
HET NIEUWE STOOKSEIZOEN 2022-2023 

 

Na een lange stilstandsperiode is het nieuwe stookseizoen 

weer van start gegaan. 

Deze start op 2 maart 2022 werd vooraf gegaan door de 

wettelijke verplichte Stoomwezen keuring, die heeft 

plaatsgevonden door een daartoe opgeleide keurmeester van 

Lloyds op 5 oktober 2021. 

 

Het resultaat is zoals verwacht door het gedegen onderhoud 

van de vrijwilligers weer positief, zodat de inmiddels ruim 70-

jarige stoomketel weer twee jaar in bedrijf mag zijn. 

 

Op 2 maart is dan ook begonnen om alle gedemonteerde 

appendages, met nieuwe zelf vervaardigde pakkingen, weer te 

monteren en de ketel weer gebruiksklaar te maken. 

 

Daarna is de ketel gevuld met water om te controleren of hij 

waterdicht was en waar bleek dat dit niet zo was, werden de 

moeren en bouten stevig aangedraaid zodat er geen druppel 

water meer kon ontsnappen. 

 

Toen alles goed bleek te zijn, is op 2 maart de ketel 

opgestookt waarbij de vrijkomende rookgassen afgevoerd 

werden naar de buitenlucht door de gereviseerde en tot de 

oorspronkelijke hoogte gebrachte schoorsteen (waarover u 

reeds in de nieuwsbrieven al meer heeft gelezen en ook in het 

hieronder afgedrukte krantenartikel, 1 op 1 overgenomen uit 

de Stentor. 

  



 

 

Het proef-stoken heeft geen mankementen te zien gegeven 

zodat wij weer geheel voor het komende seizoen paraat zijn. 

Ook de machinekamer en het ketelhuis ziet er weer up-to-date 

uit met al het koper- en messingwerk weer prachtig gepoetst. 

 



Tot slot is ook de presentatiewand weer voorzien van de 

kleurrijke schilderijen uit het oeuvre van onze vrijwilliger 

machinist en begenadigd hobby-kunstschilder Harry Weimer  

 De ingebruikname van de gerestaureerde schoorsteen 

Op 13 april bij een strakblauwe lucht en onder 

aanwezigheid van ca. 50 genodigden werd de 

schoorsteen her in gebruik genomen na toespraken van 

de heer J.-Reijnen Bestuurslid van de Gemalen Stichting 

en de heer R. van Erk wethouder van de gemeente 

Putten 

 



 
 

 

Bij de koffie konden wij genieten van een  

Heerlijk gebakje voorzien van ons nieuwe logo. 

  



Verder hoogtepunten 

De heer Reijnen gooit kolen op het vuur zodat de 

rookgassen afgevoerd kunnen worden door de 

vernieuwde schoorsteen en hij kreeg hiervoor het 

felbegeerde Hulpstokersdiploma 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alles werd opgeluisterd door 2 accordeonisten van de Puttens Boeren 

dansers 

 

En dat het opstoken lukte bewijst deze foto met rokende schoorsteen. 

 



En als laatste werd een nieuwe, in plaats van de al jaren verdwenen 

waarschuwingslamp in top gehesen. 

 

Al met al een feestelijk einde van het schoorsteen project, waarbij niet 

onvermeld mag blijven dat de aannemer de heer Meijer uit Ten Boer, 

alle vrijwilligers verraste met een echte Groningse krentenmik en alle 

gasten en ook de vrijwilligers door Willem en Marja van de Klok 

verblijd werden met een flesje Puttens stoom-likeur. 

 

Jan Budding Gastheer 

 

 


