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Beste molenvrienden,  
De laatste Nieuwsbrief van een wel heel 
bijzonder jaar, een jaar waarin hard gewerkt 
is. Niet alleen door molenbouwer Vaags maar 
ook de Bouwcommissie heeft veel werk 
verzet en was onmisbaar om de contacten 
tussen het bestuur en de molenbouwer te 
onderhouden. Want er komt heel wat kijken 
bij een dergelijke mega restauratie. Ook de 
vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen, 
het was nog even hard werken om alles op te 
ruimen en schoon te maken voor de officiële 
opening op 15 juli. Maar het is gelukt: de 
molen stond er prachtig bij toen de commis-
saris van de koning Ank Bijleveld de officiële 
openingshandeling verrichtte: "het lichten van 
de vang"; bijgestaan door de molenaars is dat 
prima gelukt! In haar toespraak complimen-
teerde ze alle molenmedewerkers met dit 
prachtige resultaat en gaf aan dat we trots 
mogen zijn op onze molen. "De molen is van 
iedereen in Hasselt, de acties hebben aange-
toond dat de molen een plek middenin de 
samenleving heeft", aldus Ank Bijleveld. 
Voorzitter Jan van der Stege overhandigde 
mevrouw Bijleveld een kettinkje met daaraan 
een miniatuurmolentje. Ze stelde dit zeer op 
prijs en zegde toe om dit tijdens de Staten-
vergadering om te doen en zo aandacht te 
besteden aan de restauratie van de Hasselter 
molen. 
 
Monumentendag  
Ondanks het slechte weer maakten veel 
bezoekers van de gelegenheid gebruik om op 
deze dag een kijkje te nemen in de gerestau-
reerde molen. Na de feestelijke klanken van 
het Hasselter Mannenkoor rond het middag-
uur, kwam de bezoekersstroom echt op gang. 
De ter plekke gebakken pannenkoeken von-
den gretig aftrek. De jeugd kon kennis maken 
met de werking van de molen door een 
bouwplaat in elkaar te zetten. De molenaars 
hadden de wind flink in de zeilen en konden 
zich helemaal uitleven op hun molen met de 
nieuwe wieken. Enthousiast hebben ze vele 
bezoekers rondgeleid en verteld over de 
restauratie. De film die in de molen werd 
gedraaid over de restauratie oogstte veel 
bewondering. Om nog een keer te kunnen 
genieten van deze mooie beelden hierbij de 
link: https://youtu.be/_8f0iHFZy-4. 
 
Molenfeest 
Vrijdag 6 oktober mocht een afvaardiging van 
De Zwaluw, acte de présence geven op het 
Nationale Molenfeest 2017, deze keer in het 
gebouw van de Koninklijke Nederlandse Munt 
in Utrecht. Het was ontzettend leuk om het 
spektakel nog een keer meer te maken, niet 
als een van de genomineerden maar als 
toeschouwer. Wij waren het er over eens dat 
dit een veel minder stressvolle rol was. Net 
als vorig jaar was er weer een lange zenuw-
slopende aanloop, waar allerlei (financieel) 
molennieuws werd gedeeld, voordat de 
daadwerkelijke winnaar bekend werd ge-
maakt. Zoals jullie vast al wel hebben mee-
gekregen is het dit jaar molen “De Traanroei- 

er” uit Oudeschild (Texel) met een record 
aantal stemmen van 10.794. Wij hebben 
namens “De Zwaluw” de hartelijke felicitaties 
overgebracht. Leuk om te horen was dat het 
team van “De Traanroeier” enthousiast was 
geraakt door onze aanpak van vorig jaar, met 
name overgebracht op de informatiemiddag 
in juli in Hasselt. Ook leuk om te horen was 
dat een vrijwilliger van de molen in Hippoly-
tushoef (Wieringen) vertelde dat hij tijdens 
een korte vakantie in Zwolle een fietstochtje 
naar Hasselt had gemaakt en “De Zwaluw” 
bezocht om te horen hoe wij het hadden 
aangepakt met de vervanging van het wie-
kenkruis. De molenaar was behulpzaam 
geweest door waardevolle informatie te ge-
ven. Als je dit allemaal hoort dan komt er toch 
een bescheiden trots gevoel naar boven. We 
hebben met “onze club” uit Hasselt een ge-
weldige uitstraling in molenland, dat was wel 
duidelijk. Nu alles rondom “De Zwaluw” weer 
een beetje rustiger wordt kijken we hier toch 
maar mooi op terug. 
 
Nieuws van de vrijwilligers 
De vrijwilligersgroep is ook lekker bezig, het 
zijn geen molenbouwers, maar toch! Dit 
voorjaar zijn we begonnen met gaten hakken 
in de achtergevel waar nu twee kozijnen met 
klapramen zijn geplaatst. Aan de buitenkant 
moet de muur om de kozijnen nog afgewerkt 
worden, maar dit laat nog even op zich wach-
ten, de hele achtergevel heeft een opknap- 
beurt nodig en dit doen wij graag in een keer. 
De binnenkant is inmiddels in zijn geheel 
afgewerkt en ziet er geweldig uit, de ventilatie 
werkt uitstekend.  
 

    
De nieuwe kozijnen in het Pakhuis 
Bovenaan de trap is een glazen wand ge-
plaatst, zo heb je twee gescheiden ruimtes, 
waar eventueel twee verschillende groepen 
tegelijk gebruik van kunnen maken zonder 
elkaar te storen. Nog een voordeel, je kunt de 
ruimtes ook apart ventileren en de tempera-
tuur regelen. Een andere klus die nog niet is 
voltooid is de kastenwand met schuifdeuren. 
Deze gaat er net zo uit zien als de kasten-
wand aan de andere kant van de pakhuis 
zolder. Verder houden wij ons bezig met: 
Kozijnen met rot herstellen, sta- en picknick-
tafels schoonmaken en schuren, regelmatig 
gras maaien en struiken snoeien, bestrating 
vegen, onkruid verwijderen tussen de tegels 
en nog veel meer! 
Henk Winkelaar   
 
Tv-optreden 
Hè, de telefoon gaat terwijl ik in de auto zit. 

Achterin een huilend kleinkind, naast me mijn 
oudste zoon. Gelukkig neemt hij even mijn 
telefoon op. 'Ja, nee, ja, ze zit achter het 
stuur, oké, dag' "Mam, dat was de EO, die 
willen jou in een tv programma." Ik heb zo'n 
zoon die heel goed is in mij voor de gek 
houden, dus ik geloofde er niks van. Maar na 
's avonds wat heen en weer appen, bleken ze 
inderdaad graag een vrouwelijke molenaar in 
het programma Geloof en een hoop liefde te 
willen hebben. Een week later ging mijn 
telefoon weer. 'Met Sanne van de KRO-
NCRV' 'Huh', dacht ik, 'het was toch de EO?'  
Of ik wel in het programma Mijn pelgrimspad 
wilde. Alweer als vrouwelijk molenaar. Ik heb 
bevlogen molenaarcollega's, waarvan een 
aantal heel wat meer ervaring hebben dan ik 
en ook veel meer weten van de molen, maar 
het feit dat ik een vrouw ben, maakt het 
blijkbaar bijzonder. Mijn pelgrimspad wordt op 
vijf december om 16.10 uur uitgezonden. Wat 
mij het aller-moeilijkst lijkt van het regisseur 
zijn is het knippen in materiaal.  
 

 
 
Voor Geloof en een hoop liefde zijn we, een 
geluidsman, een cameraman, de regisseur en 
de presentatrice, van 13.00 - 15.30 uur bezig 
geweest samen met mijn dochter Jari. De 
Linde is gefilmd, het samen trainen voor de 
Lenteloop in maart is gefilmd en natuurlijk het 
klimmen in een wiek met mijn charmante 
overall is gefilmd. Vervolgens moesten daar-
van ongeveer tien minuten gemaakt worden. 
Ga d'r maar aanstaan. En dat is gelukt. Kijk 
maar eens naar Geloof en een hoop liefde 
over Hasselt van 18 oktober. Wat ik vooral 
leuk vond is even op de televisie te kunnen 
zeggen hoe geweldig we ons als molenaar, 
vrijwilligers en bestuur, gesteund gevoeld 
hebben door de Hasselters. Zonder al die 
stemmen op onze molen was de restauratie 
nog lang geen feit geweest!  

Foekje Pol  
 
Vriendenbijdrage 
Veel van onze molenvrienden hebben hun 
bijdrage voor 2017 al voldaan. Mocht dit aan 
uw aandacht ontsnapt zijn, wilt u dan zo 
vriendelijk zijn om dit in de komende periode 
alsnog te doen? U kunt het bedrag overma-
ken naar: bankrek.NL89 RABO 0325.6435.55 
t.n.v. Stichting Vrienden korenmolen De 
Zwaluw of naar bankrekening: 
NL11 RABO 0325.6113.00 t.n.v. Stichting 
Behoud korenmolen De Zwaluw, als u ge-
bruik wilt maken van de extra giftenaftrek in 
het kader van de ANBI regeling. 


