
Bijlage behorende bij het verslag over 2020 van de 

Himpenserpoldermolen. 

 

Werkzaamheden die uitgevoerd zijn door de molenmaker  van de 

firma Kolthof. 

Taatspot verwijderd door de smid meegenomen en voorzien van een 

nieuwe bodemplaat waarin de vlak geworden bodem van het 

taatslagerpotje weer bol afgewerkt is. 

Tussen de voeghouten en de lange spruit zijn stukken eiken gelijmd. 

Vastzetten van de spiebouten in de lange en korte schoren. 

Plaatselijke houtwormbestrijding bij steenbord en windpeluw. 

Ruimte gemaakt bij de gording zodanig dat de vang weer ruimte 

voldoende heeft om tijdens het lichten naar boven te bewegen. 

Vernieuwen van een aantal kammen en waar nodig voorzien van 

een slotboutje. 

Verwijderen van houtrot bij de linkerhoekkeper van het 

voorkeuvelens, deze is ingekort en voorzien van een slof. 

Steenbord is vastgezet. 

De bovenlagering van de stander (koningsspil) is zodanig gemaakt 

dat het tapijzer van de spil over een grotere lengte tussen de 

pokhouten tapneuten draaid, hiertoe is ook de wig verplaatst. 

Aan de buitenzijkant van de molen bij het achterkeuvelens bij de 

penbalk (vanuit de molen rechts) de wig aangeslagen en de houten 

borgconsole verwijderd en opnieuw aansluitend weer aangebracht. 

Moeren van de nokvorst zijn aangedraaid. 

De hals van de as is deels vrijgemaakt, maar zodanig dat de borging 

van de vulblokken tussen keer- en weerstijl verzekerd is. 

De speling uit het scharnier van de vangbalk in de voorhanger 

gehaald, en voorzien van een nieuwe spijlbout. Daarna de vangbalk 

twee maal verstoken zodat deze weer redelijk horizontaal hangt. 

Een stukje van het achterstuk van de vangbalk verwijderd, omdat 

deze, door de andere plaatsing van de balk in de voorhanger, bij het 

lichten tegen het boventafelment aankwam, daardoor kon de 

vangbalk niet in de duim geplaatst worden. 

Tevens is de steen, geplaatst voor de balastkist, goed vastgezet. 

De kruilier is geheel verwijderd van de staart en meegenomen door 

de smid, deze is geheel gerestaureerd (opgelast, pas gemaakt op de 

staart, gestraald en geprimerd). 



De kruikabel heeft voor de bevestiging aan de onderkant van de lier 

een nieuwe aangepaste harp gekregen.  

Alle werkzaamheden met het doel verval tegen te gaan zijn tot 

tevredenheid uitgevoerd en afgerond in de tweede week van januari 

2021.  

Door met de molen te werken zal aantonen of alles goed blijft 

functioneren. 

 

 

 


