NIEUWSBRIEF

MEI 2015

www.devrouwbuurtstermolen.nl
vrouwbuurtster molen

Bezoek de molen op Facebook
NIEUW: molen op Facebook.
Naast de eigen website is
het laatste nieuws van de
molen nu ook te vinden op
Facebook:

“ Stimd Slik “
Op 14 september 2014 hebben Hendrik Elings en
Hein Jaap Hilarides een presentatie gegeven van
hun boek “Stimd Slik” in de molen. De gasten
konden genieten van een heerlijk 4-gangen diner
met tussen de gangen door voordrachten van Hein
Jaap uit het boek. Hendrik Elings gaf uitleg over zijn
schildertechnieken. Beide heren lieten ook
muzikaal van zich horen. Een zeer geslaagde avond
op een bijzondere locatie.

Molenaar Uilke Haitsma………..
NL Doet Schoonmaakactie 2015
Zaterdag 21 maart is de molen in het kader van de
NL Doet actie van het Oranjefonds van binnen en
buiten helemaal schoongemaakt dankzij de hulp
van enthousiaste vrijwilligers.

De molen staat weer blinkend klaar om de vele
bezoekers te ontvangen. Allen hartelijk dank voor
de inzet!

Sinds 2004 ben ik, Uilke
Haitsma, samen met Jan
Braaksma, molenaar op de
Vrouwbuurtster molen.
Toen ik in 2000 met de vut ging
ben ik begonnen met de studie
voor molenaar en ‘draaide’ ik
mee als leerling-molenaar op de
Kievit, een poldermolen, tussen Menaam en
Berltsum van de stichting Molens in
Menaldumadeel. In 2002 heb ik de cursus met
succes afgerond en mocht ik zelfstandig een molen
draaien. Omdat mijn interesse voor het ‘oude vak’
tijdens de cursus nog meer was gegroeid zocht ik
ook meer uitdaging. Al snel vond ik die op de
Vrouwbuurtstermolen. Molenaar Jan Braaksma die
deze molen in zijn eentje, als molenaar, ‘draaiende’
moest zien te houden zou er wat graag een collegamolenaar bij hebben. En aldus geschiedde en ben
ik dan ook op de meeste zaterdagmiddagen op
deze molen te vinden. Om de molen goed
draaiende te kunnen houden moet er ook geregeld
onderhoudswerk uitgevoerd worden wat de nodige
vakkennis en technisch inzicht vraagt en dat is voor
mij een extra uitdaging.

Markt
De Vrouwbuurtstermolen de markt op! Vorig jaar
op de Markt van Toen in St. Anne en op de
streekmarkten van Ouwe Syl. Ook dit jaar iedere
eerste zondagmiddag van de maand van mei t/m
oktober, van 13.00 – 17.00 uur op de
Keuningstreek in Ouwe Syl. Verkoop van
struufmeel, bloem en volkorenmeel.
Nu ook van spelt! Gratis strúffy proeven!

Spelt
Spelt is “hot” en wordt nu ook gemalen op onze
molen. Dit oergraan wordt sinds vorig jaar
verbouwd op het Bildt en dit jaar staat er 2 ha. aan
het Roodpad bij de molen.
Nu verkrijgbaar op de molen met spelt:
- Speltstruufmeel
- Speltblom
- Speltfolkoren

Reilen en zeilen van de molen
Regelmatig wordt de molenaar gevraagd waarom
hij zo nu en dan de wieken met zeilen bedekt. Het
antwoord is simpel: om meer wind te vangen.
Vooral bij het malen van graan is veel kracht nodig.
Zoveel kracht dat de wieken met hun hekwerken
dit bij een normale wind niet op kunnen brengen.
Door middel van het zeilvoorleggen vang je meer
wind en geven de wieken meer kracht af. Meer
windvang betekent ook meer snelheid. Voor het
malen van een goed product mag de molen niet te
langzaam, maar ook zeker niet te snel draaien. De
snelheid kan bepaald worden door verschillende
manieren van zeilvoorlegging. In molentaal
noemen we dat zwichten. Bij de afbeelding zien we
verschillende manieren van zwichten. Zie je de
Vrouwbuurtstermolen draaien met zeilen, betekent
dat dus bijna altijd dat er wordt gemalen.

Deze producten zijn ook verkrijgbaar van gewone
tarwe.
Lees meer over spelt op onze website.

Openingstijden molen
De molenaars Jan Braaksma en Uilke Haitsma laten
de molen iedere zaterdagmiddag draaien, bij
voldoende wind, vanaf 13.30 uur. De molen is ook
op andere dagen te bezichtigen. Hiervoor tijdig
contact opnemen met Atje Tadema
tel. (op werkdagen na 17.00 uur) : 0518 – 402837
of via de mail: info@devrouwbuurtstermolen.nl

Trouwlocatie
Sinds 2010 is de molen officiële trouwlocatie van
de gemeente Het Bildt.

Zeiltypen: 1 = ‘volle zeilen’
2 = ‘duikertje’
3 = ‘lange halve’
4 = ‘halve’
5 = ‘hoge lijn’
6 = ‘stormeindje’
Zonder stormeinde = ‘met blote benen’
Zonder steekborden = ‘met geknipte nagels’

Contact
Contactadres: Atje Tadema
Stichting de Vrouwbuurtstermolen
Waling Dijkstrastraat 105
9077 ST Vrouwenparochie
Tel. 0518 402837

Mail: info@devrouwbuurtstermolen.nl
Zie voor overige gegevens de website:

www.devrouwbuurtstermolen.nl

