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Beste molenvrienden,
In de laatste Nieuwsbrief schreven we dat we
na twee drukke jaren in een iets rustiger
periode zitten. Niets is minder waar; wat is er
veel gebeurd sinds het verschijnen van de
laatste Nieuwsbrief! We hebben er een gediplomeerde molenaar bij, twee medewerkers
van de molen zijn benoemd tot lid in de orde
van Oranje Nassau, Molendag was fantastisch, er kwamen een recordaantal bezoekers, de kleintjes hebben weer genoten van
de spannende verhalen over de Molenmuis
en we haalden weer de 1e prijs bij de Rabobank Clubkas Campagne!
Een korte terugblik op de aanloop naar het
molenaarsexamen van 18 april 2018.
Tijdens een stoomdag van het gemaal in
Mastenbroek waar ik met Dennis de stoommachine bediende kwam onze voorzitter, Jan
van der Stege, langs met de vraag of ik op
een molen zou willen draaien. Wij spraken af
dat ik er een week of twee over zou nadenken en schreef zijn telefoonnummer op een
papiertje. De beslissing om een kennismakingsgesprek in de molen de Zwaluw te
Hasselt was eigenlijk snel gemaakt. Hierbij
was de insteek dat wij niet voor een jaartje
maar wel voor langere tijd dit avontuur wouden aangaan. Voor ons was het een avontuur
omdat wij op dat moment nog geen idee
hadden waar wij aan begonnen. Zo gezegd
zo gedaan, hebben wij ergens in april 2016
een afspraak gemaakt met Anton en de
voorzitter in de molen. Op 9 augustus 2015
kregen wij de eerste uitleg over veiligheid.
Vervolgens zijn wij gestart met de opleiding.
Wij draaiden vaak afwisselend met Foekje en
Anton. Later ook met de andere vrijwillige
molenaars. Op 24 oktober 2015 de eerste
klusdag in de Zwaluw. Op 30 december 2015
voor de eerste keer meegedraaid op de
Zwaluw in het donker. Dan op 25 november
2018: toelatingsexamen op Molen de Gooijer:
Geslaagd!
Memorabele momenten die ik ook nog wil
noemen zijn: op een gegeven moment stond
ik voor de deur bij de Zwaluw en toen zei
Foekje: "Hier heb je de sleutel van de deur en
zeil maar op! Na iedere stap even aangeven
wat je gedaan hebt." Toen dacht ik: Zo daar
sta je dan en nu terugvallen op het protocol
wat je geleerd hebt. Daarna het moment dat
ik van Anton op De Wicher mocht draaien:
geweldig. Op moeilijke momenten tijdens de
opleiding heb ik altijd gedacht: fijn om ook
weer op De Wicher te draaien. Dagen van s
’morgens 10 tot 19 of 20 uur komen voor. De
mooie opnamen van Klaasjan. Statistieken:
diverse theorieavonden, heel veel studieuren, twee fasetesten, 41x praktijk op de
Wicher te Kalenberg, 44x praktijk op de
Zwaluw te Hasselt. Totaal 8.188 kilometers
gereden en 580,5 praktijkuren. Ten slotte op
18 april 2018 het examen op de D’ Olde
Zwarver te Kampen. De eerste vraag die
gesteld werd was: "Hoe ben je er toe gekomen om vrijwillig molenaar te worden?" Antwoord: " De voorzitter heeft het gevraagd en
het was altijd al een gedachte, na het lezen
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van de boekjes van de “Kameleon”. Dit was
de makkelijkste vraag, de rest ging prima en
we hadden tijd over.
Peter Westerink

bestuurslid. De invulling van de bestuursfunctie heeft gezien zijn achtergrond als architect
altijd als speerpunt het bouwkundig advies
gehad. Jan heeft een belangrijke rol vervuld
bij de restauraties van De Zwaluw in 1996 en
2017. In 1996 werd de molen weer maalvaardig gemaakt en in 2017 kreeg de molen o.a.
nieuwe wieken. Zijn bouwkundige begeleiding
hierbij was van onmisbare waarde. Onder zijn
bouwkundige verantwoordelijkheid werd het
oude pakhuis gerestaureerd en opnieuw
ingericht tot multifunctionele ruimte. Ook Jan
is naast de molen op nog veel andere gebieden actief. Al deze werkzaamheden hebben
ertoe geleid dat het Zijne Majesteit de Koning
behaagd heeft om hem te benoemen tot Lid
in de Orde van Oranje Nassau.

Peter Westerink geslaagd!
Koninklijke onderscheidingen vrijwilligers
van Korenmolen “De Zwaluw” in Hasselt.
Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op 26 april,
de dag voor Koningsdag, werden twee vrijwilligers van Korenmolen De Zwaluw verrast
met een Koninklijke onderscheiding, uitgereikt
door burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland. Molenaar Anton
Blankvoort kreeg als eerste de versierselen
die bij de onderscheiding horen opgespeld.
Anton is als molenaar vanaf 1997 betrokken
bij en levert een onmiskenbare bijdrage aan
Korenmolen De Zwaluw in Hasselt. Hij draagt
zijn liefde voor de molen uit door er met
passie over te vertellen. Tevens legt hij de
werking van de molen uit aan de bezoekers,
is gastheer, laat de molen draaien en geeft
uitleg bij het erfgoededucatie project “Molenmuis” waarbij alle kinderen uit de gemeente
Zwartewaterland de molen bezoeken. Ook bij
een huwelijksvoltrekking is hij gastheer en
laat hij de molen draaien. Sinds 2012 is Anton
vrijwilliger bij Staatsbosbeheer in Nationaal
Park de Weerribben-Wieden en actief als
molenaar op molen De Wicher in de Weerribben. Hij coördineert de vrijwillige molenaars
en dankzij zijn inzet is het team uitgebreid.
Naast de werkzaamheden voor de molen is
Anton nog op veel andere fronten actief. Met
zijn positieve levensinstelling én uitstraling is
hij een voorbeeld voor de maatschappij en
daarom heeft het Zijne Majesteit de Koning
behaagd om hem te benoemen tot Lid in de
Orde van Oranje Nassau.

Anton Blankvoort
Bestuurslid Jan Oolbekkink is vanaf de oprichting van de Stichting tot Behoud van de
Korenmolen De Zwaluw in 1996 actief als

Bestemd voor donateurs, medewerkers en molenaars
Vrienden: Het Ambt 66, 8061 AN, Hasselt tel. 038-4772272
e-mail: donateurs@molendezwaluwhasselt.nl

Jan Oolbekkink
Molenmuis
Precies tien jaar geleden ging molen De
Zwaluw een nieuwe uitdaging aan. Vanaf
2008 komt er ieder voorjaar een nieuwe
lichting eerste- en tweedeklassers van de
basisscholen in Zwartewaterland op bezoek
bij onze molen. Dit Molenmuisproject maakt
deel uit van het Cultuureducatieprogramma
Zwartewaterland. Annet Wijnia, die in datzelfde jaar het bestuur kwam versterken, nam de
organisatie van het project al snel op zich.
Een geweldig leuk project; de molenaar van
dienst laat de kinderen zien, voelen en ruiken
hoe de molen draait en hoe het graan werd
gemalen tot meel, waarvan vervolgens het
brood wordt gebakken dat ze iedere dag op
hun bordje krijgen. En natuurlijk is er ook een
muis …..! Vervolgens eten onze jonge gasten
nog een pannenkoekje en kleuren een molenkleurplaat; allemaal vrolijke molens. Het
enthousiasme van de kinderen is hartverwarmend en ze komen als ware ambassadeurtjes van De Zwaluw samen met hun
ouders heel vaak terug naar de Open dagen
van ‘onze molen’

Vol aandacht voor het verhaal van molenaar
Gerard Sleurink!
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