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------------------------------------------------------------------------U ontvangt hierbij de eerste uitgave van deze
maand zal verschijnen.Aan de hand van
de hoogte worden gehouden over:nieuwe

Jaargang 1
-------------------------------------nieuwsbrief die in het vervolg elke
uiteenlopende onderwerpen zal u op
producten,aanbiedingen,tips,

activiteiten,onderhoud,wetenswaardigheden,zoekfoto van de maand,recept van de maand bijzondere
bezoekers, kinderverhalen ,vragen/verhalen/recepten van lezers .
Heeft u zelf wat te melden :laat het mij
dan weten!
2008:
In 2008 kwamen er heel wat
buitenlandse bezoekers de molen
bezoeken.Zelfs een groep vrouwen uit
Benin gingen dansen tijdens hun bezoek
en natuurlijk moesten wij meeklappen
!Het viel wel op dat de vrij jonge vrouwen
heel moeilijk de trappen op- en af
konden lopen.Maar in hun land hebben ze
alleen huizen die geen trap
hebben!Overigens waren er bezoekers uit:
Zuid-Afrika,Italië,Mexico,Spanje,Canada,,Brazilië,
Duitsland,Polen,Roemenië,België,Amerika,Denemarken,Peru,Frankrijk,Australië,Texas en Botswana.
Het gastenboek geeft ook een mooi beeld hoe de bezoekers het bezoek beleefd hebben en soms hele verhalen
achterlaten.(zoals: 27 mei 2008 Leuk zo’n molen met Drentse wind!Veel succes hier! )
Het afgelopen jaar 2008 stond ook weer bol van allerlei verschillende activiteiten die deels veel mensen
trokken en ook minder.De zoeklichtspeuravond in februari was spannend,maar dat je gewoon meegemaakt
hebben!Verder heb ik gedurende een aantal dagen in februari en maart de molenstenen weer gescherpt en
maalklaar gemaakt van de waterkorenmolen in Wilsum(Duitsland).Het is echt de moeite waard om daar
eens heen te gaan!In april was er een tentoonstelling van de fotowedstrijd”Molen De Bente in vier
jaargetijden”(dit vond plaats gedurende het jaar 2007:het jaar van de molens) in
pannenkoekenrestaurant ’t Hoes van Hol-An te Oud-Aalden.Op vrijdag 14 april viel ik ’s morgens op de
markt in Emmen van een muurtje en liep ik een scheurtje in mijn rechter elleboog op.Ongeveer een maand
lang kon ik niet veel doen,maar met hulp van collega molenaars is het assortiment van molenproducten op
peil gebleven.Op 23 augustus was er weer de jaarlijkse Drentse Molendag met altijd veel bezoek en ook
mensen uit de buurt die altijd” langs gaan”. Vrijdag 17 oktober stond ik voor de laatste keer op de
biologische markt in Emmen.(sinds 2000 stond ik met mijn producten op de markt).Door concurrentie van
een nieuwe kraam met nogal veel dezelfde producten had het geen zin meer. Op 25 oktober was er de nacht
van de nacht ,waaraan Molen De Bente ook meedeed.De schijnwerpers waren die nacht ook uit om mee te
helpen de nacht nacht te laten zijn.De
vader van een van de molenhulpen was er om
ook met een sterrenkijker om ons iets
te laten zien van het heelal en om daar ook iets
van te vertellen.Zaterdag 22 november
was er een zeer geslaagde Speculaasdag. Er
waren kinderen genoeg om echte
kruidnootjes te rollen en na het bakken was het
smullen.Verder had ik uit
speculaasplanken allerlei poppen gebakken die
gretig aftrek hadden.Tijdens de
feestdagen en oud en nieuw stond de molen
weer met een grote verlichte ster aan het stellinghek mooi te staan.Maar enkele activiteiten moeten gewoon
vaker gedaan worden en daardoor bekend worden onder het publiek.Enkelen daarvan worden dit jaar dan
weer opgenomen;deze ziet u ook op de agenda verschijnen.
Aan onderhoud heeft op Molen De Bente in 2008 plaatsgevonden:vernieuwen van de
stellingdeuren,schilderen van die deuren /het baliehek/de houten molenromp onder het riet,vervangen van de
korte spruit/korte schoren.
Ook in 2008 heeft de molen diverse keren in de vreugdestand(61 jaar getrouwd van
schoonouders) en jammer genoeg ook in de rouw(overlijden van oud eigenaar van
de
molen en van buurvrouw Gezina Smit) gestaan.Deze traditie wil ik zo veel
mogelijk in stand houden,maar velen zal het waarschijnlijk niet opvallen.Daarom
een
vraag aan iedereen om bij het langs gaan eens op te letten of de molen niet anders staat dan maar recht!In een
volgende nieuwsbrief zal ik nog een apart stukje schrijven over de betekenis van allerlei veel gebruikte
wiekstanden.

Januari 2009:In deze maand was er een heel goede vorstperiode(binnen was het soms wel 3 graden onder
nul!) en dat was ook in de molen te
merken:water in de keuken afsluiten(in de wc wordt
alles vorstvrij gehouden door een
kleine ventilator);vervangen van watergevulde
brandblussers door
poederblussers.Op zaterdag 17 januari waren mijn
getrouwd!Daarvoor hebben we samen met hulp de
ouders 60 jaar
molen “mooi gezet”.Dat was een
hele voorbereiding.De zeilen door de wieken
vlechten,vlaggelijnen vastmaken,Daler vlaggen op beide bovenste wieken
vastmaken,grote letters maken(1x1 meter groot)voor de voornamen van mijn
ouders:Mieke en Wiet,het schilderen ervan en ook het getal 60 en twee ringen die in
elkaar
zitten.En…dat alles eerst op z’n kop ophangen want als alles dan boven staat dan
moet het
goed staan.Heeft u er wat van gezien in dat weekend?U kunt ze ook over enige tijd
zien bij
de fotoverhalen op de website(www.molendebente.com).Op zaterdag 24 januari
vond de
Speltdag plaats.Op die dag waren er demonstraties van allerlei producten en mixen
die
gemaakt zijn van speltgraan.Ik had de dagen ervoor van allerlei speltproducten thuis gebakken,zodat de
bezoekers ook konden proeven.Er kwamen veel mensen op af zelfs uit Stadskanaal en Oosterwolde!De
nieuwe speltproducten zijn:speltcakemeel,speltmuesli’s,speltkoekenmix,speltmuffinmix,broodmix van
speltmeel /walnoten/mosterdzaad,speltvlokken,etc.Volgende maand zijn alle nieuwe producten ook op de
website te vinden.In de laatste week van deze maand ben ik druk doende om alles klaar te maken in de
molenwinkel om met ingang van de eerste week van februari op donderdag(de molen is daarom nu open
van 10 uur tot 6 uur!) de eerste afhaaldag te hebben van Odin biologische
groente/fruitpakketten.Drogisterij Langemaat in Coevorden stopt met zijn winkel en ik neem dit afhaalpunt
nu over en ik ga ook een aantal goedlopende biologische producten die hij verkocht ook verkopen.In de loop
van de maand februari zal dat allemaal gerealiseerd worden.Wie ook zo’n pakket wil bestellen:neem even
contact op en kijk ook even op de site van Odin(www.Odin.nl) voor meer informatie.
Raadsel van de maand:alle zegen komt van boven,maar…wat roept de molenaar als hij een zak laat zakken?
Recept van de maand:250 gram volkoren speltmeel en 50 gram speltvlokken
Meng de inhoud met 2 dl.sterk koolzuurhoudend mineraalwater en 6 tot 8 gram zout. (voeg evt.
zonnebloempitten, rozijnen, vijgen of pompoenpitten toe). 1.Verwarm de oven voor op 250 graden.(of
hoogste stand) Roer alles in een kom kort door. 2.Doe de speltvlokken in een plat bakje.3.Zet een bakje
lauw water klaar en maak het aanrecht en de handen wat nat. Stort het plakkerige deeg op het natgemaakte
aanrecht en verdeel het in ongeveer acht stukken.
4.Rol het stukje deeg in het bakje met de vlokken en leg het op het ingevette bakblik en druk het plat met de
vingers zodat er een platte schijf ontstaat .Doe dat ook zo met de resterende zeven deegstukjes.
5.Zet de bakplaat op twee regels van onder in de op temperatuur zijnde oven en bak 10 minuten. Daarna
uithalen en alle koeken omdraaien en nogmaals 5 minuten bakken. Laten afkoelen en eet smakelijk!
*Zo,dat was het eerste nummer!Ik hoop dat ik u zo op de hoogte houd van allerlei
wetenswaardigheden.Mocht u leuke verhalen /foto’s hebben die met Molen De Bente te maken hebben;laat
dat weten ,wellicht kan daar in een volgende nieuwsbrief aandacht aan besteed worden!Suggesties,
opmerkingen zijn van harte welkom.
Agenda:
*vrijdagavond 20 februari van 19.30u. tot 21 uur Zoeklichtspeuravond voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Aanmelden tot en met donderdag 19 februari.Kosten :4 euro per kind.Goed werkende zaklantaarn meenemen
en warme kleding aantrekken.Aan het slot van de speurtocht krijgen de kinderen thee of limonade met een
plakje molenaarskruidkoek.
*donderdag 5 februari om 10 uur:start afhalen Odin groente/fruittassen
Molenwinkel geopend:woensdag van 13-17 uur/donderdag van 10-18 uur/zaterdag 10-17 uur
Rondleidingen:zaterdag om 11uur,13.30u. en om 15 uur.Buiten deze tijden op afspraak.(volw.€4
/kind.12j.€2,50)
Activiteiten voor kinderen tijdens bezoek:rondleiding met wegen,spreekwoordentocht,trap-je-eigen-meelbij-elkaar,meelzakknoopdiploma,kinderverjaardagsfeestje.(alleen op afspraak)Neem altijd een zak wind
mee!!
Op afspraak:groepsbezoek(ook in andere talen) en eventueel koffie en molenaarskoek na, lezing/power-point
presentatie op locatie met entertainment.
Een leuk geschenk?Denk dan eens aan een leuk ingepakte baktas,een speculaaspakket,een ingevroren
molenaarskruidkoek,molenkniepertjes,molenkaaskoekjes of een leuk boek(je).
Molen De Bente,De Bente 40,7751 GM Dalen tel.0524-553047
Molenaar Hans Petit,EEGLaan 71 ,7742 EC Coevorden tel.0524-516515(privé+fax+antw.app)
Email:molendebente@home.nl
website:www.molendebente.com

