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Beste molenvrienden,
Meneer Aalvanger
Zaterdag 7april ontvingen de molenaars op
de molen het droeve bericht dat de vorige
dag dhr. Albert Aalvanger was overleden.
Albert Aalvanger was tijdens zijn werkzame
leven molenaarsknecht op de Zwaluw.
Regelmatig kwam hij nog op de molen.
Op open dagen was hij altijd aanwezig met
verhalen uit het verleden. Per bezoek
vertelde hij niet meer dan één anekdote.
Meestal volgde een nieuw verhaal bij een
volgend bezoek maar vaak kwam hij ook zo
maar even langs. Hij wist veel te vertellen
over de molen, de
geschiedenis van
de molen en over
de omgeving van
de
molen.
Blij
verrast, maar ook
wel met gemengde
gevoelens, was hij
toen bij de eerste
restauratie in 1997
zijn eigen oude
transportfiets (een
oude doortrapper)
tevoorschijn kwam.
“Het was moeilijk fietsen op dat ding”
Nogal verroest en met lege banden troffen we
de fiets aan op de zolder van wat nu de
bezoekersruimte is. De fiets van Aalvanger
heeft sindsdien een permanente plaats
gekregen in de molen. Vanaf de zaterdag tot
na de uitvaart heeft de molen in de rouwstand
gestaan.
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Hollywood in Hasselt
Begin april kregen we van “Het Theaterschip”
uit Zwolle per mail het volgende verzoek:
We zouden graag op 21 april tussen 16u
en 19u opnames maken rond en
misschien zelfs in de molen. Ons idee is
een leuk slapstick verhaal met een
molenaar en twee tot drie knechten te
draaien.
Graag zouden we jullie vrijwilligers de rol
van de molenaar en de knechten laten
spelen als er iemand zin in heeft.
Zo’n verzoek is bij onze molenaars niet aan
dovemansoren gericht en op 21 april
speelden ze hun rol met verve: Theo als oude
molenaar, Foekje als zijn vrouw die zich wat
verveelt met hem, Arjan als oudere
molenaarsknecht die met slimmigheidjes de
meelzakken wat zwaarder maakt en Evert als
jonge molenaarsknecht die uiteindelijk valt
voor de charmes van de molenaarsvrouw.
Tijdens Hassailt wordt op vrijdag- en
zaterdagavond het filmpje, samen met andere
in Hasselt opgenomen filmpjes, vertoond op
het zeil van een schip in één van de grachten.
Aanvang: 22.30 uur
40e Nationale Molendag
In 1973 ontstonden de eerste plannen voor
een Nationale Molendag. Sinds 1974 wordt
elk jaar op de tweede zaterdag in mei dit
evenement gehouden. Op die dag draaien
molens in het hele land. Op veel molens
worden activiteiten georganiseerd, van
pannenkoeken bakken tot muziekfeesten.

Molenmuis.
In kader van het programma “de molenmuis”,
aangeboden aan alle scholen in de gemeente
Zwartewaterland, heeft onze molen ook dit
jaar weer, voor de 3e keer, haar deuren
geopend voor leerlingen van de deelnemende
scholen. Tussen 13 maart en 24 april hebben
7 scholen en totaal 311 leerlingen met veel
begeleiders de molen bezocht.
Het hoogtepunt van het bezoek was om met
de molenaar op zoek te gaan naar de muis.
Ook konden de kinderen kijken naar een
korte film over het verhaal van de molenmuis
en hebben ze heerlijke, door de vrijwilligers
gebakken, pannenkoeken gegeten. Een leuke
reactie die via email bij ons binnen kwam:
“Dank aan alle vrijwilligers. Leuk dat de molen
draaide toen we kwamen en de molenaars
vanaf de rondgang zwaaiden. We voelen ons
zeer welkom. Bedankt”. Ook kregen we heel
veel mooie cadeaus. Zelf gebakken cakejes,
schilderijen met prachtige gekleurde molens
en op de laatste dag kregen we twee
prachtige muizen, door leerlingen van groep 1
zelf gemaakt. Die cadeaus krijgen een mooie
plek in de molen en de cakejes waren
heeeerlijk. Wij, molenaars en vrijwilligers
deden het graag.
(Annet Wijnia)

Het is zeker niet onopgemerkt gebleven (zie
ook 3 watersteden 15-05) dat op molendag
de Zwaluw bijzonder feestelijk was versierd
met
door
schoolkinderen
van
zes
basisscholen beschilderde molenzeilen.
Op het molenplein stond een tiental kramen
waar ambachten werden getoond of
spelletjes konden worden gespeeld. Als
vanzelfsprekend was daar Jacob Versteeg
met zijn draaiorgeltje, maar ook was er Ierse
muziek en trad
het vrouwendweilorkest
d’Hakkapel, van Hasselts Fanfare op dat de
bewoners van de JP van de Bentstichting
verwelkomde en zorgde voor een feestelijke
afsluiting.
Ondanks
het
frisse
weer
beklommen ca. 500 bezoekers de molen om
die in werking te zien en het proces van
graan malen te volgen. Vanaf de stelling kon
men genieten van het uitzicht over Hasselt en
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Korenmolen “De Zwaluw”
over de uiterwaarden van het Zwartewater.
Mede door de financiële bijdrage van
Stichting Promotie Hanzestad Hasselt en met
medewerking van de Historische Vereniging
en het Toeristisch informatiepunt kunnen we
terugzien op een bijzonder geslaagd feest.
(vrij naar A. Sterk, 3Watersteden 15-05)

Knaag en Plaag
Bij periodieke inspectie van de molen door de
Monumentenwacht werd vastgesteld dat wij
verstekelingen aan boord hadden. In de
balken van de kap had de Bonte Knaagkever
zich verschanst. Er restte ons weinig anders
dan Ongedierte Bestrijding Nederland uit te
nodigen om de ernst van de zaak vast te
stellen en om een oplossing te bedenken.
Behalve de knaagkever werd ook de
aanwezigheid van houtworm ontdekt, ernstig
genoeg om snel maatregelen te treffen.
Beneveling voor bestrijding van de wormpjes
en gif injectie voor bestrijding van de kevers.
Omdat na de behandeling twee dagen lang
geen mensen de molen mochten betreden
werd er voor gekozen om op twee
achtereenvolgende maandagen in maart de
kap te behandelen. Veertien jaar geleden
werd het hele molencomplex al eens
behandeld door OBN en ook nu heeft OBN
weer de hele operatie gesponsord en voor de
toekomst gegarandeerd. Dit, naar verluidt,
omdat we een nogal armlastige stichting zijn.
Kijk, dat vinden wij nu zo fijn, sponsoring in
natura is ook belangrijk. Hartelijk dank OBN.
Nog meer sponsoring in natura
In de molen hangt een mooi en overzichtelijk
sponsorbord. Ook sponsors in natura hebben
daarop een naamsvermelding. De prachtige
naambordjes worden voor ons gemaakt en
kosteloos ter beschikking gesteld door
PRESTIGE PRINT EN SIGN uit Genemuiden.
Met de prints op de bedrijfskleding is Prestige
ons ver tegemoet gekomen. Wanneer ook u
ons extra wilt ondersteunen zorgen wij ervoor
dat uw naam wordt vermeldt op dat
schitterende sponsorbord.
-----o----GERARD KOOPMANS, bedrijfsleider van de
Welkoop, levert of vervangt al veel langer
kaki overalls voor de molenaars. Onlangs
voorzag Gerard Foekje Pol, onze eerste
vrouw op de molen, van nieuwe werkkleding.
Bovengenoemde sponsors hebben al langer een vermelding
op het sponsorbord. Ook voor hen geldt onze dank.

Vertraging
U ontvangt deze editie van de nieuwsbrief
later dan u van ons gewend bent. Na
molendag hebben wij onszelf even rust
gegund. De meesten van u staan voor de
vakantie. Alle medewerkers van de molen
wensen u een heerlijke vakantie toe met
vooral veel mooi weer. Op de tweede
zaterdag in september zien wij u graag weer
tijdens de Overijsselse molendag.

Secr: Roskam 16, 8061 LV Hasselt. Tel. 038 4773586
Bankrek: 3256 43 555 t.n.v. Vrienden van “De Zwaluw”
Bankrelatie: Rabobank Vaart en Vechtstreek

