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Beste mensen van Molen de Star, beste vrijwilligers en donateurs,
Ook dit jaar is er geen vrijwilligersavond mogelijk vanwege de Coronapandemie. Middels deze nieuwsbrief wil het bestuur alle vrijwilligers en
donateurs van Molen de Star graag op de hoogte houden van de
ontwikkelingen van afgelopen jaar en de toekomstplannen. Hoewel er
nauwelijks vergaderingen zijn geweest is er veel geregeld via mailverkeer.
Soms kwam een kleine delegatie bij elkaar in het magazijn om één en ander
door te praten omdat dit digitaal te ingewikkeld was. Conclusie is eigenlijk
dat onze Molen niet zo erg lijdt in deze Corona tijd. Ik denk, dat veel
verenigingen er meer last van hebben dan onze club. En dat komt o.a
omdat vele vrijwilligers elkaar toch ontmoeten in het winkeltje van de
Molen op zaterdag. Eigenlijk is het best een gezellig gebeuren.
De vrijwilligers in de winkel drinken in ieder geval samen koffie om 10.00
uur met de molenaars.

Rond 10.30 uur komt de penningmeester de balans opmaken. De
bezoekers en klanten maken graag een praatje. Vaak is er bezoek,
zoals molenaars van elders of komen mensen gewoon even langs, al
dan niet met een taak of een vraag. Dit alles zoveel mogelijk op
gepaste afstand.
Molenwinkel:
Sinds vorig jaar hebben we een doorstart gemaakt met de Molenwinkel na
de eerste coronaperiode. Daarbij zijn we veranderd van meelleverancier en
hebben we gekozen voor een andere opzet. De openingstijden zijn
gewijzigd naar 10.00-16.00 op zaterdag, waarbij de vrijwilligers bij
toerbeurt de Molenwinkel beheren. De Molen is op zoek naar meer
mensen die in het winkeltje willen staan. Hopelijk draagt deze Nieuwsbrief
daartoe bij. Om het aantrekkelijker en zichtbaarder te maken dat we
geopend zijn hebben onze vrijwilligers Jan de Groot en Bert de Ruiter een
extra deur aan de voorkant van het Magazijn erin gezet, zodat we de grote
deuren open kunnen zetten. Over de omzet in de Molenwinkel hebben we
zeker niet te klagen. Zowel de verkoop van kaas van Koonstra als de droge
worst van Emmink dragen daartoe bij. De meelproducten betrekt onze
Molen tegenwoordig van Molen Windlust in Radewijk bij Pieter Ubels, de
vorige bakker van bakkerij Oegema in Dedemsvaart. Juist in deze tijd krijgt
de verkoop van lokale producten een opleving. Het is te verwachten en te
hopen dat deze ontwikkeling na de pandemie doorzet. De omzet van meel-,
kaas- en worstproducten bedroeg in 2020 ruim €3.700,-. Dit betekent een
netto overschot van € 925,-. Dit nemen we toch maar mooi mee met dank
aan alle vrijwilligers.

Overzicht meel- en kaasproducten

Broodbakcursussen:
De broodbakcursussen liggen momenteel stil. Hopelijk worden deze in het
najaar éénmaal per maand hervat. De bakkers van de Molen, Piet
Poortman, Henk Jansen en Harm Knol, zijn er klaar voor. Bakker Pieter
Ubels is de adviseur van dit gebeuren. Er zijn meer dan genoeg deelnemers
op de lijst om deze zaterdagmiddagen te vullen.
Voortgang bouw motoruitbouw, motor en maalstoel:
Daarnaast wordt er hard aan gewerkt om de motor en de maalstoel op de
begane grond te realiseren. Aannemer Batterink heeft de uitbouw naast de
molen gebouwd in het najaar van 2020. Loonbedrijf Tuin heeft met een
kraan de motor, krukas en vliegwiel geplaatst in deze uitbouw.
Een huzarenstukje! De ramen zijn geplaatst door firma Dijsselhof. Beide
firma’s hebben dit heel schappelijk berekend, waarvoor dank namens
Molen de Star.

De molenaars werken aan de restauratie van de maalstoel op de begane
grond. De nieuwe sets kammen voor de onderaandrijving van de maalstoel
zien er prachtig uit en zijn in eigen beheer gemaakt en op steek gezet door
Molenaar Bert. Waarlijk monnikenwerk. Absoluut een kijkje waard!
Het bestuur en de molenaars denken na over het verder realiseren van dit
grote project. De uitbouw en de motor hebben evenwel een aanslag
gedaan op de financiën van de Molen. Om het proces te bespoedigen
zullen molen-experts ingeschakeld moeten worden om de maalstoel te
plaatsen op de begane grond en voor de aansluiting aan de motor. Gelukkig
hebben de molenaars zelf ook veel kennis op dit gebied. Maar om alles nog
in eigen beheer uit te voeren zal veel tijd vergen.
Via “onze” Jan de Groot zijn twee ervaren motormonteurs benaderd om de
antieke Rustonmotor bedrijfsklaar te maken. Het zijn de broer van Jan,
Harm Jan de Groot en zijn kameraad Henk Schreur. Zij komen gemiddeld
éénmaal per week aan de motor sleutelen. Waarschijnlijk kunnen we in de
toekomst ook nog een beroep doen op iemand uit Balkbrug om ons te
helpen met sleutelen en bedrijfsvaardig houden van de motor.

Bekisting gemaakt in eigen beheer +
storten beton voor motorblok

Ruston motor in de takels

Overplaatsing krukas + vliegwiel.

Overplaatsing krukas + vliegwiel.

Plaatsen Ruston motor in
motoruitbouw

Ruston motor op zijn definitieve plek
op het betonblok

Plaatsing krukas + vliegwiel op
motor

Na plaatsing worden de eerste
drupjes olie in de lagers gedaan.

Het is de verwachting dat de motor over niet al te lange tijd kan
proefdraaien, zodat dit project afgerond kan worden. En het is allemaal
vrijwilligerswerk! Molenaar Bert draagt zorg voor het draaien van de motor
als de werkzaamheden eraan voltooid zijn. Zo’n oude gereviseerde Ruston
uit 1936 aan de praat krijgen vereist vele handelingen. Ook dit wordt een
mooi schouwspel voor bezoekers aan de Molen.
Molenaar Detlef heeft een update gemaakt van bovengenoemde
werkzaamheden. In deze Nieuwsbrief is het verslag te lezen. Ook op de
website en op Facebook is veel informatie te krijgen over dit project.
Onder andere is een filmpje geplaatst met de eerste slagen van de motor
op alleen compressorlucht. Verder zijn de molenaars Bert en Detlef
regelmatig (gemiddeld 3 per week) op de molen aanwezig om te draaien en
malen met de molen. Ondanks de corona proberen we tocht de molen zo in
goede conditie te houden en te onderhouden.

Vooruitblik 2021:
Helaas laten de coronaregels al ruim een jaar geen activiteiten toe bij
Molen De Star. Momenteel is er nog weinig bekend. Totdat de regels
worden versoepeld zal ook helaas de molen gesloten blijven voor
bezoek. We vallen onder de regels van een museum, plus dat de molen
niet geschikt is voor eenrichtingsverkeer. De Molenwinkel blijft uiteraard
elke zaterdag van 10.00-16.00 open. Hopelijk gaat de Overijsselse
Molendag en Open Monumentendag door op de tweede zaterdag in
september. Als het meezit draait dan de Rustonmotor. Deze dag moet
uiteraard een feestelijk tintje krijgen. Het ziet er naar uit dat er op 14 mei
een huwelijk zal plaatsvinden bij de Molen. Twee inwoners van Balkbrug,
woonachtig vlak bij de Molen, geven dan elkaar het ja-woord. Dit moet
allemaal Corona-proef gebeuren. Bovendien moet het terrein rond de
Molen netjes gemaakt worden. En dan moet de gemeente nog
toestemming geven. Dus alles is nog onder voorbehoud. Maar de Molen
leent zich prima voor zulke plechtigheden.

1e kamwiel onderaandrijving
maalstoel

2e kamwiel onderaandrijving
maalstoel

Motoruitbouw bij Molen De Star

Blik in motoruitbouw

Poelie + koppel maalstenen voor
maalstoel

Steenkuip (omhulsel van de stenen)

Blik in motoruitbouw

Blik in motoruitbouw

Afsluiting:
Rest ons om de vele vrijwilligers te bedanken voor hun inzet voor Molen de
Star. Dankzij hun inzet lopen alle projecten soepel en voortvarend.
Iedereen denkt enthousiast mee om dit mooie erfgoed een goede plaats in
Balkbrug te blijven geven. Hiernaast de meest actuele foto van de molen
met de nieuwe motoruitbouw
Hartelijke groeten en hopend dat we snel weer terug kunnen naar
“oude”tijden,
Namens het bestuur,
Harm Knol.
Voor meer informatie zie de website van de molen www.molendestar.nl.
Met mogelijkheid om door te klikken naar Facebook. Onze site is ook
toegankelijk voor mensen zonder Facebook. Op Facebook houden we
regelmatig updates bij.
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