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Nieuwe bran
en -vrouwen
Bezoek voorzitter Hollandsche Molen
aan korenmolen De Fortuin in Hattem
HATTEM - Nico Papineau Salm, voorzitter van De Hollandsche Molen, heeft een bezoek gebracht aan korenmolen De Fortuin. De molen in Hattem was de veertigste in een rij van honderd molens die hii bezoekt
met het oog op het honderdjarig bestaan, in2123, van de vereniging De Hollandsche Molen.
Bezoek

Opmerkelijk daarbij is dat hij bij
al zijn molentrips uitsluitend ge-

bruik maakt van trein en fiets.
Komend vanuit Zwolle over het
fietspad langs de Gelders dijk
wenkten de draaiende wieken
van. de Fortuin hem al van verre.

De vrijwillige molenaars van De
Fortuin hadden in verband met
het bezoek de molen omstreeks elf
uu: cp:ezeilJ en Iaten draaien,
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-a: .a- :.-:a.: , ,:.-'::-i:.: \:;C F,1prneau SaLm rn het bijzonde4 zet
zich in voor het behoud van de
molens in Nederlar-rd. Omdat naar

zijn mening r.riju-illigers het tundament onder het moienbehoud
zijn, praat hij graag met hen. l''

ook in Hattem. Papineau Salm
werd warm ontvangen door de
molenaars van De Forfuin. Het
merendeel van de zeven gediplomeerde molenaars was bij het be-

zoekaanwezig.

Vrijwilligers
De hele groep vrijwilligers, die

van de vrijwilligersgroep van De
Fortuin. Naast het werk in de win-

de molen van Flattem draaiènde

kel houden zlj zich bezig met het
rondleiden van de vele bezoekers

houdt, bestaat uit 25 personery
winkelmedewerkers, molengidsen en molenaars. De gemeente
Hattem is eigenaar van de molen
en werd vertegenwoordigd door
Michel Westerink, de vastgoed
regisseur van de gemeente. Nadat de geel blauwe NS fiets bij
de molen r.as geparkeerd, rverd
onder ieiding r-an molenaar I{arL..
je \\'eer-i een iorte rondleidrng
door de meer dan 200 jaar oude
molen gedaan. Natuurlijk trok de
pas gèrestaureerde dtelling hierbij
de aandacht. Ook het feit dat de
molen nog volledig maalvaardig
is, klonk Papineau als muziek in
de oren.

Onderhoud
Tijdens de door "Bij de molen" in

het molenhuisje verzorgde lunch
ontspon zich een geanimeerd gesprek over het reilen en zeilen

en het ontvangen van groepen
scholieren. Ook voor wat klein onderhoud aan de molen draaien ze
hun hand niet om. Michel Westerink blikte nog vooruit met betrek-

HATTEM- Wie weet heeft u
door heel Hattem.

De brandweer is op zoek

nieuwe brandweermannen

vrouwen. Op 19 april vindt v
19.30

uur een inloopavond p

in de kazerne aan de Verier
Parklaan 36. "Ben je tusser
20 en 45 jaar oud én woon e
werk je op ongeveer 4 minute

stand van de kazerne in Hat
Dan zoeken wij joul

Kledingbeun

king tot het groot onderhoud van
de molen in de komende jaren.
Zoals bijr-oorbeeld op korte ter:r,jin het schilderen van de romp.

HATTEM - Op 22 en 23 apr
ganiseerd in De Open Poort

'De Fortuia is een beeldbepalend
element r',ror l{attem en r-erdient

È

het goed onderhouden te worden. Fijn dat de gemeente zo goed
zorgt voor dit monument", aldus
de molenaars.

Oekraïne.
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Poort, Hattem.

A1 met al heeft Nico Papineau
Salm een goede en positieve indruk gekregen van de Hattemer
molen. Met een goed gevoel begon hij aan zTjn fietstocht richting
station Zwolle. Nog zestig bezoeken te gaan.
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