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Beste molenvrienden,  
De molen is prachtig gerestaureerd maar de 
tuin achter de molen lag er nog steeds een 
beetje triest bij. Het eerste stuk zag er welis-
waar strak uit met een beukenhaag en daar-
voor lage beplanting, maar om de hoek was 
het verwilderd. Hoogste tijd om dit grondig 
aan te pakken. De vrijwilligers gingen onder 
toeziend oog van Hoveniersbedrijf Hekman 
enthousiast aan de slag. Om de oude strui-
ken te verwijderen was eigenlijk een graaf-
machine nodig maar dit was de eer van de 
vrijwilligers te na, zij konden deze klus zelf 
wel klaren. En dat lukte, de wortels zaten diep 
en gaven zich niet zomaar gewonnen maar 
na een paar dagen hard werken waren ze 
eruit. De nieuwe beukenhaag kon geplant 
worden en de tuin ziet er fantastisch uit. Heel 
veel respect voor onze vrijwilligers!  

     

Het resultaat mag er zijn. 

Sponsorbord 
Niet alleen de tuin heeft een opknapbeurt 
ondergaan, ook het verouderde sponsorbord 
werd aangepakt. Het sponsorbord heeft nu 
een eigentijdse uitstraling en heeft een wat 
prominentere plek gekregen in het Pakhuis 
zodat het nu beter zichtbaar is. Prestige heeft 
het vernieuwde bord volledig gesponsord. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het vernieuwde sponsorbord 
 
Sociale media 
We kunnen het ons niet meer voorstellen in 
deze tijd van WhatsApp, Facebook en  Twit-
ter; we zijn altijd bereikbaar. Maar er was een 
tijd dat mensen nog geen telefoon, radio of 
televisie hadden. De molenaars speelden 
toen een grote rol als er snel een bericht 
moest worden doorgegeven. Dat deden ze 
met de wieken van een molen. De molenaars 
zetten de wieken op een speciale manier 
neer. Daarover waren afspraken gemaakt. 
Elke gebeurtenis had een eigen stand van de 
wieken. 

Vreugdestand (1) 
In de vreugdestand staan de wieken niet 
helemaal in het midden, maar iets naar links. 
Rouwstand (2) 
Als er iemand is overleden laat de molenaar 
de rouwstand zien. De wieken staan niet  
helemaal in het midden, maar iets naar 
rechts. 
Korte ruststand (3) 
Soms werkt de molenaar een paar dagen 
niet. De wieken staan dan helemaal recht. 
Lange ruststand (4) 
Als de molenaar vakantie heeft zet hij de 
molen in de lange ruststand. De wieken staan 
dan schuin.  
Spoedstand (5) 
Soms gebeurt er iets ergs in de buurt van een 
molen. Bijvoorbeeld een grote brand. Om 
elke wiek wordt dan een doek gedaan.  
Feeststand (6) 
Deze stand zie je niet overal in Nederland. Bij 
bijzondere feesten wordt de molen versierd. 
Bijvoorbeeld bij een bruiloft. Dit doet de mo-
lenaar door de wieken te versieren met vlag-
getjes. 
Een heel andere manier van communiceren! 
 
QR code   
Al langere tijd lag er het plan van de Stichting 

Overijsselse Molen (SOM) om door middel 

van een QR-code passanten en bezoekers 

van Overijsselse molens meer informatie te 

verschaffen; dit om de kennis van ons erf-

goed te verhogen. Nu is het zover. Er is een 

mooi bord ontworpen dat een afspiegeling is 

van het SOM-logo in vorm en kleur. Er is een 

oranje streep aan toegevoegd om het bord 

meteen te doen opvallen, ongeacht de ach-

tergrond. Dit oranje wordt ook door de ANWB 

gebruikt op de borden die zij op Rijksmonu-

menten bevestigen Op zaterdag 2 maart 

heeft de heer Roose van de SOM, onder 

toeziend oog van molenaar Foekje Pol,  het 

bord overhandigd aan Jan van der Stege, 

voorzitter van korenmolen De Zwaluw, Be-

zoekers kunnen de QR-code scannen en 

komen dan via de molendatabase van de 

SOM bij korenmolen De Zwaluw waar allerlei 

wetenswaardigheden staan vermeld. 

  

 
Overhandigen van het QR bord 

 

Oproep vrienden 

Al vanaf 1996 wordt Korenmolen De Zwaluw 

gesteund door een grote groep Vrienden die 

de molen een warm hart toedragen. Met een 

vrijwillige jaarlijkse bijdrage van minimaal 12 

euro vormen de inkomsten een vaste financi-

ele basis voor het behoud van de molen. Als 

leuke en aantrekkelijke tegenprestatie wordt 

de mogelijkheid geboden om tegen een 

gereduceerd tarief gebruik te maken van de 

molen en het pakhuis voor een receptie of 

gezellige bijeenkomst. Ook ontvangen de 

molenvrienden regelmatig een nieuwsbrief 

met de laatste nieuwtjes over de molen en 

wetenswaardigheden rondom de molen. 

Maarrrrrrrr……… de laatste jaren krimpt onze 

groep Vrienden en dat is natuurlijk erg jam-

mer. Met name verhuizingen en natuurlijk 

verloop zijn hiervan de oorzaken. Iedere 

Hasselter, en misschien wel Zwartewaterlan-

der, wil toch dat de enige overgebleven mo-

len in de gemeente Zwartewaterland blijft 

draaien? Wij willen het tij dan ook keren en 

proberen dat de groep Vrienden rondom De 

Zwaluw weer gaat groeien! Daarom bij deze 

een oproep: Kent u mensen in uw omgeving, 

buren, vrienden, familie, bekenden die Ko-

renmolen De Zwaluw willen steunen en zo 

hun steentje bijdragen aan de instandhouding 

van de molen? Maak ze enthousiast om de 

molen te steunen als Vriend. Dit kan via e-

mail: donateurs@molendezwaluwhasselt.nl, 

telefonisch: 038-3869300 of schriftelijk: De 

Lisdodde 12 8064 HD Zwartsluis. Alvast 

bedankt voor uw moeite!  

Rabobank Clubkas Campagne 

De leden van de Rabobank Vaart en Vecht-

streek hebben weer massaal op De Zwaluw  

gestemd. Het leverde een bedrag op van  

1.923 euro! Bestuur en de medewerkers van 

de Zwaluw bedanken alle vrienden voor het 

uitbrengen van hun stem op De Zwaluw! 

Om alvast in uw agenda te noteren. 

Molendag 11 mei; de voorbereidingen zijn in 

volle gang. Het belooft een bijzondere dag te 

worden met de onthulling van een geheim 

recept in samenwerking met de Historische 

Vereniging Hasselt en een gezellig molen-

plein met veel kraampjes ! U bent van harte 

welkom! 

  

 

 


