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De wieken zijn gestoken, de verf  is droog en de eerste 
omwentelingen zijn gemaakt! Molenbouwer Berkhof  stemt 
momenteel de behouden en vernieuwde onderdelen tot in de 
puntjes op elkaar af, zodat kruien weer soepel gaat en de wieken 
weer zullen zoeven.

Ook het varkenskot is gereed, prima herbouwd binnen 
de geplande tijd. Aan de boogjes in het metselwerk kun je 
nog zien hoe de dieren werden gehouden, maar het huisje 
bevat nu ook een eenvoudig keukenblok, toilet en een kleine 
multifunctionele ruimte. We kunnen gasten voor de molen nu 
beter verwelkomen. Met speciale dank aan het Europees Fonds 
voor Plattelandsontwikkeling (POP II).

Nieuw is de restauratie van de stenen duiventil aan het begin 
van de oprit. De duiventil verkeert in slechte staat en is toch de 
eerste blikvanger vanaf  de straat. Omdat het een rijksmonument 
blijkt te zijn (het is nog de enige stenen duiventil in Nederland), 
en de molen er inmiddels prachtig bij staat, wordt getracht, 
mits voldoende geld beschikbaar is, ook dit onderdeel van het 
molenerf  voor het einde van het jaar te restaureren.

Daarmee heeft de Graanhalm dus nóg een bijzonder 
rijksmonument op het erf, want ook het meelbord (waarop de 
prijzen werden geschreven van de partijen meel), is uniek in zijn 
soort. Het bleek het enige meelbord te zijn in Nederland, dat nog 
compleet intact op zijn plaats hing. Deze ‘Nachtwacht onder de 
meelborden’ wordt momenteel gerestaureerd binnen een speciaal 
project van de restauratie opleiding van de UvA. Helaas zal het 
meelbord nog niet gereed zijn als De Graanhalm weer officieel 
gaat draaien.

DE GRAANHALM NADERT 
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VOOR MEER INFORMATIE:

Wim van Tatenhove (0118 596080)
Kathrin Ginsberg (06 51198018)
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WAT MAAKT DE GRAANHALM ZO BIJZONDER? 

- het houten binnenwerk van de molen is grotendeels nog in 
oorspronkelijke staat en dus al bijna 120 jaar oud 
- er hangt een zeer zeldzaam meelbord (met daarop de prijzen van de 
gemalen granen): het wordt gerestaureerd in Amsterdam.
- onder de stelling is een bijzonder hammenhok getimmerd: bedoeld 
om ham langzaam te laten rijpen 
- bij de molen hoort ook een duiventil annex kippenhok, opgetrokken 
uit baksteen. Een uniek bouwwerkje, enig in zijn soort.

DE GRAANHALM IS EEN BEETJE VAN ONS ALLEMAAL 

Naast donateurs en vrienden zijn ook vrijwilligers van harte 
welkom die willen helpen bij diverse activiteiten in en rond onze 
korenmolen, bijvoorbeeld als gastvrouw of  gastheer.

Jan Jobse vertelt u graag meer: 
0118 -217592

Met dank aan Veere’s Genoegen 
kijken we terug op een geslaagd 
benefietconcert onder de molen, op 
vrijdag 10 juli j.l.. Alle stoelen waren 
bezet op deze zomerse avond. 

Vriendelijk dank voor uw komst en gift! 

VOORAANKONDING OPENING ZATERDAG 29 AUGUSTUS

Zoals het er nu naar uitziet en als alles voorspoedig blijft verlopen, 
wordt De Graanhalm op zaterdag 29 augustus weer feestelijk 
in gebruik genomen. Precies een week voordat de 40e Zeeuwse 
Molendag gehouden wordt. Noteer beide data alvast in de agenda, 
want natuurlijk bent u op deze zaterdagen van harte welkom bij 
De Graanhalm. Het precieze programma volgt binnenkort. Wij 
houden u op de hoogte!  
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UW BIJDRAGE AAN HERSTEL IS WELKOM! 

Word donateur van Stichting Korenmolen De Graanhalm 
banknummer NL27 RABO 01614.55.778 
Anbinummer 850880099

Maartje Trimpe Burger


