
                                         De wieken gaan weer draaien 

 

Beste mensen, 

 

Welkom aan iedereen hier vanmorgen aanwezig. 

Bijzonder welkom aan gedeputeerde de Reu, Maatje Reijnierse en burgemeester van der 

Zwaag...... 

 

Het is gelukt....  Korenmolen de Graanhalm in Gapinge draait weer. 

Na 5 jaar hard werken en in het begin regelmatig tegen beter weten in onze restauratieplannen 

uiteenzetten, toelichten en bepleiten op tal van plaatsen, is de Graanhalm in zijn oude luister 

hersteld en completeert hij weer als vanouds het silhouet van het dorp Gapinge. 

De inzet van de gehele Gapingse dorpsgemeenschap maakte dit mede mogelijk, maar de inzet 

van al die organisaties en instellingen die subsidieerden en sponsorden, de meesten staan op 

het bouwbord bij de ingang vermeld, hadden we natuurlijk ook hard nodig.  

Gezamenlijk brachten we zo  de ongeveer € 400.000 bij elkaar, die nodig was om deze 

restauratiewerkzaamheden te kunnen betalen. 

Vandaag, 29 augustus 2015, zetten we de kroon op het werk van alle betrokkenen door de 

molen officieel weer met draaien te laten starten en het varkenskot te heropenen. 

 

Als stichtingsbestuur zijn wij  allen die, in welke vorm ook, deze restauratie hebben gesteund 

zeer erkentelijk. Dank daarvoor en dank ook voor het vertrouwen dat u in ons bestuur stelde.  

In  november 2014  starten we de restauratie. Nu, 10 maanden later, ronden we deze af.  

Geheel binnen onze planning en ook belangrijk binnen ons budget inclusief onze 

tegenvallerraming. Ook die werd gelukkig niet overschreden. 

Gelijktijdig, konden we met verkregen subsidie uit het Provinciaal Meerjarenprogramma 

Landelijk Gebied, ook het aan de molen gebouwde oude varkenskot nog renoveren, op 

voorwaarde dat dit in twee maanden tijd zou zijn uitgevoerd. Het eerste kwartaal 2015 werd 

ook dit gefikst. 

Voor de gedegen wijze van uitvoering van alle restauratiewerkzaamheden en het tijdsbestek 

waar binnen dit zijn beslag kreeg zeggen wij hier vandaag, alle betrokken bedrijven hartelijk 

dank en complimenteren ze met dit resultaat. 

Over de subsidieafrekeningen buigen we ons de komende weken dus met een gerust hart!  

 

Is de molen daarmee nu klaar?  Nee nog niet,  

Als we goed rondkijken zien we nog één onderdeel van dit  molenerf wat ook  nog dringend 

restauratie behoeft,..... de duiventil bij de entree. 

Een apart monument, uniek in Nederland, maar in zeer slechte staat verkerend. 

Reguliere (monumenten)subsidieregelingen, zijn hierop niet van toepassing en tot nu toe 

hebben wij nog onvoldoende geld hiervoor bij elkaar kunnen krijgen om ook deze renovatie 

aan te kunnen pakken, waarvan de kosten op € 27.000 worden begroot.  

We zijn nog druk bezig om meer subsidies en donaties hiervoor te verwerven om ook dit 

laatste monumentale onderdeel van het Gapingse molenerf te kunnen behouden. 

 

De molen gaat weer draaien. Voor ons betekent dit dat we ons nu bezig houden met de 

toekomst van de molen. Een draaiende molen is nodig voor zijn voortbestaan, maar er komt 

meer bij kijken om de Graanhalm ook  de 21e eeuw in goede staat te houden.  

De molen zal open staan voor bezoek en excursies. In ons molenwinkeltje verkopen we molen 

en meel gerelateerde producten en wat lokale streekproducten. 



Eén van die molen gerelateerde producten wordt een fraai geïllustreerd en uiterst interessant 

en lezenswaardig boekje over de geschiedenis van deze molen, van eind 19e eeuw tot 

augustus 2015.  

Samengesteld door een aantal enthousiaste en zeer gemotiveerde Gapingse inwoners, waarvan 

de betrokkenheid gaande weg de samenstelling is uitgemond in bevlogenheid.  

Op Monumentendag 2015 hopen we het te presenteren. 

 

Tijdens uw bezoek aan de molen kunt u ook iets drinken op het terras van onze theetuin, 

geserveerd door vrijwilligers.  

Alle inkomsten die we hiermee verkrijgen zullen we nodig hebben om de toekomstige 

onderhoud- en exploitatiekosten van de molen te betalen, aangevuld met onderhoudssubsidies 

en uw jaarlijkse donaties.. 

 

                                                                    +++++ 

 

Gedeputeerde en mevr. Reijnierse naar molenmuur, voor inmetselen herinneringssteen, 

vervolgens naar molenbordes, daar molen in gang zetten, om af te sluiten met het openen van 

de deuren van het varkenskot. 

 

                                                                    +++++ 

 

Afsluiting. 

Dank aan gedeputeerde en mevr. Reijnierse. ++ 

 

We sluiten hiermee dit officiële deel van de her ingebruikname van de molen af. 

De Graanhalm draait weer als vroeger. 

Nogmaals dank daarvoor aan allen die hieraan hebben bijgedragen en meegewerkt om dit 

mogelijk te maken. Dank ook aan mijn mede bestuursleden voor hun inzet en dank aan de 

Gapingse dorpsgemeenschap. Een vitale kleine dorpsgemeenschap met grote sociale 

samenhang, een gemeenschap waar we trots op kunnen blijven. 

 

 

29 augustus 2015 

 

 

 

  


