Nieuwsbrief
November 2018 - 21e jaargang nr. 3
Beste molenvrienden,
We hebben de eerste nachtvorst al weer
gehad maar wat hebben we genoten van
deze lange zomer en de schitterende herfst
die daarop volgde! Door het mooie weer
mocht de molen veel bezoekers verwelkomen
op de zaterdagmiddagen. Velen schreven in
het gastenboek; een kleine greep uit de
reacties: "Ontzettend veel geleerd, interessant","Heel mooie molen, fijne uitleg van de
enthousiaste molenaar"," A wonderful and
unexpected lesson in Dutch history","Voor
molenaar komen we nog wat ervaring te kort,
maar genoten hebben we wel!"
Geweldig al deze enthousiaste reacties!
Snoeien
De donderdagmorgenvrijwilligers hebben het
groen rond de molen weer gesnoeid. Het is
een hele klus maar het ziet er nu weer netjes
uit. De gemeente heeft het snoeiafval opgehaald, dit wordt zeer gewaardeerd!

Monumentendag
“In Europa” was dit jaar het thema van de
Open Monumentendag. Wat bindt ons op
cultureel vlak in het werelddeel waar wij
wonen. Hoewel er tijdens de voorbereidingen
niet actief op dit thema is ingezet, bleek het
voor Korenmolen “De Zwaluw” in werkelijkheid actueel. Er werden deze dag naast vele
bezoekers uit de regio ook Duitse, Franse en
Engelse gasten welkom geheten. Allemaal
geïnteresseerd in de werking van “onze”
molen aan de Stenendijk. Dankzij een stevige
windkracht konden de molenaars de werking
van de molen volop demonstreren. Er is
veelvuldig gemalen en de nieuwe wieken
maakten rond de 4.000 omwentelingen. Rond
het middaguur zorgde het Hasselt’s mannenkoor voor feestelijke muziekklanken. Boeiend
was de aanwezigheid van imker Kronenberg
die interessante uitleg gaf over het houden
van bijen en de honingproductie‘
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Bezoek aan de Hazelaar
"Het komt door haar!" Zo begon ik mijn informatieavond over de molen in de Hazelaar. En
voor mij stond mijn dochter Jari. In 2011 wilde
zij graag met een vriendinnetje naar de molen. Daar aangekomen trof ik een stuk of vier
molenaars. Daardoor ontdekte ik dat je gewoon molenaar kunt worden. De molenaars
lieten het er niet bij zitten en al dezelfde
avond kreeg ik twee dikke mappen met informatie aangeleverd en kon ik beginnen met
de opleiding. Terwijl ik dit aan de mensen
voor mij vertelde trok ik mijn overall aan. Ik
weet nog goed hoe het ging toen ik voor het
eerst zo’n molenaarsoverall aantrok. Ik merkte op, dat het er nou niet bepaald charmant
uit zag. Het enthousiaste antwoord luidde: ‘Je
mag ook een nieuwe kopen, hoor!!’ Ik kan
vertellen dat het daar niet echt charmanter
van geworden is...Na wat informatie over de
verschillende molens en de verschillende
standen van de wieken, zoals de vreugd en
de rouw liet ik de mensen in de zaal molenbingo spelen. Vooraf ontdekte ik een bingo
generator op internet die de molenwoorden
zoals bonkelaar, windpeluw, pal door elkaar
op de bingokaarten zet. Iemand vroeg mij
nog: ‘Wanneer heb je bingo? Als je één rij vol
hebt? Of diagonaal?’ Ik in mijn enthousiaste
onwetendheid zei: ‘De hele kaart!’ En u raadt
het al, toen ik bij bijna het laatste woord
kwam hadden ineens bijna tien mensen
tegelijk bingo… Gelukkig was er een slimme
begeleider die snel twee dobbelstenen organiseerde en na heel wat gedobbel de drie
plantjes die ik had meegenomen eerlijk verdeelde. Uiteindelijk liet ik twee filmpjes zien.
De eerste van de renovatie en daarna die van
de film op zeilen die door de molenaars
gespeeld is en in 2012 vertoond tijdens Hassailt (http://wqd.nl/Epzx) Zo was er voor elk
wat wils want ik had een gevarieerd gezelschap voor mij zitten die avond. Ik kijk er met
veel plezier op terug en ben al uitgenodigd
voor nog zo’n avond in een ander verzorgingshuis.
Foekje Pol
Kruien
Het toonaangevende woordenboek “Van
Dale“ geeft twee betekenissen voor het woord
"kruien": Het vervoeren van bijvoorbeeld
stenen met een kruiwagen en: voortgestuwde
ijsschotsen in een rivier. Maar in de molenwereld heeft kruien een heel andere betekenis,
namelijk het draaien van het wiekenkruis naar
de richting waar de wind op dat moment
vandaan komt. Dit woord kruien in de molenwereld komt van de standerdmolen waar
oorspronkelijk met behulp van een soort
kruiwagen de molen op de wind gezet werd.
Bij onze molen ging dat kruien met behulp
van het kruiwiel en ook met de elektrische lier
de laatste jaren, vooral in de drogere zomer
maanden, behoorlijk zwaar. Met angst en
beven keken de molenaars en assistent
molenaars naar de bovenkant van het rieten
achtkant dat tijdens het kruien torsie verschijnselen vertoonde en veel gekraak veroorzaakte. Tijdens de voorbije restauratiepe-
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riode hebben we dit probleem ook eens aan
Gerben Vaags voorgelegd met de vraag: Hoe
kunnen we dit verbeteren. Eén van de tips die
Gerben ons aan de hand deed was; grafiet
door de reuzel mengen en hiermee de kruien kuipneuten ruimhartig en regelmatig smeren. Dit gaf duidelijk niet het gewenste resultaat. Een andere mogelijkheid is de speling
tussen de kuipneuten en de kruiring te beperken en gelijktijdig het glij-oppervlak van de
kuipneuten te vergroten Hierdoor zou er
minder glijwrijving moeten ontstaan. Dit laatste voorstel heeft de fa. Vaags half januari
2018 als extra werk op de restauratie uitgevoerd. Om helemaal in de juichstemming te
komen zou in de zomer nog steeds verbetering merkbaar moeten zijn. Vol goede moed,
gingen de molenaars de zomer in. Toch kon
de juichstemming niet de gehele zomer worden volgehouden. Na enkele warme weken
moest worden geconstateerd dat het kruien
weer wat zwaarder ging. Naast de aanpassing door de fa. Vaags, moeten er misschien
nog andere zaken worden aangepast. De
molenaars blijven zoeken en werken aan een
goed resultaat.

Het wiekenkruis
De Zwaluw en de AVG (Algemene Verordening
Gegevensbescherming)
“De Zwaluw” houdt o.a. ten behoeve van de
vriendenadministratie persoonsgegeven bij.
Om aan de wettelijke eisen te voldoen hebben wij een Privacy statement opgesteld. Uw
persoonsgegevens worden verwerkt conform
het opgestelde privacy statement. Op verzoek
sturen wij u dit document toe.
Vriendenbijdrage
Veel van onze molenvrienden hebben hun
bijdrage voor 2018 al voldaan. Mocht dit aan
uw aandacht ontsnapt zijn, wilt u dan zo
vriendelijk zijn om dit in de komende periode
alsnog te doen? Alvast bedankt voor de
medewerking.
Oud jaar uitdraaien
Op 29 december draaien de molenaars traditiegetrouw het oude jaar weer uit. Vanaf
13.00 uur zijn de molenaars aanwezig en
draaien de wieken; om 16.00 uur beginnen de
feestelijkheden. Er is weer Glühwein, kruidkoek, koffie, thee en warme chocolademelk.
Om 20.00 uur staan de midwinterhoornblazers op de stelling. Hun mystieke klanken
zullen tot ver in de omtrek te horen zijn. U
bent van harte welkom!
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