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Beste molenvrienden,
Het gaat goed met de wiekenactie, we halen
het ene na het andere geldbedrag binnen. De
thermometer stijgt tot tropische waarden!
Als eerste Molendag, we mochten een record
aantal bezoekers ontvangen. Er was dan ook
van alles te doen op het molenplein en in de
molen. De kinderen leefden zich uit op het
springkussen, het figuurzagen was weer een
groot succes. Veel jonge kunstenaars hebben, met behulp van de leden van De Hasselter Expressie Klub, prachtige kunstwerken
gemaakt. De boekenmarkt is zeker voor
herhaling vatbaar. En tenslotte: Het Rad van
Fortuin. Ad, Arjan en Marius, verkochten met
verve vele loten. De prijzen waren allemaal
beschikbaar gesteld door Hasseltse middenstanders die, net als iedereen doordrongen
zijn van de historische waarde van korenmolen De Zwaluw voor de gemeente Zwartewaterland. Het leverde een geweldige opbrengst
op! Daarna de collecte van het Oranjefonds.
Die leverde een record bedrag op. Ook de
fondsenwerving gaat uitstekend. Geen twijfel
mogelijk: de wiekenactie leeft onder de bewoners van de gemeente Zwartewaterland!
Naast alle actie gaat ook het gewone molenleven door. De allerkleinsten genoten ook nu
weer van het verhaal over de Molenmuis.

Korenmolen “De Zwaluw”
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restauratie. En dat is gelukt! Toen we aan het
eind van de dag de kas op gingen maken
konden wij € 1.150 aan het restauratiefonds
toevoegen. We willen op deze voet doorgaan
en we hopen dat de Molenmarkt een jaarlijks
terugkerend begrip gaat worden in Hasselt en
omstreken. Dan hebben wij ons aangemeld
voor een 2-tal acties, één landelijk en één
regionaal. Wij willen graag deelnemen aan de
Molenprijs 2016 van de BankGiroLoterij
(www.molenprijs.nl). Een 4-tal landelijke
molenprojecten wordt genomineerd om mee
te dingen naar deze felbegeerde prijs waar
voor de winnende molen een hoofdprijs van
€ 50.000 aan verbonden is. De actie vindt in
september plaats en het wordt de uitdaging
om zoveel mogelijk stemmen voor onze
molen te werven. We wachten vol spanning
af of we genomineerd worden maar onze
kansen lijken goed! Ook willen we graag
deelnemen aan de Univé Dik Voor Elkaar
Prijs van de Stichting Voor Elkaar
(www.stichtingvoorelkaar.nl). Een 8-tal regionale projecten wordt genomineerd om mee te
dingen naar een prijs van € 5.000, € 7.500 of
de hoofdprijs van € 15.000. Ook hier moeten
stemmen worden gewonnen, dit keer van de
Univé-leden. U gaat van beide acties ongetwijfeld nog meer horen. Zo ziet u maar, wij
hebben niet stil gezeten. Er wordt keihard
gewerkt om de molen niet vleugellam te laten
worden. En we doen het met plezier, voor het
goede doel. De teller van het restauratiefonds
staat inmiddels op ruim € 15.000, een mooi
begin. De volgende keer hopen we u weer
over de verdere voortgang te informeren. Op
de valreep ontvangen we van het Prins Bernhard Cultuurfonds een toezegging van een
bedrag van € 15.000. De teller staat nu dus
op € 35.000 !

Collecte Oranjefonds
In de week na Pinksteren liepen er bijna vijftig
molenfans in Hasselt en omstreken rond om
door middel van een collecte geld bijeen te
brengen voor onze molen en voor het Oranjefonds. Natuurlijk kwam voor de collectanten
De Zwaluw op de eerste plaats en de Hasseltse bevolking ondersteunde de Wiekenactie dan ook ruimhartig. De helft van de opbrengst wordt door het Oranjefonds gebruikt
om initiatieven te ondersteunen die zijn gericht op het verbinden van mensen in de
samenleving. De collectanten deelden tegelijk
de glossy nieuwe folder van De Zwaluw aan
de Hasseltse bevolking uit. Deze folder biedt
naast informatie over De Zwaluw de mogelijkheid om ondersteunend Vriend te worden
van de molen. De folder werd heel mooi en
gratis verzorgd door Cocon marketing uit
Genemuiden. Een bedrijf met Hasseltse
‘roots’.Op 30 juni kregen we het leuke bericht
dat onze inzet er in heeft geresulteerd dat wij
€ 2.874,57, de hoogste opbrengst van heel
Nederland, bij elkaar hebben gebracht. Van
het Oranjefonds ontvingen wij hiervoor eeuwige roem en een heerlijke taart. Helaas was
deze te klein voor alle collectanten dus hebben wij als comité, geholpen door de molenvrijwilligers, de taart met smaak verorberd.
Behalve de roem is er aan dit resultaat veel
publiciteit verbonden. We hopen ons terug te
zien in de landelijke pers. Alles voor De
Zwaluw!

Rad van Fortuin
Van het WiekenActieComité
In de vorige Nieuwsbrief konden we nog niet
veel meer melden dan de succesvolle deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne.
Na deze actie zijn we pas echt op stoom
gekomen. Er is veel werk verricht om diverse
culturele fondsen te benaderen voor een
bijdrage. En dat is niet voor niets geweest.
Op dit moment hebben wij een concrete
toezegging van de Stichting Dr. Hendrik
Muller Vaderlandsch Fonds van € 7.500. Van
meerdere fondsen weten we dat onze aanvraag in de komende maanden op de agenda
staat. We wachten af! De aanvraag voor de
monumentensubsidie van de Provincie Overijssel is inmiddels weer ingediend. Vorig jaar
was het een enorme tegenvaller toen ons
project net buiten de boot viel. Door de aanvraag hier en daar wat aan te passen maken
we dit jaar een grotere kans op deze subsidie. In het najaar verwachten wij de uitslag.
Dan was het op 14 mei natuurlijk Nationale
Molendag. Niets bijzonders, want al vele
jaren doen wij mee aan dit gezellige evenement. Deze keer hebben we de bakens wat
verzet. Voor het eerst hebben we rondom de
molen een Molenmarkt georganiseerd met
een wat meer commercieel tintje dan voorheen. Er is immers veel geld nodig voor de

Fiets3daagse
Begin juni organiseerde Rotary Zwartewatersteden een fiets3daagse. Gedurende drie
avonden werden er mooie routes gefietst in
de omgeving van Zwartsluis, Genemuiden en
Hasselt. Alle dagen konden de deelnemers
genieten van prachtig weer, een mooie omgeving en prettig gezelschap. De deelnemers
hebben maar liefst € 850 bij elkaar gefietst!
De bijbehorende cheque werd overhandigd
aan onze voorzitter. De opbrengst is bestemd
voor onze wieken. Alle fietsers en natuurlijk
de Rotary heel erg bedankt!
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Fietsen voor de wieken

De actiethermometer staat inmiddels op het
mooie bedrag van ... € 35.000
Molenmuis
Ook dit jaar is het cultuurproject De Molenmuis weer van start gegaan. Acht scholen uit
de gemeente Zwartewaterland hebben zich
hiervoor aangemeld. Dat betekent dat er bijna
300 kinderen in de molen op bezoek komen.
Het erfgoedproject Molenmuis bestaat uit een
prentenboek van Tjibbe Veldkamp en tekenaar Hans Prij en gaat over een hongerige
Molenmuis die graag snoept van het meel in
de molen. De molenaar probeert dit uit alle
macht te voorkomen en dan ontstaat er een
kat- en muisspel. Bij het prentenboek hoort
een werkboek met liedjes en opdrachten. Aan
het eind van het project wordt een bezoek
aan molen De Zwaluw gebracht waar de
leerlingen worden getrakteerd op ranja en
een pannenkoek. En natuurlijk gaan ze met
de molenaar de molen in.
Het bestuur, de molenaars en de vrijwilligers
van De Zwaluw wensen alle vrienden een
mooie zomer toe!
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