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Beste molenvrienden,
Inmiddels is de zomer voorbij en zijn de
meeste zwaluwen vertrokken naar warmere
oorden. Maar niet onze Zwaluw, zij blijft trots
staan aan de Stenendijk! Het was geen rustige zomer, veel zaken moesten worden geregeld rond de restauratie. Zoals de aanvraag
voor subsidie bij de provincie en molenbouwers benaderen voor een offerte van de werkzaamheden. U leest er over verderop in deze
Nieuwsbrief.

Monumentendag
Intussen moest ook nog de Monumentendag
georganiseerd worden. Gezien het aantal
bezoekers is dat prima gelukt, velen vonden
hun weg naar onze molen! Er waren dan ook
leuke activiteiten. Het thema voor Monumentendag was dit jaar “Kunst en Ambacht”. Een
heel oud ambacht is natuurlijk het malen van
graan voor ons dagelijks brood, de molenaars
maakten dit proces inzichtelijk voor de bezoekers. Naast dit ambacht waren er op het
gezellige molenplein een rietdekker en een
kooiker aanwezig. Zij vertelden enthousiast
over hun vak. De kooiker mocht zich vooral
verheugen in de belangstelling van de allerjongsten. Hij had twee kooikerhondjes mee
die er heel aaibaar uitzagen; ze zijn echter
ook heel fel want ze zijn getraind om eenden
te vangen. Dus alleen onder toezicht kon er
geaaid worden! Doormiddel van het meegebrachte beeldmateriaal liet de kooiker zien
wat zijn vak inhoudt. De kunstenaars van de
Hasselter Expressie Klub waren de hele dag
aanwezig rond de molen om alles vast te
leggen op het schildersdoek. Natuurlijk zijn er
weer veel pannenkoeken verorberd en werden er weer miniatuurzwaluwtjes mee naar
huis genomen! Kinderen bliezen heel grote
zeepbellen, de wind voerde ze weg en door
de lichtval kregen ze de mooiste kleuren! Dit
was nog maar een kleine greep uit de activiteiten op deze voor de molen zeer geslaagde
Monumentendag.

Braderie Euifeest
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Euifeest.
Om aandacht te vragen voor onze Wiekenactie, was De Zwaluw aanwezig op de braderie
tijdens het Euifeest. Veel bezoekers lieten
zich informeren en melden zich spontaan aan
als sponsor of als vriend van de molen.
Groot onderhoud korenmolen de Zwaluw.
Zoals vermeld in de nieuwsbrief van juni heeft
molenbouwer van Reeuwijk opdracht gekregen een bestek te schrijven en voor de aanbesteding te zorgen van de restauratiewerkzaamheden. We zijn nu een stapje verder en
op 18 juni heeft de aanbesteding plaatsgevonden. De laagste inschrijver is de fa.
Vaags Molenwerken uit Aalten. Dit bedrijf zal
te zijner tijd de werkzaamheden uitvoeren.
Echter voordat er daadwerkelijk een start
gemaakt kan worden, moet er nog wel het
een en ander gebeuren. Onder anderen het
aanvragen van subsidie bij de provincie
Overijssel. Om deze subsidie te krijgen eist
de provincie dat er een recent inspectierapport van de Monumentenwacht moet worden
overlegd. Gelukkig kon dit heel soepel worden geregeld. De subsidieaanvraag is, met
alle benodigde stukken, ingediend bij de
provincie. Ook is de omgevingsvergunning,
die de gemeente Zwartewaterland als eis
stelde, inmiddels verleend. Medio november
zal bekend zijn hoeveel subsidie wordt toegekend door de provincie. Daarna zullen er
verdere stappen tot realisering worden ondernomen. We hopen nu op de volle medewerking van de provincie en zullen daarna de
nodige stappen moeten ondernemen om ook
de rest te financieren.
Jan Oolbekkink
Klein onderhoud.
Naast groot onderhoud is er natuurlijk ook
altijd klein onderhoud nodig. De tegeltjes in
het herentoilet zagen er al lange tijd niet zo
fris meer uit. Ze waren gebarsten en daardoor
ook lastig schoon te maken. Bouwbedrijf Kijk
in de Vegte heeft nieuwe tegeltjes ter beschikking gesteld. Bestuurslid Jan Kijk in de
Vegte, van het gelijknamige bouwbedrijf,
heeft samen met de vrijwilligers de oude
tegels vervangen door de nieuwe. We hebben nu weer een mooi en fris toilet. Met dit
soort giften in natura zijn wij natuurlijk heel
blij!
Twee nieuwe molenaars stellen zich voor.
Mijn naam is Peter Westerink, ik ben 52 jaar
en woon in Zwolle. Momenteel ben ik werkzaam binnen Cofely. Wij houden ons bezig
met het onderhoud aan onder anderen de
balgstuwkering tussen Kampen en Ens en
diverse onderhoudscontracten. Verder houden wij ons bezig met het onderhoud aan de
elektrotechnische installaties van diverse
snelwegen. Alvorens ik bij deze afdeling
kwam werken heb ik 8 ½ jaar bij een warmtekracht centrale gewerkt als senior contractcoordinator. Hierbij hield ik mij bezig met het
organiseren en begeleiden van groot onderhoud binnen de centrale. Alvorens ik bij
Cofely ben gaan werken heb ik 23 jaar bij
Philips Zwolle gewerkt als factory engineer.
Philips Zwolle maakte elektrolytische conden-
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satoren voor onder meer auto airbags en
televisies. Hierbij hield ik mij voornamelijk
bezig met het optimaliseren van de productieprocessen. Mijn interesses liggen bij modelbouw, varen en vissen. Ook houd ik mij
bezig met oude aandrijftechnieken en aandrijfwerktuigen. Hierdoor volgde de klik al snel
naar het stoomgemaal en de molen. Vroeger
was het een stille wens om eens mee te
mogen draaien met een molenaar. Zo gezegd
zo gedaan en daarom ben ik nu gestart met
de opleiding tot vrijwillige molenaar.

Peter (rechts) en Dennis (links) vader en zoon
Mijn naam is Dennis Westerink, ik ben 22 jaar
en kom uit Zwolle. Momenteel ben ik werkzaam binnen Alewijnse en ben ik bezig met
de MBO-4 opleiding tot servicetechnicus
mechatronica aan het ROVC in Ede. Alewijnse is een internationaal bedrijf dat voornamelijk bekend is om het feit dat deze zeeschepen, binnenvaarschepen en cruiseschepen
voorziet van elektrabekabeling.Ook maakt dit
bedrijf de navigatie en besturingscomponenten voor op deze schepen. In de vestiging in
Zwolle, waar ik werkzaam, ben houden wij
ons hier niet mee bezig. Wij houden ons
bezig met de elektrotechnische installatie van
bruggen en sluizen. Wij doen het ombouwen,
verbouwen en het opnieuw opbouwen van
deze installaties. Ook onderhouden we deze
installaties. Alvorens ik bij Alewijnse ben gaan
werken heb ik vijf jaar in de detailhandel
gewerkt en heb ik het MBO-4 filiaalmanager
detailhandel diploma behaald aan het Deltion
college in Zwolle. Mijn interesses liggen bij
het varen, vissen en drummen. Een speciale
interesse van mij is de geschiedenis van
Nederland en vooral de oude ambachten.
Hierdoor zijn wij aangetrokken tot het stoomgemaal in Mastenbroek en zijn hier dan ook
vrijwilliger. Door het bezoek van een bestuurslid van molen De Zwaluw aan het
gemaal, zijn we uitgenodigd om de molen
eens te bekijken en eventueel hier vrijwilliger
bij te worden. Zo gezegd zo gedaan en daarom ben ik nu gestart met de opleiding tot
vrijwillige molenaar.
Vrienden donateurs.
De meeste vrienden hebben hun vriendenbijdrage voor 2015 al voldaan. Als u uw bijdrage
voor 2015 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.

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

