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170.000 OMWENTELINGEN

De feestmaand staat weer voor de deur en 
wij blikken even terug op een draaiend jaar

Molen De Graanhalm heeft sinds de heringebruikname vorig 
najaar al bijna 170.000 omwentelingen gemaakt. Iedere zaterdag 
hebben Maatje, Nel en Jan gezorgd voor koffie en iets lekker 
erbij en zijn meer dan 3.500 bezoekers op de molen geweest. 
We zijn hier blij mee en zien ook bezoekers die graag vaker 
even voorbij komen.

ZIE DE MAAN SCHIJNT DOOR DE MOLEN

Sinterklaas en zijn Pieten  zijn weer in het land en we hopen 
dat hij ook bij de molen langskomt. Alle kinderen in Gapinge 
kunnen zaterdag 26 november op de molen hun (oude) schoen 
zetten met een mooie tekening en/of  gedichtje voor Sinterklaas 
en zijn Pieten. Lukt het zaterdag niet zet dan je schoen uiterlijk 
2 december in de duiventil. Zaterdag 3 december kunnen we dan 
kijken of  hij langs is geweest en iets heeft gebracht… (zet je naam 
en leeftijd bij de tekening en/of  gedicht)



DUIVENTIL

De duiventil is in oktober geheel in oude glorie hersteld. Een 
mooi voorbeeld van vakmanschap. Het lijkt zo simpel maar de 
details maken het bijzonder. Het aanzicht van het molenerf  is 
daarmee weer een stuk fraaier geworden.

OPLAADPUNT 
Aan de elektrische fietsers is ook gedacht. Bij de duiventil is nu 
een oplaadpunt gemaakt. Terwijl de molen beklommen wordt en 
nagepraat wordt bij een kop koffie, laadt de fiets weer op voor de 
rit naar de volgende bezienswaardigheid.

MEELPRIJZENBORD

Een punt van zorg is echter het tempo van de restauratie van 
het unieke meelprijzenbord. Dit blijft een kale plek in de molen 
zolang de restauratie niet opgepakt wordt. Het bord bevindt 
zich al in het restauratieatelier maar er is nog geen concreet 
plan gemaakt door de restauratie-opleiding. Gerard Troost van 
de Rijksmonumentendienst hoopt ons spoedig beter nieuws te 
brengen.

GAPINGE 800 JAAR

In het kader van Gapinge 800 jaar kan nog steeds – tot 30 
november – uw mooiste foto worden ingestuurd. Inmiddels zijn er 
volgens Jan Braam al bijna 50 foto’s maar er kunnen natuurlijk 
nog meer bij. We zijn benieuwd of  De Graanhalm erbij zit?! 

HET BESTUUR EN DE VRIJWILLIGERS VAN MOLEN DE GRAANHALM 
WENST U EEN BIJZONDER FEESTELIJKE DECEMBERMAAND 
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UW BIJDRAGE AAN HET BEHOUD VAN DE MOLEN 
IS VAN HARTE WELKOM!
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