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Beste molenvrienden,
Natuurlijk hadden we een geweldig programma waarmee we aanhaakten op het landelijke
thema "Op reis" en deze keer waren de
weergoden ons ook goed gezind. Dit alles
heeft zeker meegespeeld met het aantal
bezoekers dat we mochten ontvangen op
Monumentendag. Bezoekers die met onze
eeuwenoude molen een reis in de tijd maakten bij het zien van de tentoongestelde oldtimer, een prachtige lichtblauwe Trabant.
Kinderen die een reis maakten op de ponykar. Maar ook de schitterende Harley Davidsons waar vooral veel mannen in gedachten
een verre reis op maakten en niet te vergeten
de reis op de éénwieler!

Deze keer hadden we ervoor gekozen om ter
plekke pannenkoeken te bakken van het
tarwe/boekweitmeel dat ook in de molen
wordt verkocht. We hebben het geweten: 7,5
kilo meel is verwerkt tot pannenkoeken. Van
10.00 tot 16.00 uur, toen echt de laatste
kruimel meel op was, hebben bestuursleden
en vrijwilligers staan bakken. Bezoekers
stonden in de rij en moesten zo nu en dan
even wachten op hun bestelling; wat een
succes! Het recept vindt u verderop in deze
Nieuwsbrief. Op het molenplein stond de
boerderijwinkel van ‘t Rechterveld met heerlijke streekproducten en kon men planten en
houtsnijwerk kopen bij de kraam van In Balans Landstede. Maar misschien wel het
grootste succes was het figuurzagen, 25
kleine Zwaluwen werden er gezaagd en
gingen trots mee naar huis.

Alle medewerkers kunnen met gepaste trots
terugzien op een bijzonder geslaagde dag,
een woord van dank aan iedereen die aan
deze succesvolle dag heeft meegewerkt is
hier dan ook zeker op zijn plaats!
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Ondersteuning molenaar.
Elke zaterdagmiddag is de molen open voor
publiek. Naast de molenaar is er dan een
bestuurslid of vrijwilliger aanwezig. Deze
ontvangt de bezoekers maar is er ook, mocht
er iets met de molenaar gebeuren, om hulp in
te roepen. Mocht je nu denken, in geval van
nood bel ik de huisarts of in dringende gevallen 112, dat is zeker waar, maar soms moet
je direct hulp bieden. Wat staat je dan te
doen. Mijn molendienst was samen met
molenaar Gerard Sleurink. Hij heeft gepoogd
me hiervoor de eerste beginselen bij te brengen. Allereerst moet je in staat zijn om de
molen te vangen: de wieken stil te zetten. Je
trekt dan aan een touw, eerst een klein rukje
en daarna langzaam laten vieren. Je hebt het
gevoel dat je armen uit je lijf worden getrokken! Na een aantal pogingen lukt het me nog
steeds niet. "Ach", zegt Gerard "het is een
handigheidje, veel oefenen dan leer je het
wel!" Gelukkig komen er deze middag een
flink aantal bezoekers; daar houd ik me de
rest van de middag mee bezig. Echter aan
het eind van de middag moet de molen toch
worden stil gezet dus ik mag weer proberen
de molen te vangen; het resultaat is nog
steeds niet om over naar huis te schrijven.
Als de wieken stil staan, moeten de zeilen
die op de wieken zitten, worden opgerold. Het
lijkt zo simpel als Gerard het doet maar probeer maar eens de zeilen, die elf meter lang
zijn op te rollen. Daar is nog wel enige oefening voor nodig. "Ach, het is een handigheidje", zegt Gerard. Daarna worden de wieken
verankerd met kettingen die worden vastgezet op de planken van de omloop. Dit lukt nog
wel. Na nog wat technische handelingen
zoals bijvoorbeeld de bliksemafleider installeren, kunnen we de molen veilig achter laten.
Het was een leerzame middag maar ik heb
nog een lange weg te gaan voor ik al deze
"handigheidjes" onder de knie heb. Eén ding
staat vast, ik heb nog meer respect gekregen
voor het molenaarsvak!
Atty Gijsen
Molen educatief.
Twee leerlingen van het Deltion college,
Daan en Gerben Pit brachten op zaterdag 30
augustus een bezoek aan de molen om
informatie te verzamelen voor hun werkstuk
voor het vak projectleer. Dit vak wordt gegeven door molenaar Wim Rouw. Daan en
Gerben volgen de opleiding Midden Kader
Functionaris Bouw-Infra. In hun werkstuk
schrijven ze: We hebben kennis gemaakt met
meneer Sleurink. Hij is molenaar en heeft ons
veel informatie gegeven over de molen. Hij
vertelde dat de molen nog steeds gebruikt
wordt om graan te malen maar dit is alleen
om de bezoekers te laten zien hoe dat werkt.
De molen is vroeger ook gebruikt om energie
op te wekken alleen dat was van korte duur.
Verder kregen we veel technische informatie.
Bijvoorbeeld: een roede is 22 meter; als je nu
de hoogte van de molen wilt meten moet je
de roede delen door twee dan heb je één
wiek die is dan 11 meter, plus een meter want
er zit natuurlijk ruimte tussen de stelling en de
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wieken dus dan doe je 12 + 6,80 meter is
ongeveer 18,80 meter. Daan en Gerben
waren erg enthousiast en hebben een goed
werkstuk kunnen schrijven met al deze informatie.
Vrienden donateurs.
Voor het in stand houden van molen De
Zwaluw zijn wij voor een deel afhankelijk van
onze vrienden en donateurs. Wij stellen het
op prijs als u ons wilt blijven steunen. Als u
uw bijdrage voor 2014 nog niet heeft voldaan
vragen wij u om die in deze periode te voldoen op rekeningnummer:
NL89 RABO 0325643555
Als u gebruik maakt van internet is het wellicht handig om uw bank opdracht geven voor
periodieke betaling. Het is met één muisklik te
realiseren en het bespaart u en ons veel
werk. Om bezorgkosten uit te sparen streven
wij ernaar om onze nieuwsbrief zo veel mogelijk per e-mail te verzenden. Als u daar akkoord mee kunt gaan verzoeken wij u om uw
e-mail adres op te sturen naar:
donateurs@molendezwaluwhasselt.nl
Van Zolder.
Het is niet de eerste keer dat Jan Haverkate
snuffelend op zolder iets tegenkomt dat de
moeite waard is om voor een tweede leven in
aanmerking te komen. Deze keer verraste hij
ons met een curieuze overzichtskaart “Vechten voor molens” De kaart toont oude foto’s
van molens in het land. Veel interieurfoto’s en
een keur aan spreuken en gezegden die
betrekking hebben op molens en hun omgeving. Eveneens van zijn zolder komt een
Nederlands-Duitse uitgave uit 2001 van een
Molenroute Vechtdal Noordoost-TwenteGrafschaft Bentheim. Een mooie uitgebreide
uitgave met veel cultuurhistorische geschiedenis. Verschillende molentypen worden
beschreven met bouwjaar en locatie. Het
boekje bevat een gedetailleerde kaart om een
route samen te stellen langs alle genoemde
molens. Hartelijk dank Jan. Kaarten en boekje hebben een plaats gevonden in de boekenkast in de bezoekersruimte.

Recept pannenkoeken Monumentendag.
Benodigdheden:
500 gram pannenkoekmeel, 1 liter melk,
3 eieren, 4 eetlepels zonnebloemolie. Meel,
melk, eieren en zonnebloemolie mengen in
een kom. Zout naar smaak toevoegen. Bij het
bakken nog wat olie of boter in de pan doen.
Het meel is te koop bij de molen en bevat o.a.
tarwe- en boekweitmeel.
Eet smakelijk!
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