
De Mölle van Buursink

Markelo

OPENINGSTIJDEN
zomertijd: di tm za van 09.00-
12.00 uur en 13.30 -16.30 uur.

wintertijd: di t/m vr van 10.00-
12.00 uur en 13.30-16.00 uur.
za: van 10.00 -12.00 uur;
‘s middags gesloten.

ADRES
Mölle van Buursink
Stationsstraat 33
7475AL Markelo
telefoon 0547-363069

Meer informatie:
www.molenvanbuursink.nl

MOLENS DRAAIEN NIET VAN DE
WIND ALLEEN
De stichting “De vrienden van de Molen van Buursink” stelt
zich ten doel de molen voor de volgende generaties te
behouden.
In het landelijke Markelo is een agrarisch monument op z’n
plaats.
De Mölle van Buursink draait met behulp van vele vrijwilligers.
De molen wordt financieel ondersteund door vele donateurs en
lokale relaties.
De uitgave van deze folder werd mogelijk gemaakt door
bijdragen van:

ONTDEKKEN EN LEREN TIJDENS
EEN DESKUNDIGE RONDLEIDING
Beleef de kracht van de wind en bezoek de Mölle van
Buursink, zoals de molen in de volksmond wordt genoemd.
Tijdens een bezichtiging wordt u door onze deskundigen
uitgebreid geïnformeerd over de geschiedenis en de werking
van de molen.
Op de omloop heeft u een prachtig uitzicht over Markelo en
omgeving.
Ook groepen zijn welkom. In overleg kunt u voor een
groepsbezichtiging zelf de tijd bepalen.



en vervolgens op de as de “steenspil”, waarmee de
bovenste molensteen (de loper) aan het draaien wordt
gebracht. De windkracht kan ook nog worden gebruikt
om de zakken met graan op te hijsen (te “luien”)  naar
de graanzolder of “luizolder”.
Het graan wordt in een “kaar” gestort en belandt in de
“schuddebak”. Deze bak wordt door de steenspil heen
en weer bewogen, waardoor het graan tussen de
molenstenen valt. De stenen hebben groeven die het
graan vermalen. De afstand tussen de stenen bepaalt
de fijnheid van het meel. Na het verwerken van ca. 65

ton graan zijn de
stenen bot en
worden ze
gescherpt met
hamers met een
zeer scherpe punt.
Op de meelzolder
wordt het meel
opgevangen en
verpakt in zakken.

De wieken worden weer tot stilstand gebracht door een
remsysteem op de molenas, de “vang”, die wordt
bediend met een lang touw vanaf de omloop of “stelling”.

EEN WINKELTJE VOL LEKKERE
NATUURPRODUCTEN
In het molenwinkeltje is een grote verscheidenheid aan producten te
koop:

● Meel en granen
Pannenkoekenmeel, volkorenmeel, tarwebloem, griesmeel, muesli,
vele soorten cakemix en kruidkoekmix, diverse broodmixen, zowel
compleet als niet compleet.

● Honing
Heidehoning,
bloemenhoning en
klaverhoning.

● Dier- en veevoeders
voor vogels, honden,
kleine huisdieren,
knaagdieren, kippen,
paarden, geiten en
schapen.

● Tuinbenodigdheden
Kunstmest, gedroogde mest en andere tuinbenodigdheden.

DE HISTORIE
Eind 1835 krijgt J.van Dam toestemming om een wind-, koren-
en pelmolen te plaatsen. Het lukt de gebr.Looman uit Deventer
om de molen binnen een jaar te bouwen. Méér dan 60 jaar
heeft de wind voor de aandrijving gezorgd. Tegen het einde
van de 19e eeuw wordt een motor als aandrijfbron
toegevoegd. In 1924 wordt een elektromotor in dienst gesteld.
Vanaf die tijd gaat het met het onderhoud van de molen
bergafwaarts. De toenmalige molenaar, Gerardus Buursink,
legt de molen stil; stellingen en wieken zijn te slecht geworden
en sloop lijkt onvermijdelijk.
Ruim een halve eeuw later wordt de molen op initiatief van
burgemeester van Haersma Buma en molenaar Schuurman in
zijn oorspronkelijke staat hersteld om dit stuk agrarische
geschiedenis voor het nageslacht te behouden. De restauratie
wordt uitgevoerd door molenbouwer Wintels uit Denekamp. Op
11 september 1991wordt de molen weer officieel geopend.

DE TECHNIEK
Eerst wordt de kap met de wieken “op de wind” gedraaid. Met
behulp van het “kruirad” kan de kap, die op rollen ligt, worden

verkruid, zodanig dat de
wieken loodrecht op de wind
komen te staan. Om meer
wind te vangen kunnen, indien
nodig, nog zeilen op de
wieken worden gespannen.
Hierna wordt de rem (de vang)
losgemaakt en de molen
begint te draaien. De wieken
zitten aan de “molenas”
bevestigd. Met behulp van
houten tandwielen wordt het
draaien van de molenas
overgebracht op een grote
verticale as, de “koningsspil”

Het Muldershoes leent zich uitstekend voor exposities,
vergaderingen of cursussen. En het is een geschikt begin-
of eindpunt voor uw buurt- of verenigingsuitje. Het
Muldershoes biedt plaats aan 45 personen. Onze
vrijwilligers nemen graag de verzorging van uw gasten op
zich.De catering wordt verzorgd door Markelose
horecabedrijven. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Naast de molen bevindt zich een gezellig koffie-huuske.
Hier en op het terras worden koffie met krentenwegge en
frisdrank geserveerd. Het koffiehuuske en het terras zijn
geopend gedurende de openstellingstijden van de molen.

Kijk voor de actuele openingstijden op:
www.molenvanbuursink.nl

GENIETEN VAN EEN KOPJE KOFFIE MET
KRENTENWEGGE IN HET MULDERSHOES


