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Begin 2015 mocht ik voor de eerste keer een 
voorwoord voor deze Mail van de Molen schrijven. 
Als kersvers voorzitter had ik net kennis genomen 
van de missie van de molen. En daarover schreef ik 
toen: “Daarin staat een mooi beeld over de as en 
de vier wieken. De vrijwilligers zijn de as. Die komt 
in beweging door de vier wieken: de sponsors, de 
donateurs, winkelbezoekers en deelnemers aan 
evenementen. De één kan niet zonder de ander.”

Als ik terugblik op de afgelopen jaren is dit een 
waarheid als een koe gebleken. Dit is waarom het 
draait bij de molen. Vergeeft u mij overigens de 
beeldspraak, het is nogal aanstekelijk gebleken, 
die molenliefde…

Als bestuursleden hebben we de afspraak om na maximaal twee periodes te stoppen. 
Daarom is het nu, eind 2021, tijd om afscheid te nemen als voorzitter. In de volgende Mail 
van de Molen leest u aan wie ik het stokje heb mogen overdragen.

Wat is er in de afgelopen jaren veel gebeurd. Een greep uit wat me bijblijft. Spontane en 
mooie acties van donateurs en sponsors om de molen te ondersteunen. Veel gezellige 
Molendagen, prachtige Molentourtochten en de laatste jaren ook de mooie Motor-Motor-
Ritten. Tevreden klanten in onze molenwinkel. Bezoekers die enthousiast de trap af komen 
na een rondleiding van onze gidsen.

En er was het coronavirus, dat de laatste periode veel impact heeft gehad. We moesten 
helaas de deuren sluiten, een moeilijke tijd. Maar het deed me ook in positieve zin stilstaan 
bij de betekenis van de molen voor veel mensen. En wat is het fijn om nu (voorzichtig) weer 
open te kunnen zijn!

En dat brengt me bij de as van de molen: de vrijwilligers. Zij blijven me het meeste bij. De 
grote diversiteit aan vrijwilligers en hun inzet voor dit waardevolle erfgoed van Ermelo. 

In mijn eerste voorwoord schreef ik ook dat ik nog niet zo veel wist van molens. Die kennis 
is inmiddels wel een beetje bijgespijkerd. Al valt er nog veel te leren, merk ik nog elke keer 
in contacten met onze vrijwilligers. Maar zonder kennis of inmiddels met een beetje meer 
kennis, het trotse gevoel op dit mooie Ermelose boegbeeld blijft voorop staan.

VIP SPONSOREN

BUSINESS SPONSOREN

Aline Verhoef-Franken,
Voorzitter Molenstichting ‘De Koe’

VAN HET
BESTUUR

DE AS EN VIER WIEKEN ….
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‘In 2008 had ik tijd over en wilde ik me nog inzetten binnen 
het vrijwilligerswerk. Ik had toen echter nog geen idee wat 
het moest gaan worden. Via mijn vrouw kwam ik in contact 
met Harry Boonstra. Hij was gids en nodigde mij uit om 
eens een keer te komen kijken. Ik ben op deze uitnodiging 
ingegaan en ben sinds die tijd niet meer weggeweest bij de 
molen. Voordat ik gids werd heb ik eerst een cursus gevolgd 
die door Ed van der Graaf, de molenaar, gegeven werd. De 
cursus bestond uit zes avonden. Op deze avonden werd van 
alles verteld over de werking van de molen. Na het volgen 
van de cursus kreeg ik een heus certificaat. Verder kreeg je 
nog een pet, shirt en een naamplaatje. Hierna kon ik als gids 
aan het werk’.

Oude techniek
‘De techniek van een molen interesseert mij zeer. Van huis 
uit ben ik elektromonteur. Ik vind het interessant hoe het 
hele systeem werkt en hoe alle raderen in elkaar passen. 
Vooral omdat deze technieken al honderden jaren oud zijn 
en dat het nog steeds functioneert. Als je dan bezoekers 
in de molen hebt die een klein beetje geïnteresseerd zijn 
is het mooi om dat allemaal uit te leggen. Het is mij al keer 
overkomen dat ik met twee mensen de molen in ging en dat 
deze twee en half uur later de molen pas verlieten. Deze 
twee mensen waren van oorsprong timmerlieden. Zij wilden 
alles weten over de techniek maar ook welke houtsoort 
waarvoor gebruikt werd en waarom. Ik vind het dan heerlijk 
om de kennis die ik heb over te brengen op de mensen. Ik 
haal altijd veel voldoening uit contacten met de mensen. 
Dat maakt het werk van de gids ook leuk’.

“Ik vind het interessant hoe het hele systeem 

werkt en hoe alle raderen in elkaar passen. 

Vooral omdat deze technieken al honderden 

jaren oud zijn en dat het nog steeds 

functioneert.”

Opsteker
‘Ik ga ook regelmatig naar de onderhoudsavonden die een 
keer per maand gehouden worden. Ik ben dan aanwezig 
op Molen De Koe maar ook op Molen ’t Hert te Putten. Je 
kunt nog meer opsteken van de techniek omdat je met het 
onderhoud ook nog beter kan zien hoe de techniek werkt. 
Hierdoor krijg je weer meer inzicht die je dan tijdens een 
gidsdienst weer beter kan overbrengen’.

WIM KENT DE MOLEN  
VAN BINNEN EN BUITEN

Door Manfred Groen

Binnen Molen De Koe zijn nog een aantal 

vrijwilligers van het eerste uur actief. Deze 

keer is Wim Koumans aan het woord. Een 

enthousiaste gids die de molen op zijn 

duimpje kent.

VRIJWILLIGER 
IN BEELD

Het motto van Wim Koumans is 
dan ook: Ga niet bij de pakken 
neerzitten als je een handicap 
hebt maar zoek vooral de  
mogelijkheden die er wel zijn.

Geheugen
‘Door een aandoening ben ik langzaam het zicht in mijn 
ogen kwijtgeraakt. Ik zie op dit moment nog maar een 
kwart procent. Doordat je visueel beperkt bent ga je je 
andere zintuigen beter gebruiken. Daardoor ben ik in staat 
in de molen rond te lopen zonder dat ik een hulpmiddel 
nodig heb. Als het ware heb ik de molen in mijn geheugen 
gevisualiseerd. Hierdoor weet ik precies op welke zolder van 
de molen wat staat en kan ik op de stelling ook prima uit de 
voeten. Ik kan dan ook bij alle onderdelen van de zolders mijn 
verhaal vertellen. Wat dat betreft ken ik de molen van binnen 
en buiten. Ik kan me dan ook wel voorstellen dat mensen die 
ik rond geleid heb vreemd opkijken als ik met mijn witte stok 
naar huis ga. Daarom spreekt mij het vrijwilligerswerk ook 
aan. Ik kan met mijn handicap hier nog goed uit de voeten’.
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• Esther Brouwer de tweejarige opleiding volgt tot vrijwillig 
molenaar?

• Zij praktijkervaring opdoet bij molen Het Hert in Putten en 
onze molen De Koe?

• Zij dit jaar op werkbezoek ging naar De Bonte Hen?
• Dit een oliemolen is op de Zaanse Schans?
• Zij van een ervaren molenaar uitleg kreeg over olieslaan en de 

bijzondere materialen die daarbij worden gebruikt?
• Ook de zeskantige houtzaagmolen Het Jonge Schaap en 

molen De Schoolmeester, die windgemaakt papier fabriceert, 
op het programma stonden?

• Wij nieuwsgierig worden naar al die bijzondere molens op de 
Zaanse Schans? (Foto’s 1a, b en c)

• De Koe bezoek kreeg van dertien molenaars en gidsen van 
houtzaagmolen De Ster in Utrecht?

• We dat te danken hebben aan Eelco van Norren?
• Hij ook in opleiding is tot vrijwillig molenaar, maar dan in 

Putten en Utrecht?
• De bezoekers uitgebreid hebben rondgekeken o.l.v.  

Ela, Roelof en Willem?
• De historie van De Koe als discotheek heel leuk werd 

gevonden? (Foto 2)

•  Madje Waal onder de indruk was van de klederdracht die Ela 
droeg?

• Madje dat ‘kleren van opa en oma’ noemt?
•  Helemaal gelukkig was toen ze samen met ‘oma’ op de foto 

mocht?
•  Wij het leuk vinden dat de jongere generatie zo in historie is 

geïnteresseerd? (Foto 3)

• Wij nog nooit van cassia hadden gehoord?
•  Dit een kwalitatief mindere specerij is afkomstig van de 

kaneelboom?
•  Cassia geschikter is voor hartige gerechten en echte kaneel 

voor zoete?
•  Snuifmolens De Ster en De Lelie uit Rotterdam-Kralingen de 

echte kaneel (Ceylon kaneel) vermalen tot specerijmengsels?
•  U die nu ook zelf kunt proeven, omdat de specerijbusjes sinds 

kort te koop zijn in onze molenwinkel? (Foto 4)

•  Wij u hele fijne feestdagen toewensen en een heel mooi nieuw 
molenjaar? (Foto 5)

MOLENONDERHOUD
Door Ed van der Graaf

Beste Lezers,
Deze keer schrijf ik iets over het onderhoud van de molen. Zonder regelmatig onderhoud 
loopt de technisch staat van de molen, net als bij een auto, snel achteruit. Om nog 
verantwoord te kunnen rijden moet de auto regelmatig naar de APK-garage voor een 
technische controle. Bij de molen gebeurt hetzelfde, een keer per jaar komt de molenmaker 
naar de molen om de technische staat te bekijken. Als de molenaars bijzonderheden hebben 
geconstateerd die niet urgent zijn, maar waarvan zij vinden dat de molenmaker die moet 
zien, dan worden die tijdens de technische controle gelijk meegenomen. Je kunt spreken 
van een PMK: een periodieke molen keuring.

Conditie
Bij de auto doe je het kleine onderhoud zoals olie peilen 
en bandenspanning controleren zelf. Voor het grotere, 
moeilijker en meer technische onderhoud ga je naar 
een vakman, vaak is dat een garagebedrijf. In de molen 
speelt zich hetzelfde af. Eens in de tweede maanden is er 
op de eerste woensdagavond een club van vrijwilligers, 
meestal de molenaars, leerlingen en een paar gidsen, 
actief op de molen. De ene maand zijn ze op de molen in 
Putten en de andere maand op onze molen. Die avond 
worden er allerlei klussen en controles uitgevoerd aan 
de molen. Zoals bijvoorbeeld kammen wassen of wiggen 
op speling controleren en indien nodig aanslaan. Dit alles 
om de molen technisch in goede staat te houden. Ook 
grotere problemen, zoals bijvoorbeeld de conditie van de 
halssteen, houden ze in de gaten. 

Molenmaker erbij
Twijfelgevallen worden ook besproken met de 
molenmaker. Net als de afweging die je zelf maakt als 
je iets constateert bij je auto. Zijn er situaties die de 
vrijwilligers zelf niet kunnen oplossen of vertrouwen ze 
het niet en is het nodig dat toch zo snel mogelijk iets 
moet gebeuren, zoals bijvoorbeeld het aanslaan van een 
losse wig die de wiek boven in de askop op zijn plaatst 
houdt? Dan wordt, door tussenkomst van het bestuur, de 
molenmaker gevraagd om zo snel mogelijk te komen.

Kosten goedkeuren
Stel dat de molenmaker een bijzonderheid ziet waarvan de 
reparatie of onderhoud extra kosten met zich meebrengt, 
dan bespreekt hij dat met de hoofdmolenaar. Die vraagt 
dan een offerte op en gaat met het bestuur in overleg of 
deze reparatie uitgevoerd mag worden. 
Een voorbeeld wat nu speelt, is de inspectie van het 
gedeelte van de wiek wat opgesloten zit in de askop. 
Gezien de leeftijd van de molen moet dat nu bekeken 
worden. Om dit te kunnen uitvoeren moet het opgesloten 

gedeelte van de wiek uit de askop getrokken worden 
met een kraan. Hieraan zijn dus extra kosten verbonden 
waarvoor het bestuur eerst zijn goedkeuring moet geven. 
Geeft die groen licht, dan gaat de molenmaker aan de slag. 
Het is fijn dat er een PMK is en dat er vrijwilligers zijn die 
onze molen goed in de gaten houden!

WIST U DAT

1A

3 4 5

1C

21B
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Persoonlijk contact
‘Het contact is onpersoonlijker geworden’, zegt Jasper. 
‘Vroeger belde je en ging je naar een klant op bezoek. Nu 
sturen we een mailtje, zeker sinds de coronapandemie. En 
kijk maar om je heen, het is al een tijd gaande. Bankkantoren 
gaan dicht, je betaalt alles met je bankpas met pin. Je loopt 
niet meer een bank binnen voor een advies of een praatje’. 
Voor de jongere generatie zijn die digitale mogelijkheden al 
heel gewoon, ouderen hechten meer aan persoonlijk contact. 
Jasper heeft in zijn bedrijf nog steeds oudere klanten die al 
jarenlang daar hun belastingzaken laten regelen. Natuurlijk 
heeft digitalisering ook voordelen. Bij een van zijn hobby’s: het 
fokken van Deerhounds, is het veel makkelijker via internet te 
schakelen als het gaat om internationale contacten en shows.

Icoon
‘Molen De Koe is een icoon van Ermelo, het is goed dat het 
er nog is. Het heeft karakter, daar zo aan het plein met het 
molenaarshuis en de panden er tegenover. Dat is een mooi 
plaatje. Ik ben dan ook blij dat in het centrum van Ermelo 
aandacht is voor nieuwbouw in oude stijl’.

We nemen met dank afscheid van Jasper, mooi om te zien 
dat hij die waardevolle contacten van vroeger nog steeds 
voortzet tot de dag van vandaag.

EEN ACCOUNTANT IS EEN 
SOORT HUISARTS VOOR 
BEDRIJVEN

Door Nelleke van der Plas

De connectie van Jasper met molen De Koe dateert uit de 
tijd van Niko Poolen, een goede bekende van Jasper. We 
gaan even terug in de tijd.

Molen De Koe is in slechte staat en staat op de nominatie 
om gesloopt te worden. Een aantal mensen in het dorp, 
waaronder Poolen sr. willen dat niet laten gebeuren en slaan 
de handen ineen om de molen weer te herbouwen. Ook het 
college van b en w zet de schouders eronder: de gemeente 
koopt eind 2001 de molen, de grond en aanliggende 
gebouwen. In mei 2003 wordt het eerste molenbestuur 
gevormd en de gemeente verkoopt het molenrestant in 2006 
voor 1 euro aan de molenstichting.

Een grote sponsoractie gaat van start en met allerlei 
activiteiten, zoals verkoop van molenproducten, 
KortingsKoepons én vasthoudendheid wordt geld 
ingezameld. Met de hulp en inzet van bedrijven, 
ondernemers en bevlogen inwoners is het in vijf jaar voor 
elkaar en onder grote belangstelling licht op 12 december 
2008 de Commissaris van de Koningin Cornielje de vang 
van de herbouwde molen. Molenaar Ed van der Graaf en 
voorzitter van het bestuur Niko Poolen staan op de stelling te 
glimmen van trots.

Werk uit handen
Het bedrijf van Jasper, VA Accountants, heeft vier 
medewerkers. Ze nemen een deel administratie uit 
handen, zoals het maken van jaarrekeningen, fiscale 
aangiften en belastingadviezen. Heel actueel nu zijn de 
accountantsverklaringen voor de diverse coronasubsidies 
waar bedrijven en ondernemingen gebruik van hebben 
gemaakt. Maar ook stichtingen en verenigingen hebben 
vaak een accountantsverklaring nodig, om bijvoorbeeld 
instandhoudingssubsidie te kunnen verantwoorden.
‘Na mijn middelbare school ben ik gaan werken en studeerde 
ik in de avonduren’, meldt Jasper, ‘sinds eind jaren 80 ben ik 
accountant. Ik ben niet zo goed in talen maar wel met cijfers 
en techniek’. 

“Je bent wat dat betreft net een huisarts:  

er ontstaat een vertrouwensband.”

Vertrouwensband
Mijn hart ligt bij bedrijfseconomische adviezen aan bedrijven 
en ondernemingen. Je bent wat dat betreft net een 
huisarts: er ontstaat een vertrouwensband. Je kunt de klant 
begeleiden en door met hem of haar te sparren kun je de 
ondernemer helpen bij het maken van de juiste keuzes’. 
Het vak van accountant verandert uiteraard mee met de 
maatschappij. Met de toegenomen digitalisering kunnen 
nu veel mensen (m.n. particulieren) bijvoorbeeld zelf 
belastingaangifte doen, omdat de belastingdienst al veel 
gegevens heeft ingevuld en het aangifteprogramma goed te 
gebruiken is. De accountant krijgt steeds meer te maken met 
regels en protocollen. Voor de specifieke kennis kan Jasper 
een beroep doen op specialisten, bijvoorbeeld voor (fiscaal) 
juridische zaken.

SPONSOR 
IN BEELD

We zitten tegenover Jasper de Vos, die met zijn bedrijf VA Accountants bv sponsor is 
vanaf het eerste uur, in het bedrijfsverzamelgebouw de Poort van Veldzicht. Er hangt 
een bijzondere foto aan de muur. Het blijkt een Deerhound, een ruwharige jachthond die 
vroeger in Schotland werd ingezet op de hertenjacht. Jasper neemt de tijd voor ons gesprek 
over vroeger en nu. 

Poort van Veldzicht
In de oksel van de rotonde Harderwijkerweg ter 
hoogte van het bedrijventerrein Veldzicht staat een 
bedrijfsverzamelgebouw. In mei 2008 werd de eerste 
paal geslagen. Het gebouw herbergt diverse bedrijven 
die daar hun kantoren en werkplaatsen hebben, in totaal 
een oppervlakte van 4.800m2. Op 10 oktober 2008 werd 
het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt en de vlag 
werd gehesen, onder meer door Jasper de Vos, een van 
de initiatiefnemers van de bouw van het pand. 
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NICO’S 100-MOLENS-TOER
Door Henk Geitenbeek en Ed van der Graaf

Voorzitter Nico Papineau Salm van de Hollandsche Molen gaat in drie jaar in de aanloop naar 
het 100-jarig bestaan van de vereniging in 2023 – op uitnodiging – 100 molens bezoeken. 
Dit gaat hij doen per trein en fiets. Op deze manier start de voorzitter het jubileum alvast. 
Met zijn bezoek vraagt Nico Papineau Salm aandacht voor het belang van de molens 
en de noodzaak voor een goed molenbehoud. Hij gaat er in gesprek met molenaars, 
molenvrijwilligers en lokale stakeholders, zoals de gemeente.

Dubbele trip
Op 14 augustus stonden er in het 
kader van Nico’s 100-molens-toer twee 
molens op het programma. Per trein 
en fiets naar de 19e molen: koren- 
pel- en eekmolen De Koe in Ermelo en 
aansluitend op de fiets naar Putten 
om een kijkje te nemen bij korenmolen 
Het Hert. Na deze ‘dubbele’ trip kan de 
voorzitter van De Hollandsche Molen 
een vijfde deel van de 100 molens 
die hij tot in het jubileumjaar van De 
Hollandsche Molen 2023 wil bezoeken 
bijschrijven op zijn erelijst.

Op het station van Ermelo werd hij 
op een bijzondere manier ontvangen 
door een vrijwilligster van De Koe in 
Gelderse klederdracht, en twee van 
de molenaars. Normaal stapt Nico op 
een OV fiets, met twee verschillende 
stations is echter de ervaring dat dit 
niet goed werkt en wordt vandaag een 
fiets van een van de molenaars geleend.

Vrijwilligers
Bij de molen is een groot deel van 
de vrijwilligers aanwezig. Nico gaat 
hier met verschillende vrijwilligers in 
gesprek over het ‘waarom vrijwilliger 
voor de molen’ en ‘hoe ze er terecht 
gekomen zijn’. Ook is er de vraag waar 
we als molenstichting knelpunten 
zien, o.a. over de WBTR-regeling zijn 
er vragen. Nico neemt de punten die 
hij tegenkomt mee terug naar De 
Hollandsche Molen.

Aansluitend volgt er een rondleiding 
door een gids en de aanwezige 
molenaars. Ook tijdens de rondleiding 
worden er diverse onderwerpen 
aangesneden.

Lunch
Vanuit De Koe, vergezeld door een aantal van 
de molenaars die ook op ’t Hert actief zijn, 
fietst Nico naar Molen ’t Hert te Putten.
Bij een heerlijke lunch aldaar wordt uitvoerig 
gesproken over de molenaarsopleiding: de 
jeugd die de opleiding volgt maar ook de 
tijdsduur tussen de examens; financiering van 
het onderhoud en hoe de vrijwilligers het dorp 
proberen te betrekken bij de molen. Ook de 
vraag hoe wij als molenaars naar de toekomst 
van de molens kijken en in welke rol wij de 
Hollandsche Molen zien.

Op weg naar huis
Na een drukke en zeer nuttige dag van beide 
kanten brengen de aanwezige molenaars Nico 
terug, maar nu naar station Putten, en zwaaien 
hem daar weer uit.

Hollandsche Molen
Benieuwd welke molens Nico al bezocht heeft of nog 
gaat bezoeken? Kijk dan op https://www.molens.nl/
nicos-100-molen-toer/.

Je treft op die website allerlei informatie over wat de 
Vereniging Hollandsche Molen betekent voor de molens 
in Nederland en het behoud ervan.
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PRACHTIGE TOCHT EN 
MOOIE OPBRENGST
Op zaterdag 11 september van dit jaar 
organiseerde Molenstichting ‘De Koe’ in 
samenwerking met de Veluwse Motor 
Tour Club voor de derde keer de Molen-
Motor-Rit. Zo’n 120 deelnemers genoten 
van een prachtige tocht langs de molens 
in Beesd, Streefkerk en Loenen aan de 
Vecht. Veel vrijwilligers hielpen een 
handje mee om de tocht tot een succes 
te maken.

Daarnaast leverde de tocht, mede 
dankzij de inzet van sponsors, een mooi 
bedrag voor Molen ‘De Koe’ op. Bert 
van Willigen, één van de organistoren, 
overhandigde een cheque van 2.100 
euro aan Aline Verhoef-Franken, 
voorzitter van de Molenstichting.
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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!

Dat is niet in de 
haak

Molenspreuk

Als de molen draait behoort de 
vang (de rem) in de haak te liggen. 

Is dit niet het geval dan klopt er 
iets niet.

Kruilier
Op de foto van de vorige editie zien we de kruilier, 
hiermee zet de molenaar en leerling (of een gids) de 
molen op de wind aan het begin van zijn draaidag, maar 
ook tijdens de draaidag als de wind verandert. De foto is 
gemaakt op de stelling, dit is de omloop van molen De Koe 
en we zien een van de molenaars in actie. De kruilier hangt 
onderaan de staart van de molen. Met de kruilier kan de 
molen 360 graden rondgedraaid, dat noemen we ‘gekruid’, 
worden.

“Op deze trommel wordt de staalkabel, de 

zogenaamde kruikabel opgerold.”

Vertragingstandwielen
Een kruilier bestaat uit een klein en een groot tandwiel. 
Hierdoor ontstaat een soort vertraging, met daartussen 
een liertrommel. Op deze trommel wordt de staalkabel, 
de zogenaamde kruikabel opgerold. Het oprollen gebeurt 
op De Koe door twee slingers, hierdoor kun je met twee 
personen draaien en verdeel je de krachten over twee 
personen. 

Bezetketting
Omdat de molen beide kanten op gekruid kan worden 

en door de wind zichzelf af kan zetten, zal er op de 

tegenliggende zijde een bezetketting gezet moeten 

worden. Dit zodat de molen goed op de wind blijft staan 

maar ook uit veiligheid. Om de tandwielen te blokkeren 

zit hier een soort van pal op die je zorgt dat de tandwielen 

niet vanzelf teruglopen. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? 

Kom gerust eens langs op een zaterdag en een gids of 

molenaar kan je het uitleggen.

Enthousiast aan de slag
Na een lange periode van niet open en daarna een klein 
beetje open is de molenwinkel weer normaal geopend op 
de vrijdagmiddag en de zaterdag. De winkelvrijwilligers 
zijn blij dat ze weer een - bijna - nieuwe start kunnen 
maken. Ook fijn om te zien dat er naast de vertrouwde 
gezichten weer nieuwe en (aanstaande) vrijwilligers zijn die 
mee willen draaien. In de winkel zelf, maar ook achter de 
schermen zijn er nieuwe enthousiaste mensen die zorgen 
voor bijvoorbeeld het inpakken en het vullen van de winkel. 

Nieuw: kruiden en specerijen
Als uitbreiding van ons assortiment verkopen wij sinds kort 
kruiden en specerijen van Molen ‘De Ster’ uit Rotterdam. 
Deze molen heeft in het verleden specerijen gemalen voor 
een specerijenhandel in Delfshaven bij Rotterdam. Nu 
verkoopt de molen zelf de busjes. Een mooie uitbreiding, 
die prima past in de winkel van Molen ‘De Koe’. 

Wintertijd: speciale mixen en kerstpakketten
De wintertijd is aangebroken. Ook in de molenwinkel is dat 
te zien. Allereerst zijn de smaken van de winter te koop in 
onze winkel, bijvoorbeeld in de vorm van heerlijk winter-
cakemixen. Probeer eens een heerlijke smaak uit!
En daarnaast biedt de winkel volop ideeën voor een 
cadeautje rond de feestdagen. Ook suggesties voor 
kerstpakketten zijn weer in de winkel te vinden. Kom gerust 
even snuffelen!

DE MOLENAAR LEGT UIT
Door Rosalie van Keulen

OPLOSSING MOLENPUZZEL

WINKELNIEUWS

Kent u nog iemand of wilt u zelf meehelpen? Mail dan 
naar info@molendekoe.nl of loop even binnen in de 
winkel.

Openingstijden rond de feestdagen
Houdt onze website www.molendekoe.nl en 
social media in de gaten voor extra en aangepaste 
openingstijden rond de feestdagen.
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