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Beste molenvrienden,
De meeste vrienden zullen inmiddels wel op
de hoogte zijn van de stand van zaken van de
wieken: na een halve eeuw (!) trouwe dienst,
zijn deze aan vervanging toe. Hiervoor is veel
geld nodig. Verderop in deze nieuwsbrief
vindt u hierover meer informatie van de penningmeester. Op zaterdag 9 mei, Molendag,
is de wiekenactie van start gegaan. Burgemeester Bilder gaf op het molenplein het
startsein voor de actie: De Zwaluw vleugellam? Dat nooit! Hij onthulde hiertoe een
miniatuur van De Zwaluw met een gebroken
wiek. Onze burgervader gaf het goede voorbeeld en kocht het eerste sponsorcertificaat.
Na hem hebben nog vele bezoekers een
certificaat gekocht: een prachtig begin van de
actie! Op molendag was natuurlijk niet alleen
de start van de wiekenactie maar er waren
als vanouds vele andere activiteiten op het
molenplein. Het thema was dit jaar: "Kom in
de molen". Van deze uitnodiging is, ondanks
het tegenvallende weer, veel gebruik gemaakt.

Burgemeester Bilder kocht het eerste certificaat
Erfgoedproject "Vervanging wieken en
molenrestauratie".
De afgelopen maanden zijn de voorbereidingen getroffen voor een grote renovatie van
onze molen. Uit een reguliere inspectieronde
door molenbouwer Van Reeuwijk kwam
duidelijk naar voren dat het wiekenkruis en
dus ook de wieken vervangen moeten worden. Niet direct, maar wel tussen nu en
maximaal twee jaar. Tijd voor voorbereiding
en actie dus. De voorbereidingsfase is samen
met de molenbouwer uitgewerkt. In de komende periode wordt het bestek uitgewerkt
om offertes en subsidies aan te kunnen
vragen, want extra financiële middelen hebben wij hard nodig. Omdat dergelijke eenmalige extra subsidies niet elk jaar aangevraagd
kunnen worden, nemen wij ook de renovatie
van de staart en de stelling mee in de subsidieaanvraag. Daarmee wordt het een fors
renovatieproject met bijbehorende uitdaging.
Gelukkig weten wij ons als bestuur gesteund
door molenaars, vrijwilligers en donateurs om
deze uitdaging aan te gaan. Acties, sponsorwerving fondsenwerving en promoties zullen
komend jaar op de agenda staan. Tot slot,
heeft u een idee, suggestie, sponsor of fonds
om ons doel te bereiken? Van harte welkom!
Mail, bel of vertel het één van de bestuursleden. Deze klus vraagt om samenwerking!

Korenmolen “De Zwaluw”
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pakket. Door het molenbestuur is besloten
om de organisatie van het molenmuisproject
dit jaar in eigen hand te nemen. Een aantal
scholen heeft van het aanbod gebruik gemaakt. Wij hopen dat de scholen volgend
schooljaar weer de mogelijkheid krijgen om
met hun allerjongste leerlingen de molen te
bezoeken in het kader van De Molenmuis.

De wieken: na een halve eeuw aan vervanging toe.
Klussendag
Nadat de maalstenen afgelopen winter waren
gebild (scherp maken) moesten er nog enkele
kleine klusjes worden uitgevoerd. Deze klusjes zijn op een normale zaterdagmiddag niet
haalbaar. Hiervoor hebben wij de z.g. klussendag. De houten ring om de maalsteen
moest 1 tot 2 cm zakken, tevens zat hier
enige speling in. Wij hebben de steen opengemaakt en d.m.v. een hijsinstallatie, zoals al
vele malen eerder is gebeurd, de steenspil
opgehesen en naast de stenen geplaatst.
Daarna de bovenste steen weggenomen en
de meelring laten zakken. De speling is weggenomen en alle delen zijn weer teruggeplaatst. Wij lieten de steenspil zakken, maar:
deze kwam met een enorme klap vanzelf
naar beneden. Het touw waarmee deze vast
zat begaf het. De steenspil kwam op de
meelring en ging met de klauw door de vloer
van de steenzolder. Gelukkig bleef het alleen
bij materiële schade. Nadat wij waren bijgekomen van de schrik, hebben wij met behulp
van enkele andere takels de spil weer rechtop
gezet en de beschadigde meelring laten
repareren. De zolder is door enkele vrijwilligers van de donderdagmorgengroep gerepareerd. Daarna is alles weer opgebouwd en we
kunnen weer malen als nooit te voren. Wij
willen meubelmakerij Wielink, die geheel
kosteloos de meelring heeft gerepareerd en
Staatsbosbeheer die de takel gratis ter beschikking heeft gesteld, hierbij hartelijk bedanken voor hun bijdrage!
Een molenaar

De steenspil met de beschadigde vloer
Molenmuis
Vanuit de provincie en de gemeente was er
voor het schoolseizoen 2014-2015 minder
geld beschikbaar voor de "box Cultureel
Erfgoed". Het is nu nog niet zeker of er voor
het schooljaar 2015-2016 wel weer middelen
beschikbaar worden gesteld. Daarom is
besloten om het ene jaar Erfgoed en het
andere jaar Beeldende kunst aan te bieden.
Het project van de Molenmuis valt onder
Erfgoed en dat zat dit jaar dus niet in het
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Rennen voor twee
Hebt u molenaar Foekje en haar dochter Jari
in een rolstoel al eens over de dijk zien rennen? Of met Jari in een bootje in de Dedemsvaart zien zwemmen? Of met Jari voorop in
een soort ligfiets door Hasselt zien zoeven?
Collega molenaars denken soms dat Foekje
een klap van de molen heeft gehad. Maar wat
is er nu werkelijk aan de hand: Jari en Foekje
doen mee met Rennen voor Twee. Een
televisie programma dat op 25, 26, 29, 30 juni
en 1 juli wordt uitgezonden van 19 - 20 uur op
NPO1. Samen met drie andere teams gaan
ze op 27 juni een triatlon doen. De EO in
samenwerking met de NSGK (Nederlandse
Stichting voor het Gehandicapte Kind) volgt
het trainen voor de triatlon. Vorige week
vrijdag zat Jari nog op de fiets samen met
coach Leontien van Moorsel en afgelopen
maandag liep coach Erben Wennemars
achter Jari's rolstoel. Ook Maarten van der
Weijden coacht het team wat betreft zwemmen. Mocht u ze willen volgen dan kan dat
via facebook (teampol) of twitter (teampolrvt)
en steunen kan via www.nsgk.nl/teampol
Foekje Pol
Inbraak
Het thema "Kom in de Molen", is door een
bepaalde beroepsgroep wel heel letterlijk
opgevat: bij de molen is een poging tot inbraak gedaan maar de dieven hebben zich
geen toegang tot de molen kunnen verschaffen. Er is wel flink wat schade aangericht. De
donderdagmorgenvrijwilligers hebben de
schade hersteld met het door bouwbedrijf Kijk
in de Vegte kosteloos ter beschikking gestelde materiaal. Het proces-verbaal verschaft
gelukkig wel enige duidelijkheid want hierin
werd vermeld: "Er is geen toestemming gegeven om in de molen in te breken, met het
oogmerk goederen weg te nemen en zich
deze toe te eigenen". Duidelijker kan het niet!
Oproep
Aan de vrienden die de nieuwsbrief nog per
post ontvangen verzoeken wij vriendelijk om
hun mailadres aan ons door te geven, zodat
ook aan hen de nieuwsbrief digitaal toegestuurd kan worden. U ontvangt de nieuwsbrief
dan sneller en het levert ons een behoorlijke
kostenbesparing op. Indien u akkoord gaat
met het toezenden van de nieuwsbrief per
mail, kunt u dat doorgeven aan e-mailadres:
donateurs@molendezwaluwhasselt.nl o.v.v.
nieuwsbrief per mail.
Tot slot
Het lijkt misschien nog ver weg, toch alvast
een tip: op 12 september is het Monumentendag. Goed om dit nu al in uw agenda te
zetten.
Voor nu wensen het bestuur, de molenaars
en de vrijwilligers van De Zwaluw alle vrienden een mooie zomer toe!

Secr: Roskam 16, 8061 LV Hasselt tel. 038 - 477 35 86
Stichting Behoud
IBAN: NL11 RABO 0325 6113 00
Stichting Vrienden
IBAN: NL89 RABO 0325 6435 55

