
V.   
oor u ligt de vijfde nieuwsbrief van de Stich-

ting De Puurveense molen. Inmiddels is het 

al mei 2016. Op dit moment een jaar geleden 

zat de kelder er net in en werden de voorberei-

dingen voor het metselwerk getroffen. Er kan 

veel veranderen in één jaar!

J.A. HEIJDRA
Het past ons eerst stil te staan bij het overlijden van 
ons bestuurslid J.A. Heijdra op 11 januari 2016. Hoe-
wel Jan Heijdra al een tijd ziek was heeft hij ondanks 
zijn klachten zo lang mogelijk actief meegedaan bij de 
herbouw van de Puurveense Molen. Jan Heijdra wist 
van vele molenrestauraties af en kende als oud-mo-
lendeskundige van de Rijksdienst Monumentenzorg 
zowel de procedures als de technische zaken. Als 
bestuurslid heeft hij vele jaren een belangrijke in-
breng gehad. Ook bij de herbouw van de Puurveense 
Molen kwam zijn enorme kennis goed van pas. Zijn 
kennis-inbreng missen wij. De goede herinneringen 
blijven in onze gedachten voortleven.

MAALVAARDIGE MOLEN
De hectiek van de maanden november en decem-
ber ligt achter ons. De afgelopen maanden was 
molenmaker Nico van Koerten of Gijs-Jan Berkhof 

vaak op zaterdag aanwezig. Zowel Gijs-Jan Berkhof 
als Nico van Koerten zijn ook gediplomeerd vrijwil-
lig molenaar. Vaak is ook hun collega Roel aanwezig 
die daarmee ook praktijk-uren maakt voor zijn mo-
lenaarsopleiding. Als Nico van Koerten er is doet hij 
vaak nog wat afstelwerk en afrondende dingen. De 
molen is eigenlijk het hele jaar al wel “maalvaardig”, 
maar toch is er nog wel het één en ander gebeurd. 
De oude “koningsspil” van molen De Vrees bleek toch 
te slecht en is vervangen door een nieuwe. Eén kop-
pel maalstenen (er liggen 2 koppels in de molen) is 
weer “uit de kuip gehaald” en opnieuw scherp ge-
maakt om zodoende weer vele jaren te kunnen ma-
len. Het tweede koppel stenen ondergaat inmiddels 
eenzelfde bewerking. De generator kwam de eerste 
test ook niet goed door. Om de goede afstellingen 
te kunnen krijgen is een langere test-periode nodig. 
Dit ook omdat het geen standaard te leveren instal-
latie betreft. De stroom-opwek installatie is door de 
firma Lagerweij specifiek bedacht en samengesteld. 
Omdat er een 15kw generator is geplaatst, is er in-
middels ook belangstelling door andere molenaars 
getoond.

VOORTGANG
Het buitenterrein is de gehele winterperiode erg nat 
geweest. Daarnaast heeft de Sallandse wegenbouw 
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sponsors zou de financiering ongeveer rond moeten 
zijn. Inmiddels is de afrekening met de vereiste ac-
countantsverklaring naar de Provincie Gelderland 
verzonden en is het afwachten of de Provincie alles 
ook accepteert en het resterende bedrag uitkeert. 

FONDSWERVING
Zoals afgesproken met de sponsors publiceren we 
onze “super sponsors” ook in een nieuwsbrief. Hier 
volgt een 10-tal van onze zeer gewaardeerde spon-
sors:

• Meubelstoffeerderij Van de Weerd, Kootw.
• Steenfabriek De Rijswaard, Aalst
• Kleijer stucadoors. Kootwijkerbroek
• JAKO B.V., Kootwijkerbroek
• JK  Natuursteen, Barneveld
• Van Manen Meesterlijke Interieurs, Kootw.
• Gert Drost Rietdekkersbedrijf, Kootwijkerbroek
• E. Schut Rietdekkersbedrijf, Kootwijkerbroek
• Van den Brink Kraanverhuur, Barneveld
• Bruil beton en mix, Ede

OPENING
Door een aantal omstandigheden (onzekere datum 
van maalvaardigheid, de natte winterperiode, nood-
weg op terrein en terrein-gebruik Sallandse wegen-
bouw, afrondende werkzaamheden en terrein afwer-
king zoveel mogelijk door vrijwilligers) hebben we als 
bestuur besloten de officiële opening te organiseren 
op het moment dat ook het terrein geheel aangelegd 
zal zijn. Op dit moment hebben we als datum 8 sep-
tember 2016 in gedachten.

STEUN 
DE MOLEN!

STEUNT U DE PUURVEENSE MOLEN?
Wilt u de Puurveense Molen 
ondersteunen met een gift? Het rekening-
nummer is:

NL50 RABO 0385 500 823

WWW.PUURVEENSEMOLEN.NL

een noodweg in de hoek Puurveenseweg-Walhuis-
weg aangelegd, die nog maar net weer afgesloten is. 
Ook heeft de Sallandse wegenbouw enige tijd opslag 
op het terrein bij de molen gehad.
In de molen vindt nog wat electra aanleg plaats en 
andere van dat soort na-loop werkzaamheden. Ook 
zijn we nog doende met een sprinkler-installatie. 
Maar dat heeft alleen zin als er (bij calamiteiten) vol-
doende water beschikbaar zal zijn.
Hoewel nog niet alles gereed is, wil dat niet zeggen 
dat u er geen kijkje kunt gaan nemen. 

VRIJWILLIG MOLENAAR
Tot nu toe hebben de molenmakers bij hun aanwe-
zigheid de molen laten draaien, zoals hiervoor al ge-
noemd. Over het algemeen draaien de windmolens 
in Nederland alleen als er gediplomeerde vrijwillig 
molenaars aanwezig zijn. Om in de toekomst de mo-
len vaak te kunnen laten draaien is het goed om als 
Stichting op meerdere vrijwillig molenaars een be-
roep te kunnen doen. Ook molenaars uit Kootwijker-
broek?? Dat zou kunnen als de opleiding met goed 
gevolg doorlopen wordt. Overigens is de opleiding 
tot vrijwillig molenaar best wel pittig. Dit omdat er 
zowel behoorlijk wat technisch-theoretische kennis 
gevraagd wordt, als ook een behoorlijk aantal prak-
tijk-stage uren. Door de gedegen opleiding hebben 
de vrijwillig molenaars dan ook voldoende kennis en 
ervaring om bezoekers een goed verhaal te kunnen 
vertellen. De meeste vrijwillig molenaars genieten 
dan ook van de contacten met de bezoekers.
Wij willen ieder die mogelijk belangstelling heeft om 
de opleiding tot vrijwillig molenaar te gaan volgen in 
de gelegenheid stellen om hier voorlichting over te 
krijgen van een ervaren vrijwillig molenaar, die ook 
bekend is met de praktijkopleiding en met het exa-
men. Deze belangstellenden nodigen wij uit om op 22 
juni 2016 naar de molen te komen. Inloop vanaf 19.30 
uur, begin voorlichting  ± 20.00 uur.  De aanwezige 
vrijwillig molenaar(s?) zal/zullen uitleg geven en er 
kunnen vragen gesteld worden.
Overigens is ook nu als op zaterdag de molen draait 
er een vrijwillig molenaar aanwezig die u voorlichting 
kan geven en dan kunt u ook het e.e.a. zien van mo-
lenaars werk.

FINANCIËN
Eind 2015 bleek bij de laatste grote facturen van 
Berkhof wat de uiteindelijke kosten van de molen-
maker waren. Rekening houdend met toezeggingen 
van de Provincie, van het Rabofonds, van St. Ballon-
fiësta, van het Prins Bernhardfonds en van andere 
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zal zijn. Op dit moment hebben we als datum 8 sep-
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