NIEUWSBERICHT

7

KORENMOLEN
DE GRAANHALM
31 maart 2017

VOLOP ACTIVITEITEN BIJ
DE GRAANHALM

9 APRIL — PORSCHECLUB BIJ DE GRAANHALM
Zondag 9 april is de molen geopend en komt de Porscheclub
op bezoek. Ongeveer 30 prachtige Porsches zijn rond 15:00
uur te bekijken en de eigenaren vertellen graag over hun auto’s.
U bent van harte welkom.
13 MEI — DE 45STE NATIONALE MOLENDAG
Dit weekend vormt de uitgelezen kans om een molen van binnen
te bekijken. Ruim 900 molens door het hele land zullen draaien
en/of malen waarvan het merendeel ook de deuren voor u
open zet. Ga ook naar binnen en ervaar van dichtbij het stoere
karakter van de molen en de molenaar.
Gratis Molenkleurboekje en kleurwedstrijd voor de jongsten
Voor de allerkleinsten ligt op elke opengestelde molen een gratis
Molenkleurboekje klaar. Dit boekje staat vol met mooie kleur
platen waarmee zij de verschillende molentypen leren ontdekken.
Daarnaast kunnen de kinderen meedoen aan een kleurwedstrijd.
De Hollandsche Molen beloont de mooiste kleurplaat met een
molenbezoek voor de hele schoolklas van de winnaar.
17 JUNI — CULINAIRE DAG
Ab Sturm gaat bierbrouwen tijdens de culinaire dag op de molen!

MEELPRIJZENBORD: ONZE ‘REMBRANDT’
Nog steeds ontbreekt dit markante en volgens experts unieke
meelprijzenbord in de molen, maar er zit schot in de restauratie.
Financieel zijn er middelen gevonden en ligt er een concrete
planning klaar. 29 maart zijn Wim en Jan naar het restauratie
atelier in Maastricht gegaan en hebben de laatste afspraken
gemaakt. Ze gaan aan de slag en wij houden u op de hoogte.

DE GRAANHALM IN HET NATIONALE INTERIEURBOEK
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is in opdracht van het
ministerie bezig met het samenstellen van een overzicht van
historische interieurs in Nederland. Een onderdeel daarvan
is het zoeken naar nog bestaande authentieke interieurs van
verschillende typen gebouwen en deze te bundelen in een
voorbeeldenboek. Via onze contactpersoon Gerard Troost bij de
RCE zijn zij op het spoor gekomen van De Graanhalm. Na een
uitvoerig bezoek is het interieur van De Graanhalm gekozen als
authentiek voorbeeld van de Korenmolens in Nederland!

WISSELING VAN MOLEN-SECRETARIS
Jan Willem Bosch is vanaf de oprichting van de stichting als
secretaris zeer actief betrokken geweest bij het mogelijk maken
van de restauratie van De Graanhalm. Hij draagt het stokje nu in
volste vertrouwen in een mooie toekomst van de molen over aan
Sylvia Paauwe. Wij bedanken Jan Willem zeer voor zijn e norme
betrokkenheid en inzet. En wij wensen Sylvia veel succes!

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Van 6 t/m 18 april loopt weer de Raboclub actie. Bent u lid
van de Rabobank dan kunt u uw stem uitbrengen voor de club,
vereniging of stichting die u belangrijk vindt voor uw omgeving
en die u graag ondersteunt. Deze steun is van groot belang om
juist dat gerealiseerd te krijgen wat anders blijft liggen. Ook
molen De Graanhalm is door de selectie gekomen en mag
meedoen. Iedere stem telt en waarderen wij zeer.
Stem van 6 t/m 18 april 2017 via www.rabobank.nl/wnb
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