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Beste molenvrienden,  

Evenals voorgaande jaren deed de molen 

weer mee aan de Rabo ClubSupport actie. 

Het is altijd een spannend moment als de 

envelop met de uitslag bij secretaris Arjan 

Wegerif in de bus valt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 1.771,09, een prachtig bedrag! Wat zijn er 

toch veel mensen die de molen een warm 

hart toedragen! De bestemming was dit keer 

nieuwe stapelbare tafels voor in de molen. Bij 

elke verhuur of trouwerij moet de opstelling 

van de tafels aangepast worden door onze 

vrijwilligers. Nu de zware eikenhouten tafels 

vervangen zijn door de nieuwe lichtere tafels 

is dat geen probleem meer. 

 

 
Eén van de vier nieuwe tafels. 

 

Van heinde en ver 

Niet alleen uit Hasselt komen de kinderen 

graag naar de molen, deze keer kwamen ze 

uit Emmeloord. De allerjongste kinderen van 

de Eben Haezerschool brachten een bezoek 

aan de Hasselter molen. Ze mochten met 

molenaar Foekje Pol mee naar boven. Hier 

liet zij ze zien hoe het graan vroeger  gema-

len werd.  De kinderen keken met grote ogen 

naar de indrukwekkende molenstenen die 

voor het malen gebruikt worden. Zelf mochten 

ze ook nog graan malen met de handmolen-

steen. Ze kregen allemaal een handjevol 

meel in de handen zodat ze wit bestoven 

weer beneden kwamen waar ze een pannen-

koek kregen en een kleurplaat mochten 

maken. Tot slot was er nog een spannende 

film van een muis in de molen die achterna 

gezeten werd door de molenaar, zijn vrouw 

en de kat. Want een muis in de molen dat kan 

natuurlijk niet, dat snapten de kinderen best! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de molenaar in de molen 

 

Onderhoud aan de molen 

Er is altijd onderhoud nodig bij een monu-

mentaal pand als De Zwaluw. Nu was het 

stormschild aan vervanging toe. Vaags Mo-

lenwerken heeft het nieuwe stormschild 

geplaatst. De winterstormen kunnen komen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het plaatsen van het stormschild 

 

 

QR code in de molen 

Ik probeerde het even bij mijn zus. En het 

werkt! Zij toverde haar QR code te voorschijn 

op haar telefoon en ik hield triomfantelijk mijn 

CoronaCheck scanner in de aanslag. En ja 

hoor, de eerste letter van haar achternaam, 

geboortedag en maand verschenen op mijn 

telefoon. Met een eenvoudig te downloaden 

app kunnen de molenaars dus QR codes 

checken van de bezoekers boven de 13 jaar 

op de molen. Overigens kwam ik er ook 

achter dat het dus geen enkel nut heeft als je 

niet direct om een identiteitsbewijs vraagt, 

want hoe weet je nu dat deze persoon echt 

op 8 december geboren is en echt een R in 

de achternaam heeft? Ikzelf heb nog niet 

hoeven checken, want tot nu toe krijg ik op 

zaterdag vooral bezoek van bestuursleden, 

vrijwilligers en onze fotograaf, die regelmatig 

met een drone om de molen vliegt. Het voor-

geschreven afstand houden en ventileren, dat 

lukt wel goed in de molen. We hebben ge-

noeg kieren, openingen, vloeroppervlak en 

verdiepingen in ons enorme monument. 

We zijn blij dat de molen open mag zijn op 

zaterdagmiddagen!  

Foekje Pol 

 

Winter 2022 

De meteorologen voorspellen een strenge 

winter, zou het dan toch weer mogelijk zijn? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Een winters plaatje 

 

 

Bestuur, molenaars en mede-

werkers van Korenmolen De 

Zwaluw wensen alle vrienden 

Fijne Kerstdagen en een  

gezond 2022 toe! 
 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


