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Beste molenvrienden,
Normaal gesproken had u deze Nieuwsbrief
al eerder ontvangen maar net als de rest van
Nederland kwamen ook de activiteiten van De
Zwaluw in maart abrupt tot stilstand. Zoals
Het Molenmuisproject; slechts enkele groepen hebben hieraan kunnen deelnemen. En
dit terwijl er fantastische plannen waren: een
school uit Zwolle zou voor de eerste keer
deelnemen aan het Molenmuisproject. Er was
een speciaal programma gemaakt met als
hoogtepunt het maken van een molentje; de
kinderen hadden dan een leuke herinnering
van hun bezoek aan de molen. Helaas het
mocht niet zo zijn. Maar wat in het vat zit…
Hopelijk kan het volgend jaar alsnog doorgaan.
Hart in de wieken
Ook de molenaars kwamen werkloos thuis te
zitten; geen zaterdagmiddagen meer met
bezoekers die ze kunnen vertellen over hun
molen. Toch hebben de molenaars niet helemaal stilgezeten. Toen het virus in Hasselt
meedogenloos toesloeg en met name de
Hazelaar getroffen werd, kwamen ze in actie.
Begin april werd in een besloten Facebookgroep voor molenaars een oproep gedaan om
een zelfgemaakt hart in de wieken te hangen
om zo symbolisch iedereen een hart onder de
riem te steken in deze moeilijke tijden. De
molenaars van De Zwaluw waren enthousiast
en gingen aan de slag. Ze maakten een hart
met in het midden het symbool van de Hasselter vlag. Molenaar Evert van der Steege
heeft het hart in de bovenste wiek gehangen,
de wieken zijn richting De Hazelaar gedraaid.

Korenmolen “De Zwaluw”

Redactie: Atty Gijsen

heidsmaatregelen voldoet. Bezoekers komen
nu via de grote deuren binnen en niet meer
via de deur van het Pakhuis. Bij de ingang
staat desinfecterende handgel en er mogen
maximaal twee personen naar binnen, tenzij
het familieleden zijn. De volgende bezoekers
mogen pas naar binnen als de anderen weer
buiten zijn. Nu de molen geopend is kan er
ook weer meel worden gekocht. Op zaterdag
6 juni waren de molenaars Gerard Sleurink,
Peter Westerink en Jaap Cornelissen aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Het hart in de wieken
Molendag
Ook Molendag ging deze keer niet door. Dat
was erg jammer want de voorbereidingen
waren in volle gang. Een klein tipje van de
sluier: er werd nagedacht over een bakwedstrijd. Heel Hasselt Bakt was destijds een
groot succes en van diverse kanten is ons
gevraagd of we iets dergelijks nog een keer
gingen organiseren. Ook deze plannen staan
voorlopig in de ijskast. Dankzij de molenaars
is er toch nog aandacht geweest voor Molendag. Het kabinet had begin mei de maatregelen iets versoepeld. De molenaars hebben na
weken van verplichte rust besloten om op
zaterdagmiddag de wieken weer te laten
draaien, dit met inachtneming van alle veiligheidsvoorschriften. Helaas betekende dit wel
dat er geen bezoekers naar binnen mochten.
Op Molendag draaide de molen weer voor de
eerste keer. Het was schitterend weer en de
vlaggetjes waren in de wieken gehangen, het
zag er kortom heel feestelijk uit! Geen Molendag zoals we gewend zijn met gezellige
kraampjes op het molenplein en heerlijke vers
gebakken pannenkoeken, maar toch een
beetje feest.

Afscheid bestuurslid Jan Oolbekkink
Op de Nieuwjaarsreceptie werd afscheid
genomen van bestuurslid Jan Oolbekkink,
bestuurslid van het eerste uur. Na een periode van 25 jaar heeft Jan afgelopen najaar zijn
functie neergelegd. Jan was al in 1996 betrokken bij de oprichting van Korenmolen De
Zwaluw. Met zijn bouwkundige achtergrond
en inzicht heeft hij een grote bijdrage geleverd aan de molen en het Pakhuis zoals deze
vandaag aan de kop van de Stenendijk staat.
Als blijk van zijn “zeer betrokken inzet” werd
Jan benoemd tot erelid van De Zwaluw. Jan
heeft het stokje overgedragen aan René
Westerik. In de Nieuwsbrief van december
2019 heeft René zich aan de molenvrienden
voorgesteld.

Molendag 2019
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Molen open voor bezoekers
Op 1 juni kwam het bericht dat de molens
weer open mochten voor het publiek. De
molenaars gingen direct aan de slag. Er werd
een protocol opgesteld dat aan alle veilig-
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