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Vrienden van het Putter Stoomgemaal,
Ook dit jaar was er een kort draaiseizoen, deels door de Corona-regels, deels door de restauratie van de
schoorsteen. Wel hebben wij veel draaidagen gemaakt. Voor de leerlingen van de basisscholen uit Putten
hebben wij in juni en begin juli elf keer gedraaid. Verder waren er zeven draaidagen voor publiek en één
keer is voor de Lions Club Putten gedraaid. Zij hadden een rally georganiseerd en maakten een stop op
het stoomgemaal. De helft van de opbrengst van deze rally kwam ten goede aan het gemaal, die zeer
dankbaar aanvaard zijn.
Van 15 september tot 21 oktober is de firma Harm Meijer bezig geweest met de restauratie van de
schoorsteen. De scheuren in de schoorsteen zijn uitgehakt, kapotte stenen zijn vervangen en het geheel
is opnieuw gevoegd. Er zijn nieuwe klimijzers aan de buitenkant geplaatst en er zijn twee bliksemafleiders aangebracht. De aarding van deze afleiders zit 12 meter diep in de grond. Er zijn stalen banden
om de schoorsteen aangebracht voor extra sterkte. De kroon is in ere hersteld en de schoorsteen is nu
21,5 meter hoog. De toegangsdeur in de voet van de schoorsteen is vernieuwd en past in het originele
metselwerk. Er zijn drie ‘big bags’ aan roet uit de schoorsteen gekomen. Het geheel ziet er goed uit, geeft
veel voldoening en wij hopen dat wij lang plezier van deze restauratie mogen hebben. De kosten van de
restauratie zijn geheel gedekt door sponsorgelden. Wij bedanken de sponsors voor hun bijdragen.
25 september hebben wij de ketel leeg gespuid in het kader van het winterklaar maken. Dit jaar moest
weer de tweejaarlijkse keuring van de ketel plaatsvinden. Deze is op 5 oktober door een Lloyds
inspecteur verricht en wij mogen, zonder voorbehoud, weer twee jaar door. De rest van de machinerie
en leidingen is eveneens watervrij gemaakt. De condensor is door de vrijwilliger, die hier het meeste
werk aan verzet, grondig nagekeken en op een enkele plaats zijn reparaties verricht. Voor het volgende
draaiseizoen wordt de condensor nog behandeld met een coatingverf.
De vrijwilliger die de kleine machientjes weer aan de praat wil brengen heeft op de Ministoomdag de
eerste resultaten laten zien; dat zag er fantastisch uit. Deze vrijwilliger gaat nu met de volgende
machientjes aan de slag.
De draaidagen zijn zeer goed bezocht; zeker de Nationale Monumentendag was een topper. Er was meer
aanloop door de week dan vorige jaren, met name op de woensdagmorgen. Uit navraag blijkt dat veel
bezoekers door de folders, die in de regio verspreid zijn, op deze mogelijkheid geattendeerd worden.
Voor enkele vrijwilligers was het het afgelopen jaar kwakkelen met de gezondheid. Wij wensen hen
sterkte en beterschap. Desondanks hebben we een goed gevoel overgehouden aan het voorbije
draaiseizoen. De sponsoren en donateurs zijn wij zeer dankbaar voor de steun die zij ons geven en hopen
dat u ons volgend jaar ook weer kunt en wilt steunen, want zonder u gaat het niet. Met uw steun hopen
wij er in 2022 weer een goed draaiseizoen van te maken en zien ernaar uit u te mogen ontmoeten op een
van onze draaidagen of op een woensdagmorgen tijdens het klussen.
De vrijwilligers
club

