
M.   
et deze vierde nieuwsbrief brengen wij u 

weer op de hoogte van de ontwikkelingen  

rondom de Puurveense Molen.

WERKZAAMHEDEN
In oktober en november is er veel gebeurd met be-
trekking tot de restauratie en herbouw van de mo-
len. Ondanks dat het rietdekken van een molen veel 
verschilt van “gewoon rietdekken”, hebben Kootwij-
kerbroekse rietdekkersbedrijven van Eddy Schut, 
Gert Drost, Henk Drost en Sietse Moerman  (in sa-
menwerking met Bouwman rietdekkers) mooi werk 
geleverd. Op ons verzoek is ook het wapen van de 
gemeente Barneveld in het rietdekwerk “geklopt”.  
Behalve het achtkant is ook de kap met riet gedekt. 
Samen is er wel 7 ton riet op gegaan! In de vlakken 
riet zijn een aantal “dakkisten” geplaatst waarin de 
ramen komen. Behalve daglicht voor de molenaar 
geven de ramen t.z.t. ook de mogelijkheid om op een 
behoorlijke hoogte verschillende vergezichten te 
hebben.  

Naast de molen lag ook de stelling. De stelling is in 
samenwerking tussen Berkhof en vrijwilligers in el-
kaar gezet, de planken er op getimmerd, liggers van 

dakleer voorzien en met verschillende soorten verf 
behandeld. Deze stelling met een diameter van 16 
meter rust inmiddels op 8 zware schoren rondom 
de stenen onderbouw op ± 9 meter boven het weg-
peil. Bij de hijsklus op 12 en 13 november bleek dat 
de stelling 9,5 ton woog. Het rietgedekte achtkant 
woog ruim 21 ton en de kap zo’n 13 ton. In de kap ligt 
de gietijzeren as en om die as is het “bovenwiel” ge-
maakt. Van dichtbij bekeken is te zien dat dit indruk-
wekkend zware houten kamwiel met vakmanschap 
gemaakt is. Dit bovenwiel brengt de kracht over van 
de as via de “bonkelaar” naar de verticale “konings-
spil”. 

Op 30 november en 1 december kwam de molen er 
nog completer uit te zien. De staartbalk en de scho-
ren zijn bevestigd en op 1 december was het “roeden 
steken”. De stalen roeden (23 meter lang) zijn tijdens 
het plaatsen voor de helft voorzien van “hekwerk”. 
De andere helft kan pas “opgehekt” worden als de 
roeden in de askop zijn bevestigd. De roeden zijn ge-
last door Van Ee Staalspecialisten in Barneveld. Aan 
de staartbalk is een lier bevestigd (fabricaat Teus 
Ploeg) die in combinatie met de ketting die geheel 
rondom op de stelling ligt, er toe dient om de gehele 
kap met wieken en al zodanig te draaien dat de wie-
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FONDSWERVING
Evenals in de vorige nieuwsbrief willen we hierbij de 
schijnwerpers richten op een 10-tal sponsors:

• VDB Staalbouw te Kootwijkerbroek
• Van Ee staalspecialisten te Barneveld
• Ansink decoratiebeton te Kootwijkerbroek
• Van Kooten Touringcars te Kootwijkerbroek
• Ewako BV te Kootwijkerbroek
• Agra service Kootwijkerbroek
• Budding Auto’s te Kootwijkerbroek
• Wilhelm Marketing & Design te Kootwijkerbroek
• Brunekreef Techniek te Kootwijkerbroek
• A.Dekker loodgietersbedrijf te Kootwijkerbroek

De sponsors die ons al geholpen hebben bij dezen ook 
nogmaals hartelijk dank. Zonder de giften en sponso-
ring zou de molen er niet gekomen zijn. Behoort u tot 
de groep die nog geen bijdrage gedaan hebt en was 
u nog steeds van plan als bedrijf te sponsoren of als 
particulier een gift te doen : kijk op de website voor 
de mogelijkheden. Is het niet duidelijk, of wilt u over-
leg, bel met de penningmeester Jan v.d. Brink (0342-
442440) of secretaris Ab Jansen (0627563769).
En, van deze nieuwsbrief gelegenheid willen we ook 
gebruik maken om onze waardering uit te spreken 
voor alle VRIJWILLIGERS! Ook zij leveren een bijzonder 
belangrijke bijdrage aan het geheel.

OPENING
Wij hopen u begin 2016 ook nog wel te berichten over 
een officiële opening. Wij zullen daar tijdig publiciteit 
aan geven.

STEUN DE MOLEN!
STEUNT U DE PUURVEENSE MOLEN?
Wilt u de Puurveense Molen ondersteunen 
met een gift? Het rekeningnummer is:

NL50 RABO 0385 500 823

WWW.PUURVEENSEMOLEN.NL

ken goed op de wind staan. De kap  draait op ijzeren 
rollen die tussen rondgewalste stalen rails liggen. 
Voor de gewalste rails, de rollenkooi en de verbin-
dingssteunen was Jako BV onze toeleverancier. 

De bijzondere gebeurtenissen (plaatsen kap e.d.) 
gaf voor de molenmakers en de vrijwilligers extra 
werkdruk om e.e.a. goed te laten verlopen. Op die 
dagen werden zij voorzien van eten en drinken door 
Café Wessel en De Essenburcht. Gijs van Kruistum 
en Emté van ’t Goor zorgen regelmatig voor wat “ex-
tra’s bij de koffie”. Zeer gewaardeerde acties van 
deze ondernemers!

PLANNING
De planning is nog steeds dat de molen eind van dit 
jaar kan draaien en malen. Op het moment dat we 
deze nieuwsbrief schrijven is het begin december 
en hebben nog 4 weken te gaan tot het jaareinde. Er 
moet van het binnenwerk (vloeren, trappen, tandwie-
len, maalkuipen) nog wel behoorlijk wat gebeuren. 
Maar, de molenmakers werken er hard aan! En ook in 
de werkplaats van Maas Brunekreef worden ambach-
telijk mooie onderdelen gemaakt. Deuren in de weeg 
(= met planken betimmerd gedeelte onder het riet) en 
meelkuipen. Ook deze hulp komt goed van pas om de 
planning te halen.
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