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Beste molenvrienden,  

Zomer bij de Zwaluw. Voor de Zwaluw begon 

deze zomer op 13 mei, Molendag. De laatste 

Molendag zoals we die kenden vond al weer 

drie jaar geleden, in 2019, plaats. Noodge-

dwongen werd het evenement twee jaar 

achter elkaar afgelast maar dit jaar kon en 

mocht het weer. En wat voor een dag was 

het. Het weer was geweldig, zonnig, niet te 

koud, niet te warm. De wind begon wat zwak 

maar trok in de loop van de dag aan en ie-

dereen was in opperbeste stemming. Alle 

ingrediënten om er een topdag van te maken 

waren aanwezig. En dat is gelukt! We hadden 

een mooi assortiment met planten, een leuke 

kraam met huisvlijt van Alie van der Stege, 

heerlijke koffie, thee en appelsap uit Zwarte-

watersklooster en natuurlijk de welbekende 

en overheerlijke pannenkoeken. Een snelle 

rekensom gaf de uitkomst dat er 18 ponden 

meel doorheen zijn gegaan en er werd zelfs 

op bestelling gebakken. Het pannenkoeken-

meel was richting het einde van de middag   

zelfs volledig uitverkocht. Jan Haverkate nam 

de kinderen, maar ook zeker volwassenen 

met z'n creativiteit mee om zelf een leuk 

schrift / opschrijfboekje met prachtige kaft te 

maken. Als laatste stap werd het boekje met 

een ingenieus oud apparaat ingebonden. Ook 

Jan was aan het eind van de middag door z'n 

enorme hoeveelheid materiaal heen. Nieuw 

deze keer was Jelle Woord van Proefvis met 

zijn mobiele visrokerij. Zijn aanwezigheid trok 

veel belangstelling, rook heerlijk en aan het 

einde van de middag waren zijn paling- en 

zalmtonnen leeg. De molenaars ontvingen 

veel geïnteresseerde bezoekers en konden 

volop hun prachtige ambacht laten zien en er 

over vertellen. Veel bezoekers hebben kennis 

kunnen maken met alles dat Korenmolen "De 

Zwaluw" te bieden heeft. Het voelde weer 

ouderwets.  

 

De make-over van de Zwaluw.  

Vorig jaar heeft de binnenkant van de molen 

een metamorfose ondergaan; nu was de 

buitenkant aan de beurt. De molen is geschil-

derd en zit weer strak in de lak. De gele kleur 

op de kozijnen is vervangen door een witte 

kleur. Dit geeft een heel ander en frisser 

uiterlijk aan de molen. Onze buren, op num-

mer vijf, hebben al aangegeven dat zij bij de 

eerstvolgende schilderbeurt van hun huis ook 

de lichtere kleur gaan gebruiken. Zij hebben 

destijds gekozen voor de gele kleur omdat 

hun huis dan beter bij de molen zou passen, 

ondanks dat ze de kleur niet zo mooi vonden. 

Onze Zwaluw wordt steeds mooier!                                                                                 

 

 

                                                               

       

 
          Schilders werkzaamheden 

 
Oplaadpunt voor fietsen bij molen De 
Zwaluw 
Inwoners en bezoekers van Hasselt kunnen 

vanaf nu hun elektrische fiets opladen bij 

Korenmolen De Zwaluw aan de Stenendijk 7. 

Wethouder Harrie Rietman heeft hier een 

nieuw oplaadpunt in gebruik genomen. De 

laadpaal voor elektrische fietsen is één van 

de initiatieven uit de leefbaarheidsplannen. 

Deze plannen dragen er aan bij dat inwoners 

en bezoekers in Hasselt op een fijne manier 

kunnen wonen, verblijven en recreëren. De 

laadpaal is daarbij de nieuwste aanwinst. 

Bezoekers kunnen tijdens het opladen van 

hun elektrische fiets even uitrusten van een 

fietstocht of in het bijzijn van een molenaar de 

molen De Zwaluw en haar geschiedenis 

ontdekken. Ook kunnen ze vanaf de molen 

een korte wandeling maken over de Stenen-

dijk ."Met de laadpaal hebben we een mooie 

nieuwe voorziening aan het fietsroutenetwerk 

toegevoegd", vertelt wethouder Harrie Riet-

man. Dit is gedaan met een belangrijke bij-

drage van de vrijwilligers van de molen. Zij 

plaatsten zelf het oplaadpunt. Rietman: "Dat 

is ook de kracht van deze leefbaarheidsplan-

nen. De plannen zijn voor én door onze 

inwoners, ondernemers en (maatschappelij-

ke) organisaties."  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (tekst en foto Gemeente Zwartewaterland) 

 
 

De nieuwe fooienpot 
Al geruime tijd waren er plannen om de ietwat 

ouderwets aandoende fooienpot te vervangen 

door een wat moderner exemplaar. René 

Westerik heeft zich bereid verklaard hiermee 

aan de slag te gaan. En dat is gelukt!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       De oude fooienpot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           en de nieuwe 

 

Monumentendag 10 september 2022 

Om alvast in uw agenda te zetten. De voorbe-

reidingen zijn nog in volle gang, maar een 

ding is zeker: we gaan er een gezellige dag 

van maken en hopen op veel bezoekers!  

  

            
Voor nu nog even genieten van deze  

tropische  zomer! 

 

 

 


