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Beste molenvrienden,

Nieuwjaarsbijeenkomst

Terugblik

Op 13 januari 2012 hebben molenaars,
vrijwilligers en bestuur en hun partners elkaar
ontmoet op de nieuwjaarsbijeenkomst in de
molen. Gewoon, een avond om gezamenlijk
even bij te praten en terug te blikken op het
oude jaar, maar ook om de onderlinge band
te verstevigen. De avond werd opgeluisterd
door de dichter Casper de Jong, begeleid op
gitaar door Steven Faber.

Vijftien jaar geleden, om precies te zijn mei
1998, verscheen onze eerste nieuwsbrief.
De eerste brief werd op A4 formaat uitgeprint
op een naaldprinter en verscheen in dat jaar
twee keer. In 1999 werd overgegaan op een
driekoloms kwartaaluitgave. In 2002 werd de
eerste foto geplaatst waarmee de nieuwsbrief
z’n huidige vorm en allure begon te krijgen.
De nieuwsbrief werd direct goed ontvangen.
Nog steeds krijgen wij enthousiaste reacties
van onze vrienden. De brief is voor veel
vrienden een collectoritem geworden en dat
sterkt ons om door te gaan.
2011 door molenaars weggemaald

Op 30 december draaide De Zwaluw van vier
uur in de middag tot negen uur in de avond
en de deuren open stonden om bezoekers te
ontvangen. Ruim 200 mensen maakten van
deze gelegenheid gebruik om in het donker
vanaf de stelling een blik over het verlichte
Hasselt te werpen.
In de molen en in de bezoekersruimte geurde
het naar glühwein en chocolademelk,
waarvan vele liters gedronken werden.
Knieperties waren er ook, gemaakt door
Trijntje en Ans, echtgenotes van molenaars
Arjan de Lange en Anton Blankvoort. In de
molen werden de hele avond foto’s
geprojecteerd zodat de bezoekers een goed
beeld konden krijgen van wat er zo in een
jaar in en rond de molen allemaal gebeurt en
vooral ook hoe de molen zijn plaats heeft in
de sociale biotoop. Molenaar Arjan had in de
weken daarvoor zijn videocamera aan de
wieken gebonden en vertoonde nu beelden
om draaierig van te worden.
Molenaar Theo van der Lijn speelde zich op
zijn keyboard de blaren op de vingers om te
zorgen voor gezellige achtergrondmuziek.
Om 8 uur verschenen er op de stelling 4
midwinterhoornblazers. In een prachtig vraag
en antwoordspel met een collega op enige
afstand van de molen, strooiden zij
melancholieke klanken over Hasselt uit. De
jongste hoornblazer was een meisje van 10
jaar!
Deze oudejaarsbijeenkomst werd nu voor de
derde keer georganiseerd en mag dus bijna
een traditie heten.

te komen. Ook een rondleiding in Blokzijl is
mogelijk. Collega molenaars: Bedankt voor
het prachtige boek! Allen die ik de afgelopen
tien jaar tegengekomen ben op de Zwaluw:
Bedankt voor alles, ik kom nog wel eens aan
en laat dan mijn sleutel achter. Mede namens
Machteld hartelijke groeten. (Gerrit Strijkert)
Meel

Inrichting
Langzaam beginnen onze ideeën over de
inrichting van de bovenverdieping gestalte te
krijgen. Van tijd tot tijd komt materiaal binnen,
niet altijd even bruikbaar en hoe vervelend
dat voor de aanbieders is, soms moeten we
een selectie maken. De donderdagploeg
heeft een paar zuilen gemaakt waarop
voorwerpen kunnen worden geëxposeerd.
We zijn nog op zoek naar een of meer volglas
vitrines waarin objecten ten toon kunnen
worden gesteld. Bent u in bezit van een
vitrine of lessenaar die u wel kwijt wilt laat het
ons weten, wellicht kunnen wij die nog goed
gebruiken.
Molenmuis

(foto: Arjan de Lange)

Korenmolen “De Zwaluw”

In ‘t kader van het cultuureducatieprogramma
voor de basisscholen verleent De Zwaluw,
opnieuw medewerking aan het project
“Molenmuis”. Op dinsdag 13 maart start het
project en brengen de eerste scholen een
bezoek aan de molen. Het project loopt tot en
met dinsdag 24 april. Het project wordt geleid
door Annet Wijnia.

Van de molenaar
In de vorige nieuwsbrief schreef Schelte van
der Lijn een afscheidswoord aan mij. Daarna
heb ik geprobeerd mijn sleutel in te leveren,
maar dat is nog niet gelukt, misschien
onbewust toch moeilijk. We zijn als
molenaars nog een dagje uit geweest,
natuurlijk met een doel. Met z’n allen bij
Foekje in de auto naar de vergadering van
het landelijk „Gilde van Vrijwillige Molenaars”
in Arnhem. Afscheid nemen blijft lastig,
Machteld zei: „Kun je niet een ander baantje
opzeggen, de feestjes in Hasselt zijn veel
leuker”. Maar Hasselt is wat ver en de molen
is niet de meest gemakkelijke, fysiek wordt
het te zwaar en ik moet niet te veel hebben.
Ik ben begonnen in Hasselt naar aanleiding
van een advertentie waarin molenaars
werden gevraagd. Verder veel gelest in Sint
Jansklooster, waar ik ook draai. Ook kom ik
regelmatig, net als Schelte, op het
spinnenkopje „de Wicher” in de Weerribben.
Ik verwacht jullie daar nog wel een keer tegen
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Al geruime tijd betrekken wij graan van
Mengvoerbedrijf Gebr. Fuite in Genemuiden.
Het meel leveren wij weer terug aan Fuite om
te worden verwerkt tot paardenvoer. We doen
dit om niet en verschaft ons de mogelijkheid
om op open dagen demonstraties te geven.
Gebr. Fuite is ontstaan uit de bakkerij van
Helmich Fuite die zijn meel betrok bij
molenaar Reinier van de Pol. Een molen, die
van de wind afhankelijk is. staat nogal eens
stil wat bij de bakkers problemen veroorzaakt.
In 1901 wordt een aanvraag ingediend voor
het vestigen van een maalderij. Eerst in 1906
wordt een vergunning verleend. In een
voormalige zuivelfabriek wordt dan een
stoommachine geplaatst voor het aandrijven
van de stenen. De 11 Genemuider bakkers
kunnen nu meer regelmatig worden voorzien
van meel. Het eerste veevoer is nog een
product uit de bakkerij, het is grof gebakken
roggebrood dat als 12 ponders aan de boeren
wordt verkocht. Betrekkelijk kort daarna
ontstaan de specifieke diervoeders. In de
jaren tachtig van de vorige eeuw wordt de
huidige fabriek aan de Kokosstraat gebouwd.
Fuite produceert mengvoeders voor de
rundvee-, varkens- en pluimveesector. In
2010 heeft het bedrijf ook paardenvoeders
ontwikkeld. Bij een rondgang door het bedrijf
valt direct op hoe zorgvuldig wordt gewerkt,
kwaliteit staat hoog in het vaandel aldus dhr.
Koop Fuite. Het bedrijf Fuite is een typische
procesindustrie, weinig handen aan het
product en veel geautomatiseerd en
gemechaniseerd. Het proces wordt bestuurd
vanuit één centrale controle kamer. Het
afvullen en wegen gebeurt op gescheiden
locaties binnen het bedrijf. De basisgrondstoffen worden per schip aangevoerd
en per product opgeslagen in silo’s waarna
per bewerking een procesgang door het
bedrijf volgt. Er werd ons niets in de weg
gelegd bij een rondleiding door het bedrijf en
hopen na deze ontmoeting onze relatie te
bestendigen. Vermeldt zij nog dat bij het 100
jarig jubileum in 2006 Gebr. Fuite BV het
predicaat hofleverancier verwierf.

Secr: Roskam 16, 8061 LV Hasselt. Tel. 038 4773586
Bankrek: 3256 43 555 t.n.v. Vrienden van “De Zwaluw”
Bankrelatie: Rabobank Vaart en Vechtstreek

