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Nieuwsbrief. Juni 2020.

Deze nieuwsbrief:

Vreemde tijden!
Onze nieuwsbrief stond op het punt te
verschijnen. De open dag en het kunnen
pronken met onze “nieuwe” molen was
aanstaande. Toen werden we overvallen
door het “Corana-virus”, de lockdown maatregelen en alle bijkomende
beperkingen.
Alle activiteiten kwam op een laag pitje
te staan. Zo ook die van de nieuwsbrief.
Langzaam, van de eerste schrik bekomen,
proberen we de draad weer op te pakken.
Helaas geen verslag dus van de feestelijke
opening van onze molen. We gaan een
tweede voorzichtige poging wagen op 1
augustus. Zie pag 4 voor meer informatie.
Verder laten we u in deze nieuwsbrief
kennis maken met Mark, onze molenaar.
Daarnaast geven we in twee delen uitleg
over de zojuist gedane restauratie van
de molen. Deze keer het eerste deel. We
hopen dat u geniet van deze editie.
Veel gezondheid en sterkte toegewenst.
Tot de volgende keer.
Laat ons vooral weten wat u ervan vindt.
U kunt zich abonneren door een mail te
sturen naar nieuwsbrief@molenbavel.nl Via
dit adres kunt u zich ook afmelden. Alle
nieuwsbrieven zijn ook in te zien via onze
website.

Maak kennis met..
Mark Heutink, molenaar.
Door: Anton Gommers

Op zaterdmiddag (pre-corona) plan ik het
vragenuurtje met molenaar Mark. Natuurlijk op de molen. Mark is nog bezig
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met het maaien van de molenberg. Nieuwsgierig als ik ben vraag ik hem intussen
honderd-uit over hoe alles werkt en nog
veel meer, maar daarover later. Het waait
lekker en de wieken draaien er lustig op
los.
Molenaar Mark Heutink is de koning te
rijk. Dit is waar een molenaar van geniet,
van een draaiende molen. Het doet hem
goed, dat de reparatie weer achter de rug
is en dat alles het weer prima doet. Trouwens een vast gegeven bij Mark. Als er
genoeg wind is, hij aan het werk is in of
rondom de molen, dan draait de molen.
Ik krijg een uitgebreide uitleg over wat er
allemaal is gebeurd tijdens de reestauratie, maar daarover verderop meer.
Ik probeer een beetje een beeld te krijgen
van Mark. Hoe oud , denk je dat ik ben?
..... Fout dus, hij is 26 jaar. Naast zijn
werk als molenaar werkt Mark ook als
kwaliteitsbewaker bij een diervoederfabriek
in het midden van het land. Elke ochtend
vroeg op dus om de files zoveel mogelijk
voor te zijn. Hij woont in Breda-west.
Als kind was Mark al met molentjes aan
het spelen. Waar anderen idolaat zijn van
treinen, bussen, vliegtuigen of raceauto’s,
is Mark dat van molens. Als veertien-jarig
jongetje wist hij er al ontzettend veel
over te vertellen. En bij toeval kwam hij
in contact met Jack Verdaas, de vorige
molenaar. Hoewel Jack nooit echt heeft
gemalen, ontving hij wel bezoekers en leidde die rond. Tijdens een open dag vroeg
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hij of Mark hem kon ondersteunen en dat
was het begin van Mark’s relatie met korenmolen “De Hoop”.
Vanaf toen heeft hij zich verder bekwaamd in het molenaarschap. Hij heeft
een opleiding gedaan tot molenaar. Stages
gelopen bij andere molens en ontzettend
veel theorie tot zich genomen. Maar het
meest leerde hij toch wel uit de praktijk.
Van de verhalen van mede
molenaars en vooral van zijn
mentor, die hem van alles
uitlegde. Bijvoorbeeld hoe je
aan de wind, de windvlagen
en de tussenpozen al kunt
voorspellen welk weer eraan
zit te komen. Samen met het
interpreteren van de wolken,
weet hij eigenlijk al dagen
tevoren hoe de wind zich
gaat ontwikkelen.
Maar ook leerde hij hoe
je een molen goed onderhoudt, waar je op moet letten. Dat je de draaiende en
bewegende houtdelen af en
toe moet bewerken met vet
om te voorkomen, dat het
gaat splinteren. Dat je weer andere delen
onderhoudt met warme bijenwas. Ook hoe
je de molenstenen moet scherpen. Hoe je
ervoor zorgt dat de stenen elkaar eigenlijk nooit echt raken maar tijdens het
draaien liggen op een bedje van graan.
Daarnaast vindt Mark dat je een molen,
als Nederlands monument, zoveel mogelijk
in de originele staat moet proberen te
houden. Er vinden regelmatig controles
plaats van binnen- en buitenkant, van het
draaiend gedeelte, maar ook van het gebouw zelf. De stenen, de voegen, de kozijnen enz. De molen, met zo’n grote historische waarde, eigenlijk niet in geld uit

te drukken, verdient dat ook.
Zaterdag en zondag 21 en 22 maart is
het regionale open molendag. Zie elkders in deze nieuwsbrief voor het preciese
programma. De molen in Bavel is dan ook
toegankelijk voor het publiek. Omdat deze
dagen regionaal zijn, geeft het molenaars uit andere regio’s van Nederland ook
gelegenheid om hun “buren” eens te bezoeken. Andersom gaat Mark
ook wel eens naar open dagen in andere regio’s.
Na het beëindigen van de
Corona beperkingen is Mark
elke zaterdag aanwezig op
de molen. De winkel is dan
open van grofweg 10 tot 16
uur. Iedereen is er welkom.
Daar kun je dan naast enkele souveniers, ook terecht voor door de molen
gemalen bloem en cakemeel.
Omdat er geen voorraad
kan blijven liggen tot de
week erna, geldt wel het
motto “op is op”. Natuurlijk
probeert Mark genoeg op
voorraad te hebben. En als
de wind zijn best doet en de molen draait,
dan maak je er zo weer een paar kilo’s bij
natuurlijk.(mits er genoeg graan op de
molen is.) Hij hoopt dat een van de Bavelse bakkers wil gaan bakken met meel uit
de molen en dus echt Bavels molenbrood
in het assortiment gaat hebben. De gesprekken hierover zijn gaande.
We zitten beneden in het horeca gedeelte
aan een bakkie koffie, maar Mark houdt via
het dakraam de molen goed in de gaten.
De wieken zwiepen gestaag langs. Gaatt-ie nog lekker? Waait het niet te hard?
Draait de wind niet? Klinkt “het geluid”
nog goed?
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De restauratie
In 2019-2020 is er groot onderhoud
uitgevoerd aan onze 155 jarige
korenmolen in Bavel. Na inspectie (2017)
van de molenroeden bleek deze door
roestvorming ernstig aangetast, waardoor
het niet meer verantwoord was om met
de molen te werken. Daarnaast bleek
een onderdeel van de staartconstructie
aangetast door bruinrot, bevatte het
bovenwiel en de vulstukken van de bovenas
te veel speling om goed te functioneren
en waren de Van Bussel stroomlijnneuzen
aan vervanging toe. Hierbij is gelijk de
keus gemaakt om de stroomlijnneuzen
uit te voeren met remkleppen naar oude
tekeningen.
In twee opeenvolgende nieuwsbrieven doen
we uitgebreid verslag hiervan. Deze keer
over de restauratie van het bovenwiel en
in het tweede deel over de restauratie van
het gevlucht en staartwerk.
---Het oude bovenwiel behoefte
herstelwerkzaamheden. Door jarenlang
functioneren zat het niet voldoende sterk
in elkaar en zat er speling op cruciale
verbindingen. Om zo veel mogelijk
vervanging te voorkomen is het bovenwiel
uitvoerig versterkt en is speling opgevuld.
Foto 1: Het
bovenwiel is hier
al verstevigd
tussen de
kruisarmen,
een vulstuk is
uitgenomen om
op te schaven.

Foto 2: Het uitgenomen en opgeschaafde
vulstuk, zodat deze weer op de rand
draagt van de bovenas. Dit is noodzakelijk
om goede grip uit te kunnen oefenen
tijdens het vangen van de molen.

Foto 3: Molenmaker Wim van der Wal
schaaft het bovenwiel, zodat deze weer
zuiver rond is en alle krachten van het
vangen evenredig op kan vangen.

Foto 4: Na het plaatsen van de nieuwe
stalen
slijtvoering
(6 mm dik),
kan het oude
bovenwiel
weer jaren
probleemloos
functioneren.
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Uit de oude doos

We vonden nog wat oude foto’s uit de
collectie van vereniging “De Hollandsche
Molen” uit Amsterdam en willen u die niet
onthouden:

Oude foto van circa 1925-1930, waarop
het gevlucht nog niet voorzien is van
stroomlijn, de romp heeft nog de oude
kleurstelling en de kapvorm is nog niet
gewijzigd.

Uitgestelde opening.
Nu Nederland weer langzaam een beetje
op gang komt na de Corona-perikelen,
pakt het bestuur de uitgestelde opening
op.
Helaas konden alle geplande festiviteiten
in maart geen doorgang vinden.
In afgeslankte vorm willen we nu een
hernieuwde poging wagen.
Op zaterdag, 1 augustus, in de loop van
de middag gaan we een korte ceremonie
houden.
Burgemeester Depla van Breda zal rond
15.15u de officiële opening verrichten.
We bezinnen ons nog op op welke manier
we belangstellenden willen betrekken bij
dit gebeuren.
We zijn er erg trots op
dat onze Molen weer
draait en ook weer
maalt.
Intussen worden er
al pannenkoeken,
speltbrood en Cake geproduceerd van
geheel op windkracht geproduceerde
basisgrondstoffen.
Via het café Onder de Molen van Teun en
Noëlle worden die producten aan de man/
vrouw gebracht.

Colofon:
Foto van molenaar J. van Riel aan het
kruiblok (1932)

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Molen Bavel.
Lay-out:
Anton Gommers.
Redactieadres: Geestland 22, Bavel.
contact: nieuwsbrief@molenbavel.nl
website: www.molenbavel.nl

Al vanaf een bedrag van €18,65, €186,50 of
€1865,- wordt u donateur van onze Stichting.
stuur een mail naar stichting@molenbavel.nl
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