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Beste molenvrienden,
Na twee zeer drukke jaren komt er nu een
wat rustiger tijd. Onvoorstelbaar wat er het
afgelopen jaar is gebeurd. Nog maar een jaar
geleden, op 25 februari 2017, draaide De
Zwaluw voor de laatste keer met de oude
wieken: nog één keer vol in de zeilen. Daarna
werd de molen definitief stil gezet, de zeilen
werden gestreken, verwijderd en opgeborgen.De molen verdween voor enige tijd achter de steigers, om daarna in volle glorie weer
terug te komen. We hebben het allemaal
kunnen volgen in de media, op Facebook en
in de Nieuwsbrief.
Denk nu niet dat we als bestuur, molenaars
en vrijwilligers achterover kunnen leunen; bij
een eeuwenoud Monument als De Zwaluw is
er altijd wel wat te doen. Veel werk wordt
gedaan door de vrijwilligers. Iedere donderdagmorgen komen ze bij elkaar, eerst een
werkbespreking onder het genot van een
kopje koffie met wat lekkers en dan aan de
slag. Stoelen klaar zetten voor de verhuur,
het molenplein netjes houden, de tuin rond de
molen bijhouden, noem maar op, de vrijwilligers klaren de klus. Een gezellige club die
wel wat nieuw bloed kan gebruiken. Dus heeft
u nog wat tijd over en draagt u de molen een
warm hart toe, kom eens kijken op een donderdagmorgen en luister naar de verhalen
van de enthousiaste vrijwilligers!
Uitdraaien van het oude jaar
Op 30 december werd traditiegetrouw het
oude jaar weer uitgedraaid door de molenaars van De Zwaluw. De molenaars gaven
rondleidingen en vertelden hoe zij het afgelopen jaar hadden beleefd. Een bewogen jaar
voor de molenaars. Er stond deze dag voldoende wind, ongeveer een windkracht
vier."Deze windkracht maakt het mogelijk om
koren te malen zonder dat er zeilen op de
wieken moeten worden gelegd", legt molenaar Anton Blankvoort uit. "Dit was vóór de
restauratie niet mogelijk, dan moesten er
minstens vier volle zeilen worden voorgelegd.". Molenbouwer Vaags heeft de nieuwe
wieken voorzien van een betere zeeg. De
zeeg is een kromming in de wieken waardoor
ze de wind beter vangen en een hogere
trekkracht hebben om de stenen in beweging
te zetten. Veel mensen kwamen om afscheid
te nemen van het oude jaar en te genieten
van een kopje koffie, thee, chocolademelk of
een glaasje glühwein. Om 20.00 uur stond
het molenplein vol om te luisteren naar de
midwinterhoornblazers. Door de harde wind
waren hun mystieke klanken tot ver in de
omgeving te horen. Een traditie om in ere te
houden!
Het ambacht van molenaar
Waren we nog maar net bekomen van de
spanning rond 5 december, liep het al weer
tot een hoogtepunt op donderdag 7 december
in de Krijtmolen d’Admiraal in Amsterdam.
Vanuit Jeju-do Zuid Korea zou het “officiële “
antwoord komen dat het ambacht van wind
en watermolenaar zou worden opgenomen
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op de Representatieve Lijst van immaterieel
erfgoed van de mensheid bij UNESCO.
Via een internetverbinding zagen we vijf van
de Nederlandse vertegenwoordigers van de
verschillende molendisciplines ons de bevestiging geven dat het ambacht was gehonoreerd. Gejuich en applaus. Door de inspanningen van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het
Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde en het
Gild Fryske Mounders is het gelukt om een
dossier op te stellen waar het comité hun fiat
aan heeft gegeven. Het dossier werd ondersteund met een film waarin het molenaarsambacht zorgvuldig uit de doeken
gedaan werd, inclusief het bijbehorende
examen. Daarna gaven de voorzitters van
elke vereniging in d'Admiraal uitleg wat het
ambacht van molenaar voor ieder van hun
inhoudt maar ook wat dit betekent voor de
toekomst.

gewaardeerd maar niet (direct) gehonoreerd.
Die boodschap was soms lastig maar er was
begrip. Nu de laatste uitbetalingverzoeken
voor subsidies zijn ingediend en goedgekeurd, kunnen ook de plannen voor het pakhuis worden uitgevoerd. Financieel is het
gehele project dus ook geslaagd! Het eindresultaat is dat onze Zwaluw haar vleugels
weer breed kan uitslaan. Voor u/jou als vrijwilliger, donateur, molenaar en bestuurslid.
Maar zeker voor de inwoners van Hasselt e.o.
Want zij zijn het die gestemd hebben op “de
mulle”. En zij kunnen binnenkort opnieuw
stemmen op De Zwaluw tijdens de Rabobank
actie 2018. Is er dan nog geld nodig? Ja, De
Zwaluw zal altijd onderhoud nodig hebben
zodat zij vol trots haar wieken kan laten
draaien.
Marius van de Groep
Rabobank Clubkas Campagne
Ook dit jaar doet De Zwaluw weer mee aan
de Rabobank Clubkas Campagne. Twee keer
wonnen we de eerste prijs; zou driemaal
scheepsrecht zijn? Het doel is deze keer:
verbetering van de bezoekersruimte, het
zogenaamde Pakhuis. Van 15 t/m 31 maart
kunnen de leden van Rabobank Vaart en
Vechtstreek hun stem weer uitbrengen.
Nieuwe ANWB informatieborden
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Molenaar Harm Ydo van d’Admiraal zette
daarna zijn molen in de vreugd en daarna
mochten alle molenaars de stelling op voor
een foto waarna onder het genot van koffie
en gebak nog geruime tijd werd nagepraat
over deze nominatie maar vooral over andere
moleneigen zaken.
Gerard Sleurink
De restauratie vanuit het perspectief van
de penningmeester
Nu de laatste werkzaamheden gepland staan
(pakhuis) en onze molen De Zwaluw weer in
haar volle glorie haar wieken laat draaien,
wordt het tijd om jullie bij te praten over de
financiën. 2017 was voor de penningmeester
een jaar van hoogtepunten en dieptepunten.
Het is een fantastische beleving om het
resultaat van de enorme inzet van vrijwilligers
terug te zien op onze bankrekening.
De Nationale Molenprijs Bankgiroloterij 2016
was natuurlijk de topper maar ook de extra
bijdragen van donateurs, acties en subsidies
hebben de bankrekening van onze stichting
tot recordhoogte doen stijgen. Maar…., het
vakkundige werk van Vaags Molenwerken en
haar onderaannemers moest natuurlijk betaald worden met een enorme daling van het
saldo van diezelfde bankrekening! Zoals
gebruikelijk bij stichtingen met een flinke
bankrekening, is er een doorlopende stroom
van ideeën en suggesties om de gelden te
besteden. Goed bedoeld en wordt zeker
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Op monumentale panden in Hasselt hingen
informatieborden die zo langzamerhand
onleesbaar waren geworden. Ook stond er
soms historisch onjuiste informatie op. Op
initiatief van het TIP en in overleg met de
Historische vereniging Hasselt, de gemeente
Zwartewaterland en de ANWB, zijn deze
borden vervangen. De nieuwe borden zijn
voorzien van een QR code. Ook bij De Zwaluw is een nieuw bord geplaatst.

En toen kon er toch nog geschaatst worden;
het blijft een mooi Oudhollands plaatje!
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