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Beste molenvrienden,
De dagen worden korter, tijd voor gezelligheid
in huis. Ook buiten zien we veel sfeerverlichting. Tuinen, hier en daar overdadig versierd
met Kerstman, arrenslee en rendier. De
Zwaluw doet hier op zijn eigen bescheiden
wijze aan mee. Traditiegetrouw draaien de
molenaars het jaar weer uit. Ook nu zal er
glühwein en warme chocolademelk geschonken worden en zijn er weer knieperties om
direct op te eten maar ook om mee te nemen.
Nieuw dit jaar is de verhalenverteller. Natuurlijk zijn de midwinterhoornblazers er die met
hun mystieke geluid de kwade geesten verjagen. De kwade geesten van tegenwoordig
zijn niet zo gemakkelijk meer te verjagen; de
wereld verandert en niet ten goede.
Het jaar 2015 was een druk jaar voor De
Zwaluw, met de start van de wiekenactie als
onderdeel van het grote restauratieplan.
Burgemeester Bilder verrichtte de opening
tijdens de Molendag op 9 mei. We stonden op
de braderie met het Euifeest en ook in de
media is er veel aandacht voor het restauratieplan geweest. Inmiddels hebben we de
subsidiebeschikking van de provincie ontvangen. In deze nieuwsbrief doet de penningmeester verslag van het, helaas teleurstellende, resultaat. We verwelkomen een nieuw
bestuurslid in ons midden: Arjan Wegerif. In
deze Nieuwsbrief stelt hij zich voor aan de
Vrienden.

Vogeltentoonstelling in De Zwaluw
Op 26 en 27 november was de molen weer
het toneel voor de jaarlijkse tentoonstelling
van De Vogelvriend. Vorig jaar ging de tentoonstelling niet door vanwege de vogelgriep
maar dit jaar waren er weer prachtige vogels
te bewonderen. Het was een mix van diverse
soorten kanaries, tropische vogels en parkieten. De bezoekers en vogelliefhebbers konden vogels en vogelbenodigdheden kopen en
er was een verloting met leuke prijzen. Kortom een fantastische sfeer onder het genot
van het geluid van de tsjilpende vogels. Voor
wie er niet zijn geweest is er volgend jaar een
herkansing van 28 november tot en met 3
december 2016 is er weer een vogeltentoonstelling in molen De Zwaluw.
Molenaarsvak genomineerd
Het centrum voor Volkscultuur en immaterieel
erfgoed(VIE) verzamelt al drie jaar Nederlandse cultuuruitingen maar is er nu eindelijk
over uit: het molenaarschap is de eerste
Nederlandse traditie die genomineerd is voor
de lijst met immaterieel erfgoed bij Unesco
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Dat heeft de minister van cultuur Jet Bussemaker woensdag, 25 november 2015 bekend
gemaakt in Amsterdam. Op de Unesco-lijst
met immaterieel erfgoed staan culturele
tradities en rituelen die voor een gemeenschappelijke identiteit staan en in stand gehouden moeten worden voor volgende generaties. Wij van De Zwaluw zijn het hier helemaal mee eens!
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Sfeervol afscheid nemen van 2015
Met de molenaars kunt u op woensdag 30
december afscheid nemen van het oude jaar.
Om 16.30 uur komt de verhalenverteller voor
de kinderen en om 17.00 uur kunnen de
volwassenen genieten van spannende verhalen. Om 20.00 uur staan de midwinterhoornblazers als vanouds weer op de stelling. U
bent van harte welkom in de molen van 16.00
uur tot 21.00 uur.

Even voorstellen……
Ik ben Arjan Wegerif, 46 jaar, woon in Zwartsluis en sinds kort bestuurslid van de Stichting Behoud/Vrienden van korenmolen “De
Zwaluw”. Momenteel ben ik werkzaam als
financial controller bij een ICT bedrijf dat met
name Apple apparatuur levert. Vanuit deze
invalshoek ben ik dan ook benaderd om een
bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen
rondom de molen. Zeker met een grote restauratie in het vooruitzicht is het goed dat er
voldoende financiële kennis binnen het bestuur aanwezig is en dat is met de huidige
penningmeester en nu een back-up goed
geregeld. In eerste instantie zal ik de vriendenadministratie en het innen van de jaarlijkse bijdragen voor mijn rekening nemen. Een
grote hobby is het bespelen van het kerkorgel. Ik ben een van de organisten van het
Knol orgel (het kleine zusje van……….) in
Zwartsluis maar speel daarnaast graag op
andere historische instrumenten. Via deze
hobby is dan ook al op jonge leeftijd de interesse voor het cultureel erfgoed ontstaan.
Orgels, kerken, gebouwen maar ook zeker
molens. Iedere keer weer is het bijzonder om
te constateren hoe men al eeuwenlang met
beperkte middelen zeer ingenieuze bouwwerken tot stand heeft kunnen brengen. Een
molen, en zeker “De Zwaluw”, is daar een
prachtig voorbeeld van. Actueel op dit moment is dat het molenaarsambacht wordt
genomineerd als cultureel immaterieel erfgoed bij Unesco. Molens zijn al aangemerkt
als cultureel erfgoed en staan op de rijksmonumentenlijst. Hasselt heeft het voorrecht om
èn een prachtige molen èn een enthousiaste
groep molenaars èn een fantastische groep
vrijwilligers te hebben. Ik wil dan ook graag
mijn steentje bijdragen om korenmolen “De
Zwaluw” als enige overgebleven molen in
Zwartewaterland te bewaren en aan toekomstige generaties over te dragen.

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

Subsidie wieken.
De provincie Overijssel heeft onze subsidieaanvraag niet gehonoreerd. Blijkbaar waren
andere aanvragen urgenter/belangrijker dus
voor onze molen was geen geld meer beschikbaar. In 2016 dienen wij uiteraard opnieuw een aanvraag in want de noodzaak om
de wieken te vervangen wordt alleen maar
groter. In het 1e halfjaar van 2016 zal de
voorste wiek om veiligheidsredenen van onze
molen worden verwijderd. De molen kan dan
wel blijven draaien maar niet meer malen.
Het aangezicht van onze molen zal daarmee
een duidelijk signaal zijn naar provincie,
gemeente en bevolking om ons te helpen De
Zwaluw haar wieken terug te geven. Het
bestuur, molenaars en vrijwilligers gaan
onverminderd door met acties, fondsenwerving en publiciteit.
Winter
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De Zwaluw in de winter, een prachtig plaatje!
Ooit hopen we hier weer van te kunnen genieten, wie weet deze winter. We blijven
dromen!
De molenaars het bestuur en de vrijwilligers
van korenmolen De Zwaluw wensen alle
vrienden gezellige feestdagen en een gezond
en voorspoedig 2016 toe!
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