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Beste molenvrienden,
December, een maand om terug te kijken op
het ten einde lopende jaar.
Er is veel gebeurd in dit jaar; zo trouwde in
april molenaar Evert in "zijn" molen met "zijn"
Renske. Inmiddels is er bij hen ook al een
klein molenaartje bij gekomen! Verder hebben we 460 kinderen mogen verwelkomen
voor het project Molenmuis, een geweldig
succes; de kinderen hebben genoten! De
Molendag in mei, die dit jaar in het teken van
de jeugd stond, trok veel belangstellenden.
En natuurlijk denken we met veel plezier
terug aan de Monumentendag in september:
meer dan 300 bezoekers werden op ludieke
wijze mee op reis genomen! De Zwaluw
fungeerde voor het eerst als examen-molen.
Ook mogen we dit jaar een nieuw bestuurslid
verwelkomen: Jan Kijk in de Vegte. Hij stelt
zich in deze Nieuwsbrief aan de vrienden
voor.
Voor de Zwaluw een jaar om tevreden op
terug te kijken!
Subsidie
De Zwaluw is zeer content met een royale
subsidie van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Zonder deze bijdrage à € 1.500 waren we
niet in de gelegenheid geweest een aantal
zaken aan te schaffen. Zaken waar een
monument dat ‘bij de tijd wil blijven’ niet
zonder kan. De aanschaf van de kweern of
handmolen werd al eerder genoemd. Deze
minimolen maakt het maalproces inzichtelijk
voor onze jongste bezoekers. Met een projectiescherm en beamer kunnen er in de molen
educatieve en historische presentaties worden verzorgd, evenals met het kleinere
beeldscherm op de knusse zolder van de
bezoekersruimte.
De showkast in de bezoekersruimte toont de
diverse meelproducten die in De Zwaluw te
koop zijn. Daarnaast beschikken we nu over
twee tenten die op de Open dagen beschutting kunnen bieden aan standhouders en
pannenkoekenbakkers.
Kortom, dankzij het Prins Bernhard Cultuurfonds is De Zwaluw op de toekomst voorbereid.
Spannend.
De spanning was te snijden in de molen op
dinsdag 21 oktober. Die dag moesten 4 MIO’s
( Molenaars In Opleiding) hun landelijk examen afleggen in onze molen De Zwaluw. De
vier kandidaten kwamen uit onze omgeving
zoals Nieuwleusen, Dronten, Olst en Marknesse, drie mannen en een vrouw.
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Om half tien trok de eerste kandidaat met de
examencommissie naar de molen voor het
praktische deel van ruim een uur. Daarna
nog een half uur theorie, vragen beantwoorden over het weer en zijn kennis van andere
type molens.

De weersverwachtingen voor die dag waren:
“kans op rukwinden met een windkracht 6 tot
7 en hier en daar een fikse bui". De kandidaten van 's morgens hebben de molen nog wel
laten draaien, zij het met beperkte zeilvoering. Na de middag hebben de kandidaten de
examencommissie laten weten dat draaien
met deze windkracht onverantwoord was. Zij
hebben de tijd van het praktische deel dan
ook moeten vullen met het beantwoorden
van vragen van de examencommissie.
Rond half zes waren ze alle vier geweest. Ze
zijn ook alle vier geslaagd; een mooi resultaat
voor de kandidaten maar ook voor ons.
Voor de eerste maal waren we examenmolen en direct een score van 100% geslaagd, een prachtige en gezellige dag. Voor
iedere kandidaat waren steeds hun praktijk
begeleiders aanwezig. Van sommigen de
collega molenaars en zelfs ouders en grootouders.
We hebben die dag vele kannen koffie geschonken en bovenal genoten van de lunch
welke Anke en Annet de examen commissie
en ons hebben geserveerd Klasse!
Anton en Gerard.
Nieuw bestuurslid.
Ik ben geboren en getogen in Hasselt , 67
jaar jong en al 42 jaar getrouwd met Fenny.
We wonen aan de dr. van der Vechtlaan net
buiten de stad. Hier hebben we een bouwbedrijf waar zoon Gerard nu de regie voert.
Soms verricht ik nog wat hand en span
diensten.
Op sportief gebied ben ik in de zomer actief
met fietsen en in de winter met schaatsen.
Verder gaat mijn belangstelling uit naar
geschiedenis, waaronder behoud van monumenten. De Hasseltse molen de Zwaluw is
een nog werkend industrieel monument.
Vanwege mijn bouwkundige achtergrond zal
mijn aandeel in het bestuur zich daarop
concentreren.
Jan Kijk in de Vegte
Gift
Slagerij van de Weg mag dan verdwenen zijn
uit Hasselt maar hij draagt de Zwaluw nog
steeds een warm hart toe. We hebben ook dit
jaar weer een vol krat met lappen vet ontvangen. Wij waarderen dit zeer en bedanken bij
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deze Slagerij van de Weg voor deze gift in
natura.
Vet is zeer belangrijk voor het onderhoud van
de molen. Molenaar Gerard Sleurink legt uit
hoe en waar het vet voor gebruikt wordt:
We krijgen en gebruiken twee soorten vet
van slager van de Weg: stroken varkensvet,
die hangen we een half jaar te rijpen in de
kapzolder. Daarna vermalen we het met een
oude handgehaktmolen. Dit vet gebruiken we
elke draaidag (in de warmere periode) om de
neuten en de gietijzeren bovenas te smeren.
Aan de bovenas zitten de wieken en het
bovenwiel, de aandrijving van de molen dus.
De neuten en de keerkuip smeren we ook
elke zaterdag. Er zitten 32 neuten in de molen waarop het gehele bovengedeelte (ongeveer 12 tot 15 ton zwaar) van de molen
draait. De keerkuip is een ring waarbinnen de
kap draait en welke ook gesmeerd moet
worden om een en ander te kunnen kruien. In
de koudere periode gebruiken we vet dat
door van de Weg is gekookt en dat hij heeft
laten stollen in een emmer. Dit vet smeert niet
zo goed maar is bij koud weer beter te gebruiken
Themadag Restauratiepraktijk molens.
Jan Kijk in de Vegte, Jan Oolbekkink en
Anton Blankvoort zijn op 24 oktober naar
Amersfoort geweest voor een themadag
Restauratiepraktijk molens, georganiseerd
door Vereniging De Hollandsche Molen en
ondersteund door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en het Gilde van Vrijwillige
Molenaars. In de volgende nieuwsbrief vertellen zij over hun bevindingen.
Molenaarsdag
Traditiegetrouw wordt ook dit jaar het oude
jaar weer uitgedraaid door de molenaars van
Korenmolen de Zwaluw. U bent van harte
welkom op dinsdag 30 december van 16.00
uur tot 21.00 uur. De molenaars geven een
rondleiding in de prachtig verlichte molen.
Daarna kunt u genieten van een heerlijk
glaasje glühwein of warme chocolademelk en
natuurlijk ontbreken ook dit jaar de Oudhollandse knieperties niet! Om 20.00 uur staan
de midwinterhoornblazers weer op de stelling,
een sfeervolle manier om afscheid te nemen
van het oude jaar!
foto Bert van Eijnsbergen

De molenaars, vrijwilligers en het bestuur van
Korenmolen de Zwaluw wensen alle molenvrienden een voorspoedig en gezond 2015.
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