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“één zwaluw maakt nog geen zomer”
maar deze Zwaluw heeft er zin in

Korenmolen “De Zwaluw”

Redactie: Atty Gijsen/Anke Sterk

Oolbekkink en molenaars Anton Blankvoort
en Gerard Sleurink) hebben de laatste maanden een nieuwe uitgave van de RI&E tegen
het licht gehouden. We hebben alle voorkomende risico’s benoemd en wat het belangrijkste is de maatregelen die moeten worden
genomen om deze risico’s te minimaliseren
beschreven in de RI&E . Deze regels en
afspraken gelden niet alleen voor molenaars,
ook voor vrijwilligers en het bestuur. Iedereen
wordt geacht deze regels te lezen en zich er
aan te houden.
Gerard Sleurink

Beste molenvrienden,
De eerste nieuwsbrief in 2014.
Niet alleen de eerste Nieuwsbrief in alweer
een nieuw jaar. Maar voor mij helemaal de
eerste Nieuwsbrief. Annet Wijnia heeft een
jaar lang de nieuwsbrief gemaakt maar zij
heeft daarnaast nog vele andere taken. Zo
kwam het verzoek bij mij om de Nieuwsbrief
te maken. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te
doen. Iedereen levert regelmatig vanuit zijn of
haar deskundigheid een bijdrage zodat u als
Vrienden op de hoogte blijft van het reilen en
zeilen van de molen. Sinds mei 2013 zit ik in
het bestuur van Korenmolen de Zwaluw. Mijn
eerste activiteit was de Molendag op 11 mei.
De meeste voorbereidingen waren toen al
gedaan. Dus voor mij was het vooral genieten
van deze goed georganiseerde dag! Wat een
feest om met zoveel enthousiaste mensen
deze dag mee te maken en alle bezoekers te
verwelkomen die ondanks de regen toch in
grote getale de molen wisten te vinden. Verder was het voor mij natuurlijk een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met de
molenaars en de vrijwilligers. Ook dit jaar
staat er weer veel op het programma. We
houden u op de hoogte via de Nieuwsbrief,
maar ook wij gaan met onze tijd mee dus kijkt
u ook eens op Facebook en op de site van de
molen: www.molendezwaluwhasselt.nl
Atty Gijsen
Beroepsrisico
Iedereen die op onze of op een andere
molen werkt, klust of bezoekt loopt een zeker
risico dat hem tijdens die aanwezigheid iets
overkomt. Dat noemen we een beroeps
risico. We nemen dagelijks, vaak zonder
nadenken, deze risico’s. Dat risico meten we
af naar de normen die gelden voor deze tijd,
bezien vanuit 2014. Maar als je een molen
die is gebouwd in1867 bezoekt of er op werkt,
dan loop je een veel groter risico dan het
risico dat we lopen als we op ons werk of
rond ons huis klussen. In en rond de molen
komen we vele risicopunten tegen, zoals
draaiende assen, luiken, het hek rond de
stelling, draaiende wieken of het klimmen in
de wieken om de zeilen voor te leggen. Om
de aanwezigheid, het werken, klussen of
bezoeken van een molen veilig voor iedereen
te maken, moet er een RI&E ( Risico, Inventarisatie & Evaluatie ) worden opgesteld. De
eigenaar (in ons geval het bestuur) is verantwoordelijk voor het opstellen, bijhouden en
naleven van deze RI&E. Wij (bestuurslid Jan

Afwerking kozijnen op de meelzolder
Het is alweer geruime tijd geleden dat de
mannen van het Deltioncollege nieuwe kozijnen plaatsten in de muren op de meelzolder.
Het was een lange weg van inmeten, maken
en plaatsen maar het resultaat was er dan
ook naar. Wij meldden het eerder al, mooie
stijlvolle houten kozijnen met nieuwe draairamen voorzien van stevig hang en sluitwerk.
Het was niet te voorkomen dat bij het plaatsen van de kozijnen de muren op een aantal
plaatsen schaafwonden opliepen. Er was nog
wel enig herstelwerk te doen. Wat u nog niet
wist is dat de donderdagochtendploeg daarna
onvervaard met het afwerken aan de slag
ging. Aftimmeren, aflakken, raamuitzetters en
stormhaken plaatsen. Het herstellen van
beschadigd stucwerk en beschadigde voegen
was voorafgaand al onder deskundige leiding
van Henk van der Steege uitgevoerd. Het
resultaat mag gezien worden, niet alleen met
dank aan de mannen van Deltion maar zeker
ook aan onze eigen onderhoudsploeg.
Frits Ozinga

Vang
Het vakjargon van een molen is onuitputtelijk
en voor de leek niet altijd logisch. De vang
van een molen vangt niets, hij remt juist af.
Hoe dat precies werkt, dat is het geheim van
de molenaar dat hij u heel graag zal uitleggen
wanneer u op bezoek bent in onze prachtige
molen. Eén ding is zeker, de financiële middelen zijn beperkt en dit remt het tempo van
het noodzakelijk onderhoud. Het lichten van
de vang zullen wij in dit kader daarom maar
uitleggen als het vinden van oplossingen
hiervoor. Zoals toegezegd wordt het jaar
2013 financieel toegelicht in het 1e kwartaal
2014. Over 2013 ontvingen wij voor de Stichting Behoud € 4.750 aan subsidie en € 1.500
van de Stichting Vrienden. Met dit totaal van
€ 6.250 konden de onderhoudskosten
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(alleen het hoogstnoodzakelijke), verzekeringspremies en belastingen worden betaald
Ook konden wij de rente en aflossing van de
hypotheek betalen (resterende schuld nog
€ 4.000). Met € 2.000 op de bank is deze
stichting volledig afhankelijk van (onderhoud)subsidies en van de Stichting Vrienden.
Vanaf
2014
start
er
weer
een
(rijks)subsidieperiode van 6 jaar voor onderhoud. Aangezien het onderhoud voor 50%
wordt gesubsidieerd, zal de overige 50% uit
eigen (te werven) middelen betaald moeten
worden. Daar volgt de komende tijd meer
informatie over. Deze stichting Vrienden heeft
in 2013 totaal bijna € 10.000 bijeengebracht
met activiteiten en donaties. Daarvan worden
de kosten betaald om de molen elke week te
kunnen laten draaien en de molen onder de
aandacht te brengen van bezoekers, wandelaars, fietsers en (politieke) bestuurders. De
bankrekening vermeldt een saldo van ruim
€6.000 dat als extra (minimale) reserve achter de hand wordt gehouden. Met een bijdrage van € 1.500 aan de Stichting Behoud
levert deze Vriendenstichting een belangrijke
bijdrage om de molen te kunnen onderhouden en de vaste lasten te kunnen betalen.
Kortom, u als donateur maakt dit allemaal
mogelijk. Onze dank daarvoor! Graag geven
wij u in overweging om uw jaarlijkse donatie
te verhogen omdat de Stichting tot Behoud
van Korenmolen De Zwaluw, een zogenaamde culturele ANBI status heeft. Uw (verhoogde) bijdrage is daarmee fiscaal aftrekbaar met
factor 1,25. Uw bijdrage maakt u daarvoor
over op het bankrekeningnummer van de
Stichting Behoud: NL11 RABO 0325 6113 00.
Alvast onze hartelijke dank daarvoor!
Marius van de Groep
Nieuwe plannen, nieuwe kast
Sinds de oprichting van de Stichtingen in
1996 zijn de heerlijke pannenkoeken van de
molen een 2x per jaar weerkerend feest en
vinden de zakjes pannenkoekenmeel gretig
aftrek. De molenaars krijgen dan ook regelmatig vraag naar meer soorten meel om
andere heerlijkheden, zoals brood of cake, te
bakken. Om te beginnen hebben we een kast
gekocht en we hopen u daaruit op
Molendag
diverse
meelproducten
te
kunnen aanbieden.
We brengen u tijdig
op de hoogte van
het assortiment.
Anke Sterk
10 mei Molendag
De Molendag staat dit jaar in het teken van
de jeugd. Inmiddels wordt er al druk gewerkt
aan de organisatie van deze dag, want het is
natuurlijk geweldig om oud en jong samen te
brengen. Uiteraard kunnen we nog niets
vertellen over wat er allemaal te gebeuren
staat, maar een ding is zeker: het wordt een
heel bijzondere dag! Hou de website van de
molen en de plaatselijke media in de gaten en
zet 10 mei alvast in uw agenda!
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