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Beste lezer van de Mail van de Molen,

In de politiek wordt veel belang gehecht aan de eerste honderd dagen. Dan moet je iedereen ontmoet en gesproken 

hebben en blijkbaar moet je aan het eind van die honderd dagen ook al bedacht hebben hoe je alles anders (lees: beter) 

gaat doen en hoe jij je eigen stempel gaat drukken…

Gelukkig heb ik een goede voorganger gehad en kwam ik terecht in een goed draaiend bestuur met kundige, bevlogen 

mensen. Dat was fijn, want hoewel besturen niet helemaal nieuw was voor mij, was de molen dat wel. Hoewel al sinds jaar 

en dag donateur, kwam ik zelden in de winkel en was ik ook nog maar één keer boven in de molen geweest. Maar, ik wandel 

nu regelmatig binnen bij de winkel en naar boven en ben zelfs al ingezet (en goed bevonden!) als pannenkoekenbakker. En 

aan verdere kennisverwerving wordt gewerkt.

De wereld om ons heen verandert en heeft invloed op ons allemaal en dus ook op zaken die de molen aangaan. Zo zijn de 

kosten van grondstoffen en energie gestegen wat o.a. van invloed is op de kosten van het maken en verzenden van de 

Mail van de Molen. Daarom heeft het bestuur besloten om de minimale donateursbijdrage voor nieuwe donateurs vast te 

stellen op € 25 per jaar.

Wegens het aflopen van zijn bestuurstermijn heeft Bert van Willigen het stokje en de bijbehorende verantwoordelijkheden 

doorgegeven aan Dick te Brake. Bert blijft gelukkig nog wel nauw betrokken bij de organisatie van ‘zijn’ Molen Motor 

Rit. Onze secretaris Henk Schuurman heeft om 

persoonlijke redenen zijn bestuursfunctie per 

direct neergelegd. Beide heren hebben veel voor 

onze molen betekend en wij zijn hen daar zeer 

erkentelijk voor.

Als nieuwbakken voorzitter van De Koe zit ik op 

het moment van schrijven bijna aan de eerste 

tweehonderd dagen en hoewel ik inmiddels veel 

van de winkelvrijwilligers, gidsen en molenaars 

gesproken heb, maak ik mij geen illusies dat ik nu 

alles weet op het gebied van de molen. Laat staan 

dat ik al bedacht heb of/hoe het allemaal anders 

zou moeten. Maar wat ik wel weet is dat zonder 

u allen – vrijwilligers, donateurs en sponsors – de 

molen niet zou kunnen draaien. Ik wil u dan ook 

heel, heel hartelijk danken voor uw inzet, steun 

en expertise en hoop dat wij ook in de toekomst 

samen voor onze molen zullen blijven zorgen, 

ieder op onze eigen manier.

In Memoriam Herma Haan-Verdonk

Op 1 augustus 2022 is Herma Haan overleden. 

Loyaal, opgewekt, verbindend en warm, dat is hoe 

wij ons haar zullen herinneren. Als gastvrouw in 

‘haar’ molenwinkel was ze op haar best: adviserend, 

enthousiasmerend en bovenal gewoon heel 

behulpzaam. Wij zijn Herma dankbaar voor haar 

jarenlange inzet! 

Anneke Knoppert-Ruiter
Voorzitter Molenstichting ‘De Koe’

VAN HET
BESTUUR
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TERUG NAAR HET BEGIN
Door Manfred Groen

Onze molen De Koe bestaat 150 jaar. Wat is er vanuit het verleden bekend? En 
hoe was de situatie toen de molen in 1872 in werking gesteld werd? Na lang 
zoeken vonden wij documenten die ons wat duidelijkheid verschaffen. In het 
lokale krantje uit 1872 vonden wij een artikel over de nieuwe molenaar die was 
aangesteld: Ed van der Graaf. Hij vertelde het volgende.

Bouwpakket
‘Ik ben blij dat ik op deze molen De Koe mag gaan 
werken. Voorheen werkte ik op de molen van Appel maar 
dit is voor mij een nieuwe uitdaging. De vorige molen, 
De Jager, is helaas in 1871 door blikseminslag getroffen 
en vervolgens afgebrand. Gelukkig lag er nog een molen 
in de opslag in Amsterdam. Deze kon gekocht worden 
en is nu opgebouwd op de plek waar de oude heeft 
gestaan. De molen die gekocht is, leek wel een soort van 
bouwpakket. Als alle onderdelen op de goede plekken 
staan en zijn aangebracht dan heb je weer een mooi 
werktuig’.

Goede borrel
‘Een molen hoort natuurlijk in Ermelo aanwezig te zijn, 
want er zijn genoeg boeren in de omgeving die graag 
hun graan willen laten malen. Ik vind het altijd weer een 
mooi gezicht wanneer een boer met zijn paard en wagen 
graan komt brengen. Voordat het graan uitgeladen 
wordt controleer ik altijd wel eerst de kwaliteit. Laatst 
had ik een partij die vervuild was met kleine steentjes. 
Dan ga ik wel onderhandelen over de prijs. Als ik dit 
graan zo ga malen, dan krijg ik schade aan de maalsteen 
en moet ik weer eerder mijn steen scherpen. Dit kost 
mij weer geld. Uiteindelijk is het een kwestie van goed 
onderhandelen en dan komen we er samen wel uit. Als 
we het eens zijn sluiten we de deal af met een goede 
borrel. Ik doe dat niet met iedereen, anders haal ik het 
eind van de dag niet. Het graan dat we gekocht hebben 
slaan we op. Het ligt op de luizolder voordat we het gaan 
malen. Vaak hebben de bakkers ook al bestellingen bij 
ons gedaan, zodat we het meel weer aan hen kunnen 
doorverkopen’.

“Een molen hoort natuurlijk in 
Ermelo aanwezig te zijn.”

“Ik vind het altijd weer een 
mooi gezicht wanneer een boer 
met zijn paard en wagen graan 

komt brengen.”
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Wieken taal
‘De molen staat op een mooie plek, direct aan de rand van het 
dorp. We hebben hier altijd goede wind uit alle richtingen. 
Ik ga er dan ook van uit dat men in toekomst hier geen hoge 
gebouwen om de molen heen gaat bouwen. Doordat de molen 
goed zichtbaar is in de wijde omgeving, kan men zien of de 
molen draait of niet. De boeren weten dan of het zinvol is om 
graan naar de molen te brengen. Als ik de molen in de stand zet 
met de wiek helemaal naar boven zoals een plus, dan betekent 
het dat ik even weg ben en dat ik later op de dag nog weer ga 
draaien. Als ik de wieken in de X stand zet betekent het dat ik 
die dag niet meer ga draaien. Boeren zien dat dan en komen 
dan ook niet meer. Als de boeren langs komen om graan te 
brengen willen ze ook graag altijd een praatje maken. Vaak 
hebben ze het dan over de problemen op hun bedrijf en wat 
de politiek allemaal wel niet doet om werken op de boerderij 
onmogelijk te maken. Dat is wel lastig’.

En later?
‘Over hoe ik de toekomst zie van de molen? Ik denk dat 
molenaars over 150 jaar nog steeds hetzelfde doen, zoals ik het 
nu ook doe. Er zal denk ik niet veel veranderen’.

VRIJWILLIGER 
IN BEELD
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BLIKSEMAFLEIDERCONTROLE
Door Henk Geitenbeek

Om de molen zo goed mogelijk te beschermen tegen blikseminslagen laten we als 
molenaars regelmatig een bliksemafleidercontrole uitvoeren.

De controleurs van het Gilde
De bliksemafleidercontrole is een service van 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars, waar leden 
onder voorwaarden kosteloos gebruik van 
kunnen maken. Naast het controleren van de 
aardverspreidingsweerstand, die doorgaans ook door 
erkende installateurs wordt gemeten, worden de 
doorverbindingen en aansluitingen op het wiekenkruis 
visueel gecontroleerd op corrosie (roest). De controleur 
meet ook de overgangsweerstand. De buigzame 
leiding wordt visueel onderzocht en de kabelweerstand 
wordt gemeten. De waarnemingen worden getoetst, 
afhankelijk van de norm die tijdens de aanleg van de 
bliksembeveiligingsinstallatie is gevolgd.

Terugkoppeling
Nadat we het meetrapport hebben ontvangen en 
waar nodig de acties hebben ondernomen, zullen 
we altijd een terugkoppeling moeten geven naar het 
Gilde over wat we wel en niet hebben gedaan. Het 
Gilde legt dat vast in hun rapportages. Zo ligt dus ook 
voor de toekomst vast wat we zoal bij de molen zijn 
tegengekomen en wat er is uitgevoerd.

Molenaars en het Gilde
Doordat we als molenaars landelijk gezien samen met 
de controleurs van het Gilde de metingen bij de molens 
eens per 2 à 3 jaar doen, doen we ons best het risico 
op een blikseminslag die fout kan aflopen  - brand! 
-  tot een minimum te reduceren. En zo trachten we 
voor molen De Koe een herhaling van de rampdag in 
augustus 1990 te voorkomen.

Controleur
De controleur van het gilde is zelf ook molenaar. Gezien 
de diverse metingen zal de molen tijdens de procedure 
rond moeten draaien, dit zou de controleur ook zelf 
kunnen doen. Wij kiezen er echter voor om op de 
molens waar wij actief zijn, hier met een of meerdere 
molenaars bij aanwezig te zijn. De controleur neemt 
ook expres niet een oude rapportage mee zodat hij de 
meting niet doet met een vooroordeel. En dus naar een 
bepaald punt toe gaat meten.

Het meetrapport
De controleur van het Gilde legt zijn bevindingen vast 
in een meetrapport. Hierin vinden we de resultaten van 
de controle overzichtelijk gerangschikt. Aan de hand van 
de resultaten stelt de desbetreffende controleur zijn 
advies op voor herstelling en/of verbetering.
Met dit rapport nemen wij als molenaars samen de 
adviezen door die worden gegeven door de coördinator 
van de bliksemafleidercontrole. De simpele dingen 
pakken we zelf al op. Worden de werkzaamheden die 
voortvloeien uit het advies te groot dan kijken we 
samen met de eigenaar, in dit geval het bestuur van de 
stichting naar een passende oplossing.
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TERUGBLIK MOLEN MOTOR RIT
Ondanks dat de regen soms met bakken uit de lucht kwam, heeft iedereen met veel plezier de mooie route gereden en 
genoten van de goed verzorgde pauzes bij de molens. De goede sfeer was als vanouds: vanaf de start bij onze eigen molen 
tot de traditionele pannenkoeken na terugkomst en het drankje na afloop, gezelligheid stond voorop. Oude bekenden 
die elkaar na een jaar weer spraken, vrienden die gezamenlijk reden, vader-en-zoon teams die samen een mooie zaterdag 
beleefden; het was een prachtige dag. Zonder de inzet van velen zou deze dag niet mogelijk zijn geweest. De opbrengst 
was maar liefst € 2.400! Heel hartelijk bedankt hiervoor!
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PLOEGEN KAN IK WEL
Door Nelleke van der Plas

Rogge, gerst of tarwe, dat verbouwt Jaap 
Kwant op zijn stuk grond aan de Oude 
Nijkerkerweg. Een mooi oud stukje boerenland 
tegenover de wijngaard Telgt. Eibert Kuiper, 
zijn buurman, is daarbij zijn leermeester. Kuiper 
weet wanneer er gezaaid moet worden. In 
ieder geval moet het gewas eraf in augustus, 
net voor het Oogstfeest van Horst en Telgt, 
om ruimte te maken. Met de viering van 150 
jaar molen op 1 oktober is er een zak rogge 
gebracht naar De Koe, op de traditionele manier.

Balans in het leven
Als je Jaap op de trekker ziet zitten voor zijn 
boerderijwoning dan denk je niet gelijk aan het portret 
van een succesvol zakenman. En toch is hij dat. Zo’n 25 
jaar geleden heeft hij samen met zijn compagnon de stap 
gezet om voor zichzelf te beginnen: het bedrijf ConDoor 
vervaardigt garage- en industriedeuren. Vandaag de dag 
produceren ze 80.000 stuks per jaar op het industrieterrein 
in Zeewolde, met vestigingen voor onderdelen in Emmen 

en Hongarije. Kwant: ‘ik ken mijn compagnon al lang en we 
hebben een goede samenwerking. Er moet een balans zijn, 
dat is overal zo in het leven. Ik ben de technische man en 
hij doet de verkoop en marketing, onze samenwerking is 
prima op elkaar afgestemd.’ ConDoor levert de deuren aan 
dealers, die ze onder hun eigen label verkopen. 
Daarbij worden ze ontzorgd: het bedrijf produceert niet 
alleen maar regelen ook de licenties, veiligheidscertificaten 
enzovoorts.
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SPONSOR 
IN BEELD

Steun voor de molen
Maar Oud Duyn is sponsor van de molen, hoe zit dat dan?
Kwant: ‘Oud Duyn is een onroerend goed BV, genoemd 
naar ons recreatiepark aan de Zeeweg. Toen ik met 
pensioen ging ben ik vanuit deze plaatselijke BV de 
molen gaan steunen. Het dorpse karakter is in Ermelo 
aan het verdwijnen, daarom is het goed dat de molen 
er is en blijft staan, die oude elementen in het centrum 
zijn waardevol. Het patattentje van Hoogtijling in het 
straatje achter de molen zullen de 60 plussers in Ermelo 
ook nog wel weten. Dat was er al voordat de discotheek 
in de molen was. Het gebouwtje heeft er nog gestaan 
tot halverwege de jaren 90: Krasnapolsky werd het 
genoemd, en omwonenden noemden het de ‘lelijkste 
plek van Ermelo’.  Ze hadden beter daar een straatje 
naar Hoogtijling kunnen noemen. Die man is belangrijk 
geweest voor de jeugd.

Erf de Boomen
Kwant en zijn vrouw wonen op een heel oud erf, rond 1810 
is het op kaarten te zien. Het ligt net op de overgang van 
het dal van de Horstsche Beek en de vruchtbare grond 
van de Telgtereng. Een indrukwekkende rij oude lindes 
zie je niet over het hoofd. Het klompenpad dat langs het 
erf loopt is al een oud voetpad. De oude boerderij van de 

erven Kuiper is begin 2018 gesloopt en een architect 
uit Amersfoort heeft het nieuwe plan van boerderij met 
bijgebouwen ontworpen, na de benodigde vergunningen 
is dat in 2019 gerealiseerd. Het is een prachtige plek, waar 
de historie nog voelbaar is en Kwant houdt dat in ere.

Hans van Dijk heeft in zijn artikel in het Erf 
van Ermel nr. 18, mei 1998 de geschiedenis 
van de boerderij en het erf beschreven. 
Hij heeft aanwijzingen dat het erf al 
wordt genoemd in 1437 onder de naam 
Kortbeens Erf. Door vererving ging het 
naar Coel- of Coolwagen (rond 1650) en 
via Van Westervelt (rond 1730) naar de 
familie Sandberg in Leuvenum (rond 1830).  
De familie Kuiper koopt het erf in 1901. 
Wanneer de naam De Boomen verschijnt 
is niet meer na te gaan. Het erf is door 
vererving gesplitst tot de huidige omvang.

“die oude elementen in het 
centrum zijn waardevol”
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MOLEN DE KOE: VERTROUWD 
BAKEN IN ERMELO

Door Dick te Brake

Het zal voor iedereen in Ermelo een bekende plek, een baken zijn in de entree van ons 
mooie dorp. Molen De Koe staat 150 jaar op deze plek aan het huidige Molenaarsplein.
Dit hebben we gevierd, niet alleen op 30 september en 1 oktober, maar ook de dagen 
daaromheen. Piet de Wilde heeft, samen met Ela Geitenbeek en de gidsen Gerrit 
Timmerman, Henk Schuurman en Arjan Wildeman rondleidingen verzorgd in de molen voor 
leerlingen van enkele basisscholen uit Ermelo. Daaraan gekoppeld was er een kleur- en 
tekenwedstrijd voor de jeugd. Het waren succesvolle ontmoetingen met de leerlingen. 

Feest
In het weekend van 30 september en 1 oktober hebben 
wij onze festiviteiten voortgezet met, op de vrijdag, 
een leuke spelletjesmiddag o.l.v. de bekende Tante Jo. 
Oud-Hollandse kinderspelen en een man die prachtige 
ballonfiguren maakte waren aanwezig. Schminken kon 
ook gebeuren. Een heel gezellige en lekker drukke 
middag met mooi weer. Zaterdag 1 oktober was de 
Molen De Koe 150 jaar markt. Met optredens van het 
Shantykoor ‘Ermeluiden’ en dameskoor ‘Eigenwijs’ zat de 
feestelijke sfeer er prima in voor die dag.

Traditie
Natuurlijk was de opening een verhaal apart. De voorzitter 
van Stichting ‘Molen De Koe’, Anneke Knoppert, opende 
samen met wethouder Hugo Weidema de dag. Om alles 
nog eens extra in het zonnetje te zetten kwam het bestuur 
van het ‘Oogstfeest Horst en Telgt’ op traditionele 
wijze, met paard en wagen, onze molenaar Ed graan 
aanbieden om te malen. Op deze manier werd de prijs 
voor de komende periode vastgelegd. Na handjeklap 
kwamen beide partijen de prijs overeen. Naast onze 
honingleverancier, Veluwemeerhoning, was er ruimte 
voor de Vanneau Foundation met een mooie maquette 
van Molen De Koe en het Pakhuis als onderdeel van 
een te maken maquette van dit historische deel van de 
Stationsstraat. Natuurlijk ontbraken ook de heerlijke 
pannenkoeken niet, met of zonder spek. Als nieuwe 
toevoeging waren er nu ook poffertjes te krijgen. Al 
met al geslaagde feestdagen, gezellig druk en prachtige 
ontmoetingen op het mooiste plein van Ermelo.
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Bijzondere dagen
Op 5 oktober mocht Piet de Wilde een verhaal vertellen 
over de geschiedenis van de molen bij de Oudheidkundige 
Vereniging Ermeloo in de Immanuelkerk. Een mooi en 
goed verhaal, zoals alleen Piet dat kan vertellen, werd 
aangehoord door ruim 50 leden van de vereniging.
Als afsluiting van de festiviteiten volgde de prijsuitreiking 
voor de winnaars van de kleur- en tekenwedstrijd. Uit de 
ruim 200 ingeleverde tekeningen en kleurplaten heeft 
een deskundige jury er 12 uitgekozen. Deze 12 kinderen 
zijn op 15 oktober in de molen uitgenodigd om de prijs in 
ontvangst te nemen. Daarmee kwam er een einde aan de 
bijzondere dagen, die bij het Molen De Koe 150 jaar feest 
horen.
Dank aan alle medewerkers en alle bezoekers die de dagen 
tot een succes hebben gemaakt.
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VOLG ROSALIE IN OPLEIDING
Door Henk Geitenbeek

Hoe staan we ervoor met de opleiding? Rosalie leert voor vrijwillig molenaar.

Puntjes op de i zetten!
Daar waar we in het vorige nummer nog schreven over het volgen van 
de instructie valbeveiliging, zijn in de afgelopen periode de overige 
puntjes op de i gezet. In april is er nog een bezoek gebracht aan de 
Zaanstreek, waaronder het vernieuwde molenmuseum, en een paar 
bijzondere molens, goed om de kennis over deze type molens nog eens 
op te frissen. We hebben de dag afgesloten met een groep molenaars en 
gidsen bij zaagmolen Het Jonge Schaap, contacten leggen met anderen 
in de molenwereld is een belangrijk stuk in de opleiding.

Inleveren maalboekje
Voor de deadline van 1 juli moet dan nog het tijdens de opleiding 
bijgehouden maalboekje worden ingeleverd. In het maalboekje schrijf je 
de dagen die je hebt gedraaid op je eigen molen, maar ook de vreemde 
molens waar je heen gaat. Je vermeldt hierin o.a. de windrichting, 
sterkte van de wind, zeilvoering en allerlei andere zaken die je op de 
molen doet. Het maalboekje moet samen ingeleverd worden met 
het “schutblad”, hier moet de instructeur leermeester zijn verklaring 
plaatsen dat de kandidaat klaar is voor het examen. Maalboekje mag 
je opsturen, maar wij hebben ervoor gekozen het persoonlijk in te 
leveren bij de coördinator voor de examens van het gilde, hij is actief als 
molenaar op de Venemansmolen te Winterswijk.

Openluchtmuseum Arnhem
In de vakantie brengen we een bezoek aan het Openluchtmuseum, 
een geweldige plek met veel typen molens bij elkaar. Tijdens een uitleg 
in de water-aangedreven papiermolen waar Rosalie zelf nog papier 
heeft geschept wordt haar daar aangeboden om in september voor het 
examen nog een dag mee te komen lopen met molenaar Dirk-Jan en zo 
alle type molens te leren kennen.

Toelatingsexamen
Dan valt de brief eind juli, begin augustus op de mat en is ook de datum 
en examenmolen voor het toelatingsexamen bekend, deze zal plaats 
vinden op 24 september op de Daams molen te Vaassen. Je hebt dan 
als examenkandidaat tot die tijd de gelegenheid om je ook die molen 
eigen te maken, zodat je ook daar de fijne kneepjes weet en alles weet 
te vinden tijdens je examen. Belangrijk is een goede begeleiding door de 
molenaars aldaar.

Geslaagd!
Dan is het 24 september en heeft Rosalie na de lunch haar examen. 
Met een stukje gezonde spanning gaat ze richting de molen. Om 
het ijs te breken zijn we al vroegtijdig op de molen en sluiten we 
aan bij de groep molenaars en examinatoren tijdens de lunch. Het 
examen verloopt goed er wordt gelachen en veel gepraat, al met 
al een goed teken. Zoals Rosalie zelf ook al aangeeft naderhand, 
het voelde niet als een examen maar over de hobby praten en het 
voelde dus ontspannen aan. Na een kort beraad van de commissie 
wordt ze er weer bijgeroepen en krijgt ze te horen: ‘je bent 
geslaagd’ en wordt ze ingeschreven voor het landelijk examen. Naar 
alle waarschijnlijkheid zal dit in december zijn. Succes Rosalie!
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WIST U DAT

• Er een heerlijk nieuw biertje is gebrouwen door Burg 
Bieren en de Uddelaer?
• Dit biertje speciaal voor Ermelo 50 jaar zelfstandig is 
gemaakt?
• Het Biermelo’tje gebrouwen is met echte Ermelose 
honing en heidebloesem?
• Dit speciale biertje ook in de molenwinkel te koop is? 
(foto 1)

• De Ermelose brandweer onlangs een speciale 
ontruimingsoefening heeft gehouden?
• Er een melding binnenkwam via de alarmcentrale vanuit de 
molen?
• Er iemand op de bovenste zolder lag die niet meer 
reageerde?
• Er hoofdbrekens waren hoe je zo’n iemand veilig naar 
beneden krijgt?
• Het uiteindelijk goed gelukt is?
• Zowel de brandweer als de diverse molenvrijwilligers veel 
van deze nuttige oefening hebben geleerd? (foto 2)

• Het college van burgemeester en wethouders op 
bezoek is geweest?
• Ze daarmee de verjaardag van ‘150 jaar molen op deze 
locatie’ wilden onderstrepen?
• Ze vanwege de verjaardag een taart meenamen?
• Deze taart heel snel schoon op ging? (foto 3 en 4)
 
• Schildersbedrijf Van Buuren het wiekenkruis prachtig in 
de verf heeft gezet?
• Het houtwerk de komende tijd daarmee weer goed is 
beschermd tegen weersinvloeden?
• Dankzij deze VIP sponsor de molen er weer keurig bij 
staat? (foto 5)

• Met het tekenen van een contract Oak advocaten aan 
het sponsorlijstje is toegevoegd?
• Wij blij zijn met deze financiële steun voor de molen? 
(foto 6)
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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, 
mail het naar info@molendekoe.nl 
of lever het in bij de molenwinkel. 
Komend nummer krijgt u van de 
molenaars het antwoord!

DE MOLENAAR LEGT UIT
Door Rosalie van Keulen

Oplossing molenpuzzel: pen-gat verbinding

Op de foto uit de vorige editie van de Mail van de Molen is 
een pen-gat verbinding tussen een bitbalk en korbeel te zien. 
Dit zijn twee balken die deel uit maken van de basis van de 
molenromp, ze zorgen ervoor dat de molen stevig genoeg is 
om de krachten van de bewegende onderdelen en wind op te 
kunnen vangen. Daarom zijn het dikke balken van Douglas hout, 
een soort grenen. Deze zijn aan elkaar verbonden door middel 
van een pen-gat verbinding. Dit houdt in dat er in één balk een 
uitsparing is gehakt terwijl de andere een dunner stuk heeft 
wat daar precies in past. Als ze dan in elkaar zijn gepast worden 
er één of meerdere gaten doorheen geboord, waar vervolgens 
stevige houten pennen doorheen worden geslagen. Zo ontstaat 
er een stevige verbinding.

Nummering
Naast dat dit een sterke verbinding is, heeft dit systeem voor 
molens nog een voordeel. Doordat deze pinnen er ook weer 
uitgeslagen kunnen worden, is het mogelijk om de balken weer 
los te halen. Zoals op de foto te zien is, is er in beide balken een 
Romeins nummer uitgehakt. Hierdoor kun je een molen volledig 
uit elkaar halen en op een andere plek weer in elkaar zetten, 
zonder dat je vergeet waar welke balk bij hoort! De molen 
is door deze nummers en pen-gat verbindingen een groot 
bouwpakket.

Molens verhuizen
Tegenwoordig wordt dit niet veel meer gebruikt, maar vroeger werd hierdoor de handel in hele molens mogelijk gemaakt. 
Overal in het land werden molens die men niet meer nodig had of niet langer wilde hebben afgebroken en als bouwpakket 
opgeslagen en doorverkocht naar andere delen van het land. Deze opslag gebeurde veelal in de Zaanstreek, dit gebied ligt 
boven Amsterdam. Ook de originele molen De Koe die in 1990 afbrandde is gekocht in de Zaanstreek en komt origineel 
waarschijnlijk uit Amsterdam, al hebben we deze Amsterdamse herkomst nooit met 100% zekerheid kunnen vaststellen.

“De molen is door deze 
nummers en pen-gat 

verbindingen een groot 
bouwpakket.”
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MOLENWINKEL DRAAIT 
WEER VOLOP!
Natuurlijk is de winkel in Molen De 
Koe weer open op vrijdagmiddag 
en zaterdag. Kijk op onze website 
voor actuele openingstijden. Ons 
assortiment komt weer in de sfeer 
van de komende feestdagen. De 
ingrediënten om cakes, pannenkoeken 
en brood te maken zijn weer ruim 
aanwezig. Kijk ook eens naar alle 
heerlijke en gezellige bijproducten, 
van jams, honing tot molenbier 
en molenwijn. Onze enthousiaste 
vrijwilligers staan klaar om u te 
adviseren.

Twee harde 
stenen malen 

zelden fijn

Molenspreuk

Twee mensen die niet willen 
toegeven, kunnen niet 

samenwerken

Wij wensen u fijne 
feestdagen en een 
voorspoedig 2023!
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