Extra Nieuwsbrief
Korenmolen“De Zwaluw”

Korenmolen De Zwaluw genomineerd voor de BankGiroLoterij Molenprijs 2016!
Stem op De Zwaluw via www.molenprijs.nl
Beste molenvrienden,
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen waar we allemaal mee bezig zijn om het fondsenwervingjaar 2016 tot een succes
te maken. Waar we het voor doen? Om voldoende gelden te vinden voor de restauratie van onze molen De Zwaluw. Naast de
monumentensubsidie van de Provincie Overijssel en de diverse culturele fondsen bestaat er ook een aantal zogenaamde
publieksprijzen. Eén daarvan is de BankGiroLoterij Molenprijs. Deze prijs wordt jaarlijks in samenwerking met de Vereniging
De Hollandsche Molen ter beschikking gesteld met als hoofdprijs 50.000 euro voor de winnende molen.
Voorbereiding
In februari hebben wij ons laten voorlichten over alle ins en outs om eventueel mee te gaan doen. Deelname betekent dat er
veel werk op ons af zou komen maar het enthousiasme heeft ons zo gegrepen dat het besluit gauw was genomen: Wij gaan
meedoen! Uiterlijk 31 mei diende er een aanvraag te worden ingeleverd voorzien van een uitgebreid projectplan, een
communicatieplan, een planning en een goede motivatie. Voorzien van een aantal prachtige foto’s hebben wij dit alles netjes op
tijd ingediend. Een onafhankelijke jury heeft zich vervolgens begin juni over de aanmeldingen gebogen en uit de acht
aanmeldingen zijn vier molens geselecteerd en genomineerd voor deelname aan de BankGiroLoterij Molenprijs 2016. Op 9
juni kregen wij te horen dat De Zwaluw als een van de vier molens was genomineerd, geweldig! Maar helaas, tot 27 augustus
mocht dit fantastische nieuws nog niet naar buiten worden gebracht.
Aan de slag
Toen kwam de trein in beweging. Op 15 juli is een afvaardiging uit bestuur en molenaars naar de instructiedag in Amsterdam
geweest. Daar hebben we kennis gemaakt met onze “tegenstanders”. We kregen veel informatie, tips van de winnaar van 2015
en we moesten zelf aan de slag tijdens workshops Filmen en Presenteren. Terug in Hasselt zijn we de ideeën verder gaan
uitwerken; hoe gaan we het aanpakken? De PR, alles rondom sociale media en vele activiteiten moesten worden
georganiseerd. Eind juli is er professioneel filmmateriaal voor de website opgenomen en zijn de benodigde teksten gemaakt.
Het is nu eind augustus: wij zijn er klaar voor, laat de stemperiode maar komen!
Stemmen
Via www.molenprijs.nl kan iedereen van 3 september 10.00 uur tot 3 oktober 12.00 uur stemmen. Natuurlijk op
korenmolen De Zwaluw! Heel belangrijk: Bevestig uw stem, pas dan telt hij mee! Wij vragen u ook om uw vrienden te
benaderen om te stemmen op De Zwaluw, want wij gaan voor de hoofdprijs van 50.000 euro! Met uw stem helpt u niet
alleen De Zwaluw maar maakt u ook kans op een geheel verzorgd molenweekend voor 6 personen.
Activiteiten
In de stemperiode zijn er veel activiteiten bij de molen. Tijdens een feestelijk programma voor jong en oud geeft wethouder
Visserman op 3 september om 11.00 uur het startsein van de stemperiode. Er is muziek, de basisschoolleerlingen kunnen hun
molenkleurplaat inleveren en u kunt ter plekke uw stem uitbrengen! Op 10 september is het Monumentendag, ook dan zijn er
weer diverse activiteiten bij de molen en kan er genoten worden van de overheerlijke pannenkoeken gebakken van ons eigen
pannenkoekenmeel. Op 10 september zijn we ook bij de zwARTsluizerdagen in Zwartsluis en op 17 september zijn we in
Genemuiden bij het Streektaalfestival Eikoerei.
Tot slot de grote finale: Op 1 oktober is er een bakwedstrijd voor jong en oud: Heel Hasselt bakt voor De Zwaluw! De
organisatie hiervoor is nog in volle gang, maar u kunt zich nu alvast opgeven bij: bestuur@molendezwaluwhasselt.nl.
Bestemd voor donateurs, medewerkers en molenaars
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