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Beste molenvrienden,  
We hebben een ontzettend drukke maar ook 
heel mooie periode achter de rug. Het begon 
allemaal met het bericht dat we genomineerd 
waren voor de BankGiroLoterij Molenprijs. 
Fantastisch natuurlijk. Het WiekenActieComi-
té werd in het leven geroepen, plannen wer-
den gemaakt. Naarmate de datum van drie 
september dichterbij kwam werden de plan-
nen steeds concreter. De aftrap was natuurlijk 
de deelname aan de Euifeestoptocht en onze 
stand op de braderie. Professionele flyers en 
posters werden gedrukt. De plaatselijke 
media besteedden er veel aandacht aan. Na 
alle vergaderingen begon het echte werk! En 
wat een succes, enorm veel positieve reac-
ties. De molen leeft bij de mensen in Zwarte-
waterland, dat was duidelijk. Veel activiteiten 
volgden, met natuurlijk Heel Hasselt Bakt als 
afsluiting van de stemperiode: één groot 
feest. De mooiste taarten, cakes enz. werden 
‘s morgens bij de molen gebracht, onder de 
vrolijke klanken van het Hasselter Senioren 
orkest o.l.v. Leo Torn. Het gebak werd alle-
maal prachtig uitgestald in de molen en ’s 
middags kwam een deskundige jury het 
gebak beoordelen. Dat viel nog niet mee, ze 
namen er alle tijd voor en de spanning steeg 
onder de deelnemers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gelukkig kregen ze tijdens het wachten een 
lekker kopje koffie of thee van Dick Drost van 
KoffieDick & Dickthee. Uiteindelijk kwam de 
jury naar buiten met de uitslag. De winnaars 
werden op de foto gezet en de grote proeverij 
kon beginnen; hier werd gretig gebruik van 
gemaakt! Een fantastische afsluiting van de 
stemperiode. Nog maar een paar dagen te 
gaan en dan breekt het uur van de waarheid 
aan! Een delegatie van bestuur, molenaars 
en vrijwilligers vertrok op 7 oktober naar het 
Stoomgemaal in Wormer. De spanning werd 
er nog even ingehouden. Eerst een aantal 
speeches, maar dan eindelijk om 14.30 uur 
de uitslag. Nummer vier werd bekend ge-
maakt, … een zucht van opluchting toen 
nummer drie, weer een zucht. Het moment 
suprême kwam dichterbij, de overgebleven 
molens mochten het podium op komen en 
een grote goudkleurige envelop verscheen, 
nog weer een praatje, hoe spannend kon het 
nog worden en dan eindelijk de onthulling: 
Molen De Zwaluw heeft de hoofdprijs!! 50.000 
euro, een enorm gejuich steeg op, wat waren 
we hier blij mee. Alle spanning en vermoeid-
heid waren weg. Er werden tv opnames 
gemaakt live interviews met diverse kranten 
en een interview rechtstreeks in de uitzending 
van radio Oost, het was geweldig! Iedereen 
die op  
 

 
De Zwaluw, onze molen, heeft gestemd heel, 
heel hartelijk bedankt! 

 
 
Even uitrusten en dan weer verder want we 
waren ook genomineerd voor de Dik voor 
Elkaar prijs van Univé. Ook hier een positief 
resultaat; dit keer niet de hoofdprijs maar een 
goede tweede prijs. Als klap op de vuurpijl 
viel de dag daarna de brief van de provincie 
op de mat met het fantastische nieuws: De 
Zwaluw krijgt subsidie! Dit betekent dat de 
restauratie kan worden gestart! Het Wieken-
ActieComité wordt opgeheven en de Bouw-
commissie in het leven geroepen. Deze 
Bouwcommissie zal de komende maanden 
hard aan het werk moeten. In de volgende 
Nieuwsbrieven zullen ze de vrienden op de 
hoogte houden van de voortgang van de 
restauratie. 
 
Het eerste jaar van Peter en Dennis  
molenaars in opleiding. 
Wij hebben ons eerste lesjaar van de oplei-
ding erop zitten. In dit afgelopen jaar hebben 
we de basisbeginselen van het molenaarsvak 
kunnen leren. Hierin hebben we het onder 
anderen gehad over: wat is een molen en uit 
welke hoofdonderdelen bestaat deze. Ook 
hebben we het veilig draaien met de molen 
behandeld. Van het opzeilen tot het veilig 
wegzetten van de molen. Volgend jaar zullen 
we dieper op de onderdelen van de molen 
ingaan. Met vraagstukken zoals: Waaruit 
bestaat de vang, hoe werkt de overbrenging 
en welke houtsoorten gebruiken we waar-
voor. Natuurlijk blijft dit een hobby van ons 
waardoor we door ons werk niet altijd 100% 
aanwezig kunnen zijn, maar we proberen alle 
beschikbare tijd te steken in de opleiding en 
natuurlijk de praktijk op de molen! Het afgelo-
pen anderhalf jaar is voorbij gevlogen. We 
zijn al sinds de zomerperiode 2014 aanwezig 
bij de molen maar zijn nu echt pas anderhalf 
jaar actief als molenaar met de opleiding. Wij 
hebben het super naar onze zin en vinden het 
hele team geweldig. Door onze kennis op te 
doen in de boeken en het in de praktijk te 
zien, leren we een stuk sneller dan alleen 
maar de theorieboeken en theorielessen te 
volgen. Maar het allerbelangrijkste is toch wel 
dat we alles kunnen en mogen vragen aan de 
molenaars. Die kunnen ons voorzien van alle 
antwoorden op vragen die wij nog hebben uit 
de lesstof. Hiervoor willen wij onze dank dan 
ook uitspreken aan alle molenaars van De 
Zwaluw. Wij willen jullie voornamelijk bedan-
ken voor de tijd en soms ook het geduld dat 
jullie in ons willen steken om ons weer voort 
te helpen in de opleiding. Super bedankt!!! 

Sinds kort zijn we een nieuw extra avontuur 
aangegaan door naast de molen in Hasselt 
ook op de "spinnenkopmolen” in Kalenberg te 
draaien. Hier kunnen we in een schitterende 
omgeving nog een ander type molen leren 
kennen. 
Peter en Dennis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerrit  Strijkert 
 
In memoriam 
Op 1 augustus bereikte ons het bericht dat 
Gerrit Strijkert was overleden. Gerrit begon in 
1997 als molenaar in opleiding op de Zwaluw 
waarna hij in 1999 slaagde voor het mole-
naarsdiploma. In het team nam Gerrit een 
eigen en bijzondere plaats in. Hij werd be-
wonderd door de rust die hij uitstraalde en de 
zorgvuldigheid waarmee hij altijd weer te 
werk ging. Soms liet Gerrit zich op de molen 
vergezellen door zijn vrouw Machteld die zich 
daarmee een bijzondere plaats verwierf bij de 
collega’s. In 2011 liet Gerrit weten dat het vak 
van molenaar hem te zwaar werd. In novem-
ber van dat jaar stopte Gerrit definitief maar 
bleef betrokken bij de molen. Op 8 augustus 
namen wij in de Grote Kerk van Blokzijl af-
scheid van Gerrit. Wij verliezen in Gerrit niet 
alleen een fijne collega maar ook een bijzon-
der en gewaardeerd mens. 
 
Oproep  
De meeste vrienden hebben hun vriendenbij-
drage voor 2016 al voldaan. Als u uw bijdrage 
voor 2016 nog niet heeft voldaan vragen wij u 
om die in deze periode te voldoen op reke-
ningnummer: NL89 RABO 0325643555  
Als u gebruik maakt van internet is het wel-
licht handig om uw bank opdracht geven voor 
periodieke betaling. Het is met één muisklik te 
realiseren en het bespaart u en ons veel 
werk. Aan de vrienden die de nieuwsbrief nog 
per post ontvangen verzoeken wij vriendelijk 
om hun mailadres aan ons door te geven, 
zodat ook aan hen de nieuwsbrief digitaal 
toegestuurd kan worden. U ontvangt de 
nieuwsbrief dan sneller en het levert ons een 
behoorlijke kostenbesparing op. Indien u 
akkoord gaat met het toezenden van de 
nieuwsbrief per mail, kunt u dat doorgeven 
aan: redactie@molendezwaluwhasselt.nl 
onder vermelding van: nieuwsbrief per mail. 
 
Tot slot 
Om alvast in uw agenda te vermelden: op 30 
december draaien de molenaars het oude 
jaar weer uit. Vanaf 16.00 uur bent u van 
harte welkom in de molen.  

 

 


