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Beste lezer,
Het is soms moeilijk te beseffen hoe snel de tijd gaat. Het voorjaar is al aardig op streek en langzaam maken wij ons op
voor de zomer. Gelukkig lijkt het met de coronaperikelen de goede kant op te gaan en kunnen we ons verheugen op weer
een ‘normale’ situatie.
De afgelopen periode moest de molen regelmatig in lockdown gaan. Hartverwarmend waren de vele reacties met vooral
ondersteunende en opbouwende woorden.
Terugkoppeling vanuit het bestuur
Hoewel niet voor iedereen zichtbaar is er achter
de schermen veel werk verzet. Te noemen valt:
de eindejaar attenties voor de vrijwilligers en
sponsoren, de voorbereidende werkzaamheden
voor de MolenTourTocht en de MolenMotorRit. Op
het gebied van de veiligheid worden de plannen,
welke door de corona helaas zijn uitgesteld, weer
opgepakt en geactualiseerd. Zoals de plannen nu
zijn hopen we later dit jaar de nodige aandacht te
besteden aan ons 150 jarige bestaan (1872 – 2022).
Als data zijn vrijdag 30 september en zaterdag 1
oktober in gedachten. Hierover zult u via de media
en onze website www.molendekoe.nl binnenkort
nader worden geïnformeerd.
Vrijwilligersbijeenkomst
De vrijwilligers, welke ons hebben verlaten, zijn we niet vergeten. We hopen ze binnenkort ook uit te nodigen voor een
bijeenkomst, waarin we afscheid nemen van de vertrekkende vrijwilligers en de nieuwe verwelkomen. Tevens zal er
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teruggekoppeld worden over het wel en wee in de afgelopen periode.
Onderhoud
Vanaf de herbouw in 2008 zijn de bouwkundige inspecties en de daaruit volgende herstelwerkzaamheden altijd door
dezelfde partijen uitgevoerd. De hoogste tijd om dit proces eens grondig te bezien. Een werkgroepje (bestaande uit enkele
molenaars en bestuursleden) heeft dit opgepakt, met als gevolg dat de toekomstige inspecties en de daaruit volgende
werkzaamheden door mogelijk andere partijen worden uitgevoerd.
De geldmiddelen
Om u nog vele jaren te kunnen laten genieten van het beeldbepalende cultureel erfgoed Molen ‘De Koe’ is er financiële
ondersteuning nodig. Dit kan gedaan worden als donateur of als sponsor. Ook kan er een gift worden gedoneerd na een
bezoek aan de molenwinkel of na een boeiende rondleiding door één van onze molengidsen. Zie ook onze website www.
molendekoe.nl .
We hopen dat u dit nummer met plezier leest en dat we elkaar dit jaar weer regelmatig bij de molen mogen ontmoeten.
Hartelijke groet!
Namens het gehele bestuur,

Henk Schuurman,
Vice voorzitter
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VRIJWILLIGER
IN BEELD

Door Manfred Groen

VAN MELK NAAR MEEL

Goede sfeer
‘Vandaag de dag verkopen we veel producten in de winkel
die we toen in de kraam voor taxi Bakker ook al verkochten. Ik verkoop dus eigenlijk producten die ik mijn hele
leven al verkocht hebt. Ik ben nog steeds actief als vrijwil-

Binnen de molen zijn vele vrijwilligers werkzaam. De een wat langer dan de
ander, maar er zijn nog een aantal van het eerste uur aanwezig. Dit keer Jan van
‘t Bosch, medewerker van de molenwinkel. De meesten kennen Jan nog van de
tijd dat hij als melkboer meer dan 40 jaar zijn rondjes reed door het dorp. Maar
hij is ook al vanaf het begin betrokken bij de molen. Hierbij zijn verhaal.

liger in de molenwinkel. Het adviseren aan de klanten en
het bedienen van de kassa zijn de belangrijkste werkzaamheden. De groep vrijwilligers van de molenwinkel is een
leuke en gezellige club mensen. Er heerst een goede sfeer
binnen de groep. Ik ga met veel plezier naar de molen om
mijn dienst te draaien. Wat mij ook opvalt is dat er veel buitenlanders naar de molen komen. Zij willen dan van alles
weten. Ik verwijs deze mensen dan graag door naar de gids
die op de molen is. Piet de Wilde is er een die zijn talen
spreekt en hij kan deze mensen dan van alles uitleggen.

Over de streep
‘Nadat ik met pensioen ben gegaan, rond het jaar 2000,
had ik wat meer vrije tijd om andere dingen te gaan
doen. Dit was rond de periode dat er op zaterdag regelmatig een kraam bij het pand van taxi Bakker stond. Bij

“Ik ga met veel plezier
naar de molen
om mijn dienst te draaien.”

deze kraam konden producten gekocht worden die afkomstig waren van de molen in Hulshorst. Bedoeling was
dat de opbrengst van deze verkopen ten goede kwamen
aan de herbouw van molen ‘De Koe’. Een aantal personen, waaronder Jan Togtema en Gijs van Norden kende
ik wel. Ik kwam met hen in gesprek en zij vertelden mij
dat ze wel iemand konden gebruiken. Zo heb ik mij eigenlijk over de streep laten trekken. Vanaf die periode ben ik

Ik vind het mooi te zien dat deze mensen dan ook tevre-

‘Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen aan

den de molen verlaten. Meestal kopen ze dan ook nog wat

de herbouw van de molen. De molen staat op een mooie

in de winkel. Hieruit blijkt dat de samenwerking tussen gids

plek. Het staat bij de entree van het dorp en is zeer ka-

en winkel belangrijk is. Het levert dan in ieder geval weer

rakteriserend voor het dorp. Het hoort naar mijn mening

geld op voor de molen. Daar is het uiteindelijk allemaal om

in een dorpsbeeld en ik hoop dat de molen nog lang mag

te doen’.

draaien’.

ook betrokken geraakt bij de molen tot op heden’.

Trots
‘Vanuit de kraam verkochten we voornamelijk meel voor
het bakken van brood. Ook het pannenkoekenmeel vond
gretig aftrek. Het geld wat we met de verkoop kregen
werd gebruikt voor de herbouw van de molen. Dit geld
was ook hard nodig omdat de subsidie voor de herbouw
absoluut ontoereikend was. Toen de stelling en later de
kap van de molen geplaatst werd heb ik staan kijken.
Ik voelde me trots op het feit dat we dit met een grote
groep vrijwilligers voor elkaar hadden gekregen. De
vrijwilligers van de molen zijn in mijn optiek dan ook zeer
belangrijk en zij zijn degenen die de molen draaiende
moeten houden’.
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Door Henk Geitenbeek en Ed van der Graaf

VIJFTIGJARIG JUBILEUM GILDE
Molen De Koe
VAN VRIJWILLIGE MOLENAARS

Molen-Motor-Rit

ERMELO

Jubileumjaar
Prinses Beatrix, beschermvrouwe van de vereniging ‘De
Hollandsche Molen’ heeft het 50e jubileumjaar geopend op
houtzaagmolen ‘Het Jonge Schaap’ op de Zaanse Schans. In
de verschillende afdelingen/provincies wordt dit jubileumjaar
gevierd. Volgens de statuten is het Gilde opgericht op 15 april
1972. In april heeft er een wereldrecordpoging plaatsgevonden,
op 9 april hebben zoveel mogelijk molens tegelijk gedraaid. Elke
afdeling heeft een eigen maand, Gelderland is in december als
laatste aan de beurt en zal ook met een feest het jaar eindigen.

MOLEN DE KOE

WIST U DAT MolenMolentourtocht
MOLEN DE KOE

TourTocht

“prachtige route
ca. 110 km”

Wat is het Gilde van Vrijwillige Molenaars
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (GVM) is een landelijke
vereniging met provinciale afdelingen, die zich ten doel
heeft gesteld een opleiding te verzorgen voor mensen
die monumentale wind- en watermolens willen laten
draaien en/of er mee willen malen. Het Gilde heeft meer
dan 2.600 leden, waaronder molenaars van ‘De Koe’. In de
loop van haar bestaan hebben ruim 2.300 kandidaten met
succes examen gedaan. Hierdoor is het mogelijk dat vele
honderden molens weer regelmatig draaien en/of malen.
Nieuwe molenaars zijn nog steeds hard nodig, ook om
het verloop op te vangen. Gelukkig zijn er in Ermelo ook
molenaars in opleiding.

De basis voor het Gilde werd gelegd
In de jaren zestig begon men te beseffen dat het aantal
beroepsmolenaars steeds kleiner zou worden en hun
gemiddelde leeftijd steeds hoger. Het molenaarsvak
werd met uitsterven bedreigd. De molens, die in
voorgaande jaren al in aantal enorm waren afgenomen,
zouden geheel of vrijwel geheel tot stilstand komen.
Op 14 oktober 1967 kwamen de initiatiefnemers
van het Gilde voor het eerst bijeen in Leiden, in
café-restaurant ’t Karrewiel. Onder het genot van
pannenkoeken werd daar de basis gelegd. Dit groepje
jonge molenenthousiasten, onder leiding van Dick
Prins, wist de steun te verkrijgen van de vereniging ‘De
Hollandsche Molen’ welke bestaat sinds 1923. Precies
54 jaar na deze eerste ontmoeting zijn de zes nog in
leven zijnde oprichters weer bij elkaar gebracht om ze te
interviewen voor het jubileumboek. Het opleiden van de
amateur-molenaars, die zich ter onderscheiding van de
beroepsmolenaars vrijwillige molenaars noemden, was
één der taken die het Gilde op zich nam. Op 9 november
1968 gaf ing. J. den Besten, poldermolenexpert, de
eerste officiële les op de Loenderveense watermolen.
Op 21 februari 1970 werden de eerste examens
afgenomen door ‘De Hollandsche Molen’, op de
verfmolen ‘De Kat’ in Zaandam. Op 7 maart 1970 werden
de eerste vijf diploma’s uitgereikt.
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ZA
21
MEI
Is het Gilde nu klaar?
Kunnen wij nu na 50 jaar concluderen dat ons doel bereikt
is en dat wij het wat rustiger aan kunnen doen? Zeker niet!
De opleiding tot vrijwillig molenaar en het handhaven van
de kwaliteit van deze opleiding blijven de voortdurende
aandacht vragen. Het verloop onder geslaagde vrijwillige
molenaars door overlijden of door keuze van een andere
vorm van vrijetijdsbesteding blijft aanvulling van deze
groep noodzakelijk maken. Nog steeds draaien er molens
niet of veel te weinig. Molens moeten draaien; dat is hun
kracht en daarvoor zijn ze gebouwd.

2022

START
MOLENAARSPLEIN
ERMELO
TIJD
VANAF CA.
11.00 UUR
PARKEREN
’T WEITJE

Meer info en inschrijven: molendekoe.nl/molentourtocht
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SPONSOR
IN BEELD

Door Nelleke van der Plas

DE MOLEN MOET BEWAARD
WORDEN VOOR ONZE KINDEREN
Het kantoor van de hele berenfamilie van kinderdagcentrum Beertje Puk ligt
aan de Arendlaan. Het oogt als een oud boerderijtje, en dat is het ook. Maar de
kogel is door de kerk: dit jaar start de sloop van de oude schuur en woning en
dan volgt nieuwbouw. Veluwse Architecten ontwierp het nieuwe plan in de vorm
van een kapschuur, mooi passend in de omgeving. Beneden is er dan ruimte voor
3 extra groepen dagopvang en boven komen kantoorruimten. Je rijdt straks het
terrein op via de Zandkampweg. De kinderen kunnen dan volop binnen en buiten
spelen en er is voldoende ruimte voor parkeren.

Helemaal vol
We hebben een gesprek met Linda van den Brink op kantoor.
‘Beertje Puk is groot geworden door onze ruime en flexibele
openingstijden het hele jaar door en de diverse mogelijkheden.
Vooral veel mensen met banen in de zorg kunnen bij ons goed
uit de voeten. Helaas betekent het wel dat we op dit moment
helemaal vol zitten, er is een opnamestop’.
‘Er gaat bij ons veel administratie om. Niet alleen het bijhouden
welk kind hoeveel uren bij ons is, maar we moeten uiteraard
ook voldoen aan hygiënevoorschriften, ons pedagogisch beleid
en de vakkundigheid van het personeel. We hebben ook veel
ruimte nodig. Niet alleen groeps- en speelruimte, maar ook
slaapgelegenheid, een keukentje voor de maaltijden en een
hele serie kleine toiletjes’.
Is het moeilijk om aan personeel te komen, is onze vraag.
Linda: ‘In 2014 werd er bezuinigd in de kinderopvang en zijn er
veel leidsters uit het vak verdwenen. Nu is het een uitdaging
om mensen weer geïnteresseerd te krijgen in ons vak. In
de coronatijd hebben we wel noodopvang kunnen bieden
aan kinderen van ouders met cruciale beroepen, maar het
betekende ook dat vrijwilligers zoals de voorleesoma van de
bibliotheek niet kon komen’.

‘Het is het waard om de molen
te behouden voor de
toekomst van de jeugd’.

Onderling steunen
Jan Domburg, eigenaar, schuift aan en legt uit waarom hij VIP-sponsor is van
molen ‘De Koe’:
Flexibele opvang
Hennie Domburg begon in oktober 1995
met de opvang van kinderen, omdat zij
ertegen aan liep dat er te weinig flexibele
opvang was dat paste bij haar baan. Ze
begon thuis in Ermelo-Noord maar dat was
snel te klein. In 1998 kwam een gebouw
aan de Bulderweg en in 2002 volgde een
verbouwing. Nu, 27 jaar later, bestaat
Beertje Puk uit 7 groepen buitenschoolse
opvang (bso) voor kinderen van 4 – 12 jaar
met namen als de Grote Beer, de Koala
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Beer en de Panda Beer. Daarnaast dagopvang
voor 2 babygroepen voor kinderen vanaf 6
weken oud en 2 peutergroepen. In totaal
worden 385 kinderen opgevangen op 5
locaties.
Beertje Puk heeft 43 mensen in dienst.
Dat zijn groepsleid(st)ers die de kinderen
opvangen en begeleiden en personeel voor
de schoonmaak en voor de administratie op
kantoor. Het vervoer van school naar de bsolocatie doet het personeel zelf. Wellicht heeft
u de busjes met het logo al eens zien rijden.

‘Ik ken Bert van Willigen goed, ook een motorrijder. Ik hoop dit jaar een keer
mee te kunnen doen met de Molen Motor Rit. Mijn filosofie is dat ik een
Ermelo’s bedrijf ben en dat we elkaar onderling moeten steunen. Er zitten
kinderen van ouders met Ermelo’se bedrijven bij ons in de opvang en dan gun
ik ook werk aan diezelfde bedrijven’.
‘Daarnaast is de molen een voorbeeld van techniek uit het verleden en ik
vind het belangrijk dat de jeugd nog steeds kan zien en ervaren welke functie
de molen vroeger heeft gehad. Ik hoop dat onze oudste kinderen binnenkort
een bezoek kunnen brengen aan de molen. Het verhaal kunnen horen van de
molengids en van de molenaar kunnen zien hoe de molen draait’.
We nemen afscheid van Jan en Linda en we hopen dat de molen binnenkort
kan worden bestormd door de enthousiaste jeugd van Beertje Puk.
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Door Ed van der Graaf en Henk Geitenbeek

MOLENPLAKBOEKEN
Molen-Motor-Rit
Bij de molen kwam vorig jaar een bijzonder mailtje binnen, dat ons op de hoogte bracht van een unieke verzameling

MOLEN DE KOE

molenplakboeken.
‘Beste meneer Van der Graaf,
Een tijdje geleden heb ik tijdens een rondleiding in de molen bij één van de molenaars melding gedaan van de
verzameling die ik in mijn bezit heb. Het betreft een 35 tal plakboeken en een aantal boeken over molens. Het is de
verzameling welke mijn grootvader (Coert Munk, 1893-1984) heeft aangelegd na zijn pensionering en behelst allerlei
documentatie over de molens in Nederland en ook wat uit het buitenland.
Bij mij ligt dit in de kast maar wellicht is het leuk voor mensen die veel van molens weten dit eens in te kijken en van
gedachten te wisselen over wat hiermee te doen. Mocht u interesse hebben dan hoor ik dat graag.
Best regards/ met vriendelijke groet,
Coert de Boer’

Bezoek en inzage plakboeken
Henk Geitenbeek en Ed van der Graaf hebben vervolgens
een afspraak gemaakt met Coert om de plakboeken eens
te bekijken.
Tijdens hun bezoek hoorden ze van Coert, dat hij graag
zag dat deze plakboeken als verzameling bij elkaar
bleef. Tevens wilde hij ze graag persoonlijk schenken
aan de nieuwe eigenaar. Henk en Ed waren erg onder
de indruk van de 35 plakboeken. Ze bevatten allerlei
krantenartikelen over molens in de periode van 1970
tot 1984, gerangschikt per provincie. Coert zijn opa had
met een duidelijk schoolmeesters handschrift een index
gemaakt, waarin per molen stond op welke bladzijde
men er iets over kon lezen.
Nadenken waar onder te brengen
Ze besloten om er eens rustig over na te denken wat
voor mogelijkheden er waren, om deze informatie
te bewaren. Het liefst zouden ze, zoals ook de wens
van Coert was, deze plakboeken willen aanbieden
aan een instantie, waar de informatie voor iedere
molenliefhebber beschikbaar is. Henk en Ed wisten dat
er bij de Vereniging De Hollandsche Molen een archief
is om alle informatie over molens te bewaren voor het
nageslacht. Een groot gedeelte van dit archief wordt
momenteel gedigitaliseerd.
Tijdens het bezoek aan onze molen vorig jaar van Nico
Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen,
bleek dat zij geïnteresseerd waren in deze collectie.
Hierop heeft Henk contact gezocht met Erik Stoop,
beheerder van het Archief van deze vereniging.

Bezoek en overdracht
Dit contact had als resultaat dat Henk en Ed op 2 december
2021, samen met Coert hebben afgesproken bij De
Hollandsche Molen aan de Zeeburgerdijk te Amsterdam.
Aldaar hebben zij de plakboeken overhandigd aan Erik
Stoop. Die was zeer onder de indruk van de uitgebreid
gedocumenteerde collectie. Hij wilde ze dan ook graag
namens de vereniging voor de molendocumentatie
overnemen. Erik gaat met zijn team, vrijwilligers, deze
plakboeken minutieus napluizen en alles wat interessant
is archiveren en vervolgens digitaliseren op hun website
https://www.allemolens.nl/.
Coert was blij dat er uiteindelijk een oplossing was
gevonden, waardoor het werk van zijn grootvader
bijdraagt aan de informatie over molens die voor iedereen
benaderbaar is.

Molen-Motor-Rit
‘Sportief rijden en met plezier touren’

ZA
10
SEP
2022

Start en ﬁnish: Molenaarsplein in Ermelo
Open: vanaf 7:30 uur
Hollandsche
Molen300 - 350 KM
Lengte:
Benieuwd welke molens Nico al bezocht heeft of nog
Kosten: Voorinschrijving €17,- p/p
gaat bezoeken? Kijk dan op https://www.molens.nl/
Daginschrijving €25,- p/p
nicos-100-molen-toer/.
Je treftMeer
op die website
informatie over wat de
infoallerlei
en inschrijven:
molendekoe.nl/molenmotorrit
Vereniging Hollandsche Molen betekent voor de molens
in Nederland en het behoud ervan.

10

11

Door Henk Geitenbeek

VOLG ROSALIE IN OPLEIDING
Waar staan we op dit moment met de 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. En aan belangrijke voorwaarden voor het examen moet voldoen.

Hoe is de verdere voorbereiding richting het
toelatingsexamen?
We gaan waar nodig verder de puntjes op de i zetten.
Dan zal er voor 1 juli het maalboekje moeten worden
ingeleverd. In de tijd van opleiding hou je je maalboekje
met daarin je draaiuren bij, van zowel de eigen als ook
de vreemde molens. Tevens kun je hierin bijhouden de
bezoeken aan molens, maar ook het bijwonen van de
theorieavonden. Bij het inleveren van het maalboekje moet
er ook het ingevulde schutblad (waar je eigen gegevens
op staan en je inschrijving Gilde) ingeleverd worden. Op
het schutblad moet ook een verklaring van de instructeur

Waar staan we in 2022
Het is even wat rustig geweest met de opleiding, dit mede
door de corona ontwikkelingen. Maar 2022 is het jaar
waarin Rosalie 18 wordt en ze op mag voor haar examen.
Dit zal voor haar in december a.s. worden. Als eerste zal ze
medio september op moeten voor haar toelatingsexamen,
dit wordt afgenomen door de examencommissie van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars (wat is het Gilde, zie elders
in dit blad). Als dat achter de rug is wordt ze aangemeld
voor het landelijk examen wat afgenomen wordt door de
examencommissie van ‘De Hollandsche Molen’.

Instructie valbeveiliging
Een van de voorwaarden voordat je je mag opgeven voor
het examen is dat je een instructie ‘valbeveiliging’ moet
volgen bij een van de instructeurs van het Gilde. Eind
februari zijn we hiervoor naar de Lindesche Molen in
Vorden geweest, hier draait o.a. Natasja Klein Nulent als
molenaar. Zij is ook een instructrice van het Gilde binnen
de afdeling Gelderland.
Belangrijk zijn o.a. het waarom, maar ook hoé draag je
de valbeveiliging. De instructie is deels theoretisch en
deels praktisch gericht. Natasja is ook goed thuis in het
weer. Dus nadat de molen is opgezeild en draait, wordt
er nog aandacht besteed aan het weer, wat ook een heel
belangrijk onderdeel is van de opleiding.
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worden ingevuld, als dit niet wordt ingevuld kan er niet
worden ingeschreven voor het examen.
Zodra de inschrijving gedaan is en wordt goedgekeurd
zal er een oproep komen vanuit de examencommissie en
zal er een molen in Gelderland worden aangewezen waar
het examen wordt afgenomen, je hebt dan samen met
de andere kandidaten nog ca. 6 weken de tijd om je voor
te bereiden en je die molen je eigen te maken. Op de dag
zelf zal het examen 1,5 uur duren. Dit onderverdeeld
in praktijk, de molen gereed maken voor draaien, een
theoretisch deel in de molen en een deel over het weer
en vreemde molens.

Rosalie gaat vrolijk
verder, lees haar
vorderingen in het
komende nummer!
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Door Rosalie van Keulen

Door Dick te Brake

DE MOLENAAR LEGT UIT

DE MOLENWINKEL DRAAIT
WEER VOLOP!

OPLOSSING MOLENPUZZEL

Blij zijn wij met de heropening van onze winkel. Na alle lockdowns
zijn we weer aan de gang gegaan. Gelukkig zijn de medewerkers
ons trouw gebleven en kunnen wij weer met volle bezetting de
winkel laten draaien. Daarbij ook een paar nieuwe gezichten, die
ons komen versterken. Welkom in ons midden!

Wiekenkruis
Op de foto uit de vorige editie is het wiekenkruis te zien.
Dit is waar het malen van meel begint, het is de aandrijving
van alles wat er in de molen gebeurt. Het wiekenkruis
bestaat uit 2 lange (zwarte) metalen kokers, roeden
genoemd. Beide roeden worden door de askop gestoken
en vormen daarmee de 4 wieken. In deze roeden worden
heklatten gestoken, die samen met de lange latten die
parallel aan de roede lopen, het hekwerk vormen.
Zeilen
Aan het begin van de draaidag gebruiken we dit hekwerk
om omhoog te klimmen, de wiek in. Dit doen wij om
de zeilen aan de roede te kunnen bevestigen, hierdoor
blijft het zeil strak tegen het hekwerk aan liggen en gaat
het niet klapperen. De zeilen spannen we op de wieken
om meer wind te vangen, zodat we ook bij een lagere
windkracht kunnen draaien.
Fokken
Naast de zeilen zorgen ook de grote witte panelen, die
aan de tegenovergestelde zijde van de roede te zien zijn,
ervoor dat de molen bij lagere windkracht al kan draaien.
Er bestaan veel verschillende systemen die men aan
deze kant van de roede kan vinden, maar op onze molen
hebben we fokken. Deze grote panelen zorgen ervoor
dat er een trekkracht ontstaat waardoor de molen bij
minimale wind al begint te draaien.

De Ster
Vorig jaar zijn wij gestart met kruiden in een oude bekende
verpakking. Waarschijnlijk hebben jullie het al gezien
of zelfs al gekocht. Busjes met kruidenmengsels van de
molens De Ster en De Lelie uit Rotterdam. De eerste
verkopen zien er goed uit en wij gaan nog door met het
uitproberen van dit ‘molen’ product.

Remkleppen
Nu is een systeem als dit natuurlijk prachtig bij weinig wind,
maar als de wind aantrekt kan het voorkomen dat de molen
te snel gaat draaien. We kunnen dan de zeilen verminderen
of weghalen, maar soms is zelfs dat niet genoeg. Om te
voorkomen dat de molen op hol slaat zullen in dat geval
automatisch de remkleppen opengaan. (Op de foto kunt u
een stang zien lopen, dit is deel van het systeem waardoor
dit geregeld wordt.) Een deel van de fok wordt dan
opengeduwd, breekt daarmee de stroomlijn en zorgt voor
luchtweerstand waardoor het wiekenkruis wordt afgeremd.

Suggesties zijn welkom
Ons assortiment gaan we de komende tijd langzaam
weer uitbreiden. Suggesties zijn van harte welkom. We
houden wel rekening met de seizoenen. Cakemixen voor
voorjaar en zomer, maar voor herfst en winter weer andere
smaken. Ook producten die bij het bakken horen, willen
wij langzaam gaan invoeren in het winkelassortiment.
Belangrijk is natuurlijk dat producten, direct of indirect,
zoveel mogelijk met een molen hebben te maken.
Zien jullie leuke artikelen in molens in het land, die je kan
gaan bezoeken tijdens vakanties, geef het door en wij gaan
ernaar kijken of het leuk is om in Ermelo neer te zetten.

Honing
Onze honingleverancier, Selma de Witte, heeft in het
afgelopen jaar aangegeven dat zij vanwege ziekte
stopt met het leveren van honing. Veel dank voor de
afgelopen jaren waarin zij echte Ermelo’se honing aan
ons heeft geleverd. Een vaste klantenkring hebben wij
daarvoor opgebouwd. Wij wensen haar sterkte toe in
deze periode. Zij heeft een nieuwe leverancier genoemd,
waar wij mee in gesprek gaan. Hopelijk kunnen wij dan
de komende tijd weer over echte Veluwse en Ermelo’se
honing beschikken. Zoals het er nu naar uitziet kan de
eerste honing in april/mei worden geleverd.

Wilt u meer weten? Kom dan op een zaterdag langs!
De molenaars en gidsen leggen het u graag uit.

Molenspreuk
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!
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Een stille molen
maalt geen meel

Je bereikt niets zonder te werken
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