veel mensen niet weten, is dat als wij de molens niet
hadden gehad, wij nu niet zo welvarend zouden zijn. Ik vind
dat toch altijd wel belangrijk om te vertellen tijdens mijn
rondleiding’.
Dank Han, voor dit gesprek. En het is goed om ook nog
te melden dat je vrouw Mapy al jaren vrijwilliger is in de
molenwinkel.

De grote variatie aan bezoekers maakt het voor mij als gids
nog steeds interessant om rondleidingen te geven. Zo kom
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Door Ed van der Graaf

MOLENAAR EN HET WEER

WIST U DAT

Beste lezers, Er is veel te vertellen over het weer en wat je op de molen kunt overkomen.
Daarom wil ik jullie meenemen op een alledaagse molenaarsdag. De molenaar is eigenlijk een
zeilschipper op de molen. Hij moet zijn zeilschip tussen allerlei winden door manoeuvreren.
Hij staat op de molenstelling, kijkt naar de lucht en voelt de wind om zijn lichaam. Terwijl hij de
molenstenen rustig hoort zingen, bepaalt hij of de molen de juiste zeilvoering heeft en goed
op de wind staat, zodat hij de molen veilig door de weersinvloeden heen kan loodsen. Dat dit
niet altijd goed gaat blijkt uit diverse ongevallen met de molen. Molens die wiekenkruisen
of delen hiervan verliezen doordat er plotseling een weersverandering optrad, het gebeurt
helaas nog jaarlijks.
Rondjes draaien
Gisteren had ik nog zo’n moment.
Ik was op de molen bezig met
onderhoudswerkzaamheden, terwijl
de molen lekker zijn rondjes staat te
draaien. Ik had bijna alle zeilen vol op
het wiekenkruis liggen en de molen
draaide lekker zijn bijna 60 endjes,
15 omwentelingen per minuut (pm).
Omgerekend zo’n 100 km/u. Boven in
de molen was het een bende van dode
vliegjes, die ik wilde opruimen. Op de
stelling kijk ik om me heen naar de lucht
en zie dat links en rechts van de molen
hoog in de lucht wat stapelwolken
(cumulus/ warmtefront) drijven. Ik
raadpleeg de weerapp op de telefoon
en zie voorlopig geen veranderingen
aankomen. Dus gewapend met de
stofzuiger ga ik omhoog de molen in.
Na zo’n vijf minuten ik hoor opeens een
snel aanzwellend geraas van de wind op
het wiekenkruis. De kammen van het
bovenwiel in de kap beginnen hard te
ratelen op de bonkelaar.

Ik doe de stofzuiger uit en vlieg de
trappen af naar de stelling. Buiten
aangekomen zie ik een laaghangend
massief grijs wolkendek (koufront)
om me heen. Hieruit plenst de regen
op de molen neer. Het wiekkruis tolt
als een gek, ik denk dat zeker zo’n 100
endjes, 25 omwentelingen pm maakt.
Omgerekend kom je dan uit op een
snelheid van 180 km/u.
De vang aan het werk
Ik hoor en voel dat de wind nog steeds
aanzwelt, dus een terugval in windkracht
kan nog wel even op zich laten wachten.
Ik ren naar het vangtouw en laat meteen
de vang zijn werk doen. Het duurt even
voordat ik zie dat de vang het wint van
de wind en het wiekenkruis afremt.
Na enkele seconden staat de molen
dan toch stil. Ik leg de pal, terugloop
beveiliging, op het bovenwiel. Snel
loop ik in de stromende regen naar het
gevlucht om het onderste zeil op te
rollen. Ik zie dat de vang het wiekkruis
stevig vast heeft.
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Ik rol het zeil van het onderste wiek –
end – en ga terug naar de staart. Trek
aan het touw van de pal en zet dit vast.
Daarna licht ik de vang en zorg daardoor
dat het gevlucht draait en het kale end
boven komt te staan. De pal leg ik weer
op het bovenwiel. Loop terug naar het
gevlucht en leg dit vast met de ketting
aan de stelling. Meteen ga ik naar de kap
in de molen om te controleren of daar
alles nog in orde is. Gelukkig wel: ik ruik
geen schroeilucht van hout, afkomstig
van het krachtig remmen van het
wiekenkruis met de houten vangblokken
op het bovenwiel. De molen heeft het
goed gedaan! Gelukkig, want het weer
kan je ondanks alle kennis en hulpmiddelen toch blijven verrassen met
soms desastreuse gevolgen
Op de molenaarsapp zet ik het bericht
dat de vang van de molen goed zijn best
heeft gedaan. Snel hierna komt er al
respons van de naburige molenaars, ook
zij waren verrast door het overtrekkende
koufront.

2
• Oude liefde niet roest? (afb. 1)
• Dat ook slaat op Goof van den Brink?
• Hij toegetreden is tot de vrijwillige molenaars van
‘De Koe’?
• Hij het bijbehorende contract heeft getekend op
10 oktober 2020?
• Hij ook al in 2008 actief was op deze molen?
• Wij hopen dat hij weer met plezier bij ons gaat draaien?
• Molen ‘De Koe’ ook wel eens tweet? (afb. 2)
• Dit komt omdat de molen een eigen twitteraccount heeft?
• Het dus niets met vogeltjes te maken heeft maar met
berichtjes?
• U zo snel op de hoogte kan zijn van molennieuws?
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3
• Henk en Ela Geitenbeek in Gouda Patrick Braak troffen? (afb. 3)
• Hij vrijwillig molenaar is op houtzaagmolen De Heesterboom
in Leiden?
• Hij blij was met de molenboeken die Henk dubbel had?
• Dit omdat zijn eigen boeken door een brand verloren
zijn gegaan?
• Hij onze molen op papier goed kent?
• Dit bij Henk en Ela vraagtekens opriep?
• Bleek dat hij vroeger heeft gewerkt bij architect
Paul Groen?
• Deze Groen de architect is van de herbouw van molen
‘De Koe’?
• De wereld soms erg klein is?
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Door Rosalie van Keulen

Door Dick te Brake

DE MOLENAAR LEGT UIT

DE WINKEL
EN CORONA

OPLOSSING MOLENPUZZEL
Deze volle foto is boven op de steenzolder gemaakt, en laat van links naar rechts de
regulateur, het steenrondsel en het spoorwiel zien.

Spoorwiel
We beginnen bij het spoorwiel,
rechts op de foto. Het spoorwiel is
één van de belangrijkste en grootste
tandwielen in de molen. Het wiel staat
via een tandwiel boven, de bonkelaar,
in verbinding met de wieken, en
draait altijd met de molen mee. Aan
het spoorwiel kunnen verschillende
werktuigen gekoppeld worden, zoals
beide andere onderdelen die op de
foto te zien zijn.
Steenrondsel
Het meest bekende werktuig wat
op het spoorwiel aangesloten kan
worden zijn de molenstenen. Hier komt

ons 2de onderdeel naar voren. Het
steenrondsel, midden op de foto, staat
via de steenspil direct in verbinding
met de stenen. Op de luizolder, 1
verdieping omhoog, kan het rondsel
verbonden worden met het spoorwiel,
waardoor de stenen gaan draaien.
Hiervoor moet de molen eerst stilgezet
worden, anders breken de staven
waaruit het rondsel is opgebouwd.
Regulateur
Het laatste onderdeel op de foto is
de regulateur. Onze regulateur staat
altijd verbonden met het spoorwiel
en draait dus constant met de molen
mee. De grote metalen bollen die te

zien zijn kunnen naar buiten bewegen.
Hoe harder de molen draait, hoe verder
ze naar buiten bewegen. Hierdoor
tillen ze een balk op die recht naar
beneden loopt, en automatisch kleine
aanpassingen maakt aan de ruimte
tussen de stenen. De hoeveelheid
ruimte tussen de stenen is erg
belangrijk en hangt af van de snelheid
van de molen, het product wat je maalt
en hoe warm het meel is. Tijdens het
malen maakt de regulateur kleine
aanpassingen waardoor de ruimte
tussen de stenen optimaal blijft en de
molenaar minder met de hand hoeft te
stellen.

Ontdek je molen
Deze foto is in de molen gemaakt,
maar waar precies? En wat is het? Weet
u het of wilt u een gokje wagen? Of
kom kijken en ga op speurtocht! Doe
de oplossing in de brievenbus van molen
De Koe aan het Molenaarsplein, of mail
het naar info@molendekoe.nl. Komend
nummer krijgt u van de molenaars het
antwoord!
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Om te starten met de coördinatie van
de molenwinkel in coronatijd is heel
apart. Na een lange sluiting ging de
winkel weer open. Alleen de zaterdag,
maar het is goed om als molenwinkel
weer aanwezig te zijn in ons mooie
dorp. De winkel werd ‘Corona
Proef’ gemaakt. Plastic schermen
bij de kassa, looproute en maximale
aantallen bezoekers in de winkel.
Het toeristenseizoen brak aan en de
molen werd bezocht door mensen

uit ons dorp en verder uit Nederland.
Misschien een enkele buitenlander.
Ook de molen en de winkel
werden geconfronteerd met de
mondkapjesplicht. Dat was best
wennen. Wanneer doen wij een kapje
op? Al snel werd het een gewoonte van
steeds meer mensen om in winkels een
mondkapje te dragen. Zo ook in onze
molenwinkel. De komende tijd zal dit
steeds meer ‘gewoon’ worden. Laten
wij ons eraan houden. Zowel voor de

feestelijk ontbijt of lunch? Of een
speciale cake bij de koffie of het
dessert? Ook is het de tijd van het
jaar om elkaar een cadeautje te
geven. We helpen u graag om een
mooi pakketje te maken van onze
heerlijke producten.

Wat dacht u van onze heerlijke
broodmixen voor een

Kijk op onze website voor de actuele
openingstijden. Van harte welkom!

Veel vrijwilligers hebben een steentje
bijgedragen aan de Mail van de Molen,
maar Nelleke van der Plas en Peter van
der Velde zijn er vanaf het allereerste
nummer bij betrokken. Zijn er nog
lezers die alle uitgaven netjes in een
map in de kast hebben staan? We
horen het graag!

Agenda
Er staat door het coronavirus voorlopig
niet zo veel in onze agenda, helaas zijn er
geen evenementen mogelijk.
Maar …. zolang als het mag en we
het kunnen verzorgen, is de molen op
Zaterdag geopend, van 10.30 – 16.30 uur.

In mijn gesprekken met de
verschillende medewerkers in en rond
de winkel, merk ik dat er veel goed
geregeld is. Misschien zijn er nog zaken
die anders of beter gedaan kunnen
worden, dan ga ik hier graag samen
mee aan de slag. Zodat het voor onze
klanten prettig winkelen blijft met
mooie producten!

Heerlijke producten, ook voor
de feestdagen
De feestdagen zullen anders zijn
dan andere jaren. Maar het blijft
een bijzondere periode en redenen
genoeg om wat extra lekkers in huis
te halen.

MAIL VAN DE MOLEN
VIERT JUBILEUM
In juli 2005 verscheen de allereerste
Mail van de Molen. Vijftien jaar
geleden dus! Het was een simpele
zwart-wit uitgave, passend bij de
pioniersdagen van het molenbestuur.
In mei 2008 verscheen het blad in
kleur. De huisstijl is in de loop der jaren
telkens een beetje aangepast tot de
professionele uitgave van nu.

gezondheid van onze bezoekers als
voor onze eigen gezondheid.

De molen draait, in de molenwinkel
vindt u onze overheerlijke producten en
ook kunt u de molen bezichtigen onder
leiding van een gids. Van harte welkom!

Molenspreuk

In de
nesten zitten
Grote problemen
hebben
Dit heeft niets met vogels te
maken. Als een molen heel lang
stilgestaan heeft, dan wil de
kap niet meer draaien. Dat komt
omdat er door het gewicht een
deuk in de balken is gekomen. En
zo’n deuk heet een nest.
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