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Beste molenvrienden 
We zijn eerste geworden! Maar liefst 657 
stemmen zijn uitgebracht op De Zwaluw. Dit 
heeft een recordbedrag opgeleverd van 2.424 
euro. Het bestuur bedankt de Rabobank en 
iedereen die op de molen heeft gestemd: we 
zijn weer een stapje dichter bij de nieuwe 
wieken!  
Er gebeurt veel rond de molen. Op het gebied 
van de actie voor de wieken, maar ook ande-
re zaken gaan gewoon door. Zo zijn de vrijwil-
ligers elke donderdagmorgen aanwezig en 
zorgen ervoor dat alles reilt en zeilt. Ze hou-
den de tuin en het molenplein netjes en 
allerlei klussen binnen worden door hen 
opgepakt. Onmisbaar deze club vrijwilligers! 
De molenaars hebben de luitafel vervangen. 
Nog nooit een luitafel gezien? Na het lezen 
van deze Nieuwsbrief bent u helemaal op de 
hoogte! We zijn alweer druk met het organi-
seren van Molendag op 14 mei. Molendag 
staat dit jaar in het teken van de wiekenactie. 
Het wordt een bijzondere dag met veel 
kraampjes en bijzondere activiteiten. We 
hopen op een record aantal bezoekers. 
 
Verhalentafel 
De verhalentafel is geschonken aan de molen 
door de gemeente Zwartewaterland in sa-
menwerking met het Nationaal Landschap 
IJsseldelta. Voor deze tafel is snoeihout 
gebruikt afkomstig van bomen rond de molen. 
Het hout is verzaagd samen met Frion bij 
Jutjesriet en verwerkt tot tafel en gegraveerd 
in de werkplaats van Binthout. In het tafelblad 
staat informatie (verhalen) over de IJsseldel-
ta. Neem plaats aan deze verhalentafel en 
deel uw verhalen over de mooie IJsseldelta. 
De tafel heeft een passende plek op het 
molenplein gekregen. 
 

 
De verhalentafel 

 
Afscheid Wim Uilen 
In februari is afscheid genomen van Wim 
Uilen. Wim heeft een flinke staat van dienst 
achter de rug: ongeveer 12 jaar als voorzitter 
van de Vrienden, waarbij hij destijds het 
stokje overnam van Frits Ozinga. Zaken die 
nu weer actueel zijn speelden ook toen al: 
Herstel van het hekwerk in de wieken en 
reparatie van balken in de kap. Wim zocht 
contact met Bouw 75 en slaagde erin deze 
noodzakelijke herstelwerkzaamheden tegen 
de laagst mogelijke prijs uit te voeren. In die 
periode stuurde Wim ook de vrijwilligers aan 
die op de donderdag onderhoudswerk ver-
richtten. Wim onderhield eveneens de contac-
ten met rietdekkers wanneer herstel van het 
riet noodzakelijk werd. Samen met de mole-

naars stelde Wim de meerjaren begroting 
vast in het kader van het besluit Rijkssubsi-
diering tot Instandhouding van Monumenten. 
Na vertrek van voorzitter Dirk Jan de Haan 
nam Wim ook de voorzittershamer over en 
leidde tot voor kort plenair de beide stich-
tingsbesturen. Niet alleen Wim heeft veel 
voor de molen gedaan, ook zijn vrouw Datien 
was actief op Molen- en Monumentendagen 
en bij het Molenmuisproject. Wim en zijn 
vrouw Datien zijn verhuisd naar Zwolle en 
genieten daar nu van de rust. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wim en Datien Uilen bij het afscheid 
 
Verbandtrommel 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Geen 
probleem, de verbandtrommel in de molen is 
weer helemaal aangevuld door Jaap Uithof, 
de plaatselijke apotheker. Wij waarderen dit 
zeer! 
 
Een nieuwe luitafel voor onze molen 
In de afgelopen periode hadden we geconsta-
teerd dat de luitafel in zeer slechte staat was. 
Er vielen spontaan stukken hout uit, welke we 
provisorisch weer gerepareerd hebben. Toch 
waren we, als molenaars, van mening dat 
vernieuwing hoog nodig was. Na overleg met 
het bestuur zijn we gaan berekenen wat de 
kosten zouden zijn van een nieuw wiel dat we 
in eigen beheer zouden gaan maken en 
plaatsen. Gerard Sleurink is hier mee aan de 
slag gegaan en kwam voor het hout uit bij de 
firma Talen in Staphorst. Deze had de vereis-
te hoeveelheid iepenhout en op de gewenste 
dikte. Op donderdag 28 januari zijn Arjan de 
Lange en Henk van de Steege, in de werk-
plaats van Fa. Kijk in de Vegte, begonnen 
met de eerste werkzaamheden, zoals het 
zagen en op dikte maken van het hout voor 
een nieuwe luitafel. De daarop volgende 
zaterdag heb ik de oude luitafel verwijderd 
waarbij bleek dat het geen luxe was dat er 
een nieuwe kwam, deze zat vol houtworm 
maar doordat hij met vele spijkers aan elkaar 
verbonden was, is het nog een hele klus 
geweest om hem eruit te krijgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nieuwe luitafel 

Maandag, 1 februari, zijn we verder gegaan 
met het wiel: het op maat zagen en aan 
elkaar lijmen van de diverse stukken, om tot 
een geheel te komen. Maar wel zo dat we 
hem in twee delen naar de molen konden 
brengen. De doorsnede is namelijk 1.80 m.  
Nadat we het wiel hadden afgewerkt en glad 
geschuurd, hebben we het naar de molen 
gebracht. De dag daarop zijn we verder 
gegaan met het plaatsen en bevestigen. Zelf 
vinden we dat het een mooi nieuw onderdeel 
van de molen is geworden en hopen dat we 
er nog jaren plezier van mogen hebben Onze 
speciale dank gaat uit naar Gerhard Kijk in de 
Vegte voor het beschikbaar stellen van zijn  
werkplaats en het gebruik van de machines. 

Arjan de Lange  
 

Het WiekenActieComité 

Wat is dat nu weer voor een club? Als be-
stuur, molenaars, vrienden en vrijwilligers 
staan we dit jaar voor de enorme klus om 
voldoende geld bij elkaar te krijgen voor de 
noodzakelijke restauratie van onze molen “De 
Zwaluw”. Zoals al eerder aangegeven is met 
name de slechte conditie van de wieken en 
de roeden de aanleiding voor deze restaura-
tie. Omdat de fondsenwerving veel extra tijd 
en inspanning kost en de reguliere bestuurs-
werkzaamheden ook gewoon doorgaan, is 
besloten om hier een extra tijdelijke commis-
sie voor in te stellen. En zo is het WiekenAc-
tieComité, het WAC, ontstaan. Het comité 
bestaat uit de bestuursleden Jan van der 
Stege, Anke Sterk en Arjan Wegerif, bij toer-
beurt de molenaars Anton Blankvoort en 
Evert van der Stege en extern lid Wouter van 
de Lustgraaf. Begin februari zijn we gestart 
door deel te nemen aan de Rabobank Club-
kas Campagne. Wie heeft het oranje span-
doek op een van de wieken niet gezien met 
de oproep om op de molen te stemmen? De 
actie heeft geresulteerd in een prachtige 
opbrengst van 2.424 euro samen met de 750 
euro, de opbrengst van de certificaten die 
verkocht zijn bij de start van de wiekenactie 
vorig jaar met Molendag, een mooi startkapi-
taal voor de restauratie. Verder op de actie-
lijst voor dit jaar staan: het benaderen van 
verschillende culturele fondsen, het aanvra-
gen van monumentensubsidie bij de provincie 
Overijssel, het opzetten van een crowdfun-
ding actie, het bezoeken van lokale bedrijven 
voor een financiële bijdrage, etc. etc. Ook zijn 
de voorbereidingen gestart om deel te nemen 
aan de “Molenprijs 2016” van de Bankgirolo-
terij, maar hier komen wij ongetwijfeld nog op 
terug. Kortom, er is werk genoeg aan de 
winkel, in ons geval aan de molen! U zult dit 
jaar via de media, website, facebook, 
nieuwsbrieven dan ook nog regelmatig van 
ons horen over het verloop van de verschil-
lende fondsenwervingsacties. 
 
Tot slot 

Molendag 14 mei 2016, zet het alvast in uw 
agenda! Op dit moment zijn we nog druk 
bezig met de organisatie maar één ding is 
zeker: het wordt een bijzondere dag! 
 

 

 


