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EEN NIEUW BEGIN

U ontvangt deze nieuwsbrief  op het moment dat de nieuwe 
roede gestoken is en het silhouet van Gapinge weer compleet is. 
Het was goed dat we door konden draaien maar met vier wieken 
is het toch prettiger. 

Samen met het gerestaureerde meelprijzenbord voelt het voor de 
molenaar en alle vrijwilligers toch als een nieuw begin. We starten 
het seizoen 2018 met een complete en tip top gerestaureerde 
molen. 

Ook aan het binnenwerk is nog hard gewerkt door Jan en Leo. 
Eigenhandig hebben zij de Buil voorzien van nieuw gaas en 
lattenwerk. Een secuur en vernuftig werk. De inventiviteit van de 
molenaar komt hier weer om de hoek kijken. Meer voorbeelden 
hiervan worden besproken in het molenboek Verweesd en verliefd 
dat in de molenwinkel te koop is. 

Even niet zo voortvarend opruimen en vernieuwen heeft soms 
zo zijn voordelen. In ieder geval voor De Graanhalm betekent 
dit dat het interieur nu tot de toonvoorbeelden behoord van 
de monumentale interieurs die de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed heeft samengesteld. (monumentaleinterieurs.nl)

Voor 2018 zetten we in op een gastvrij onthaal van al onze 
bezoekers op alle zaterdagen van 11 tot 17 uur. Daarnaast 
hebben we tal van activiteiten gedurende het jaar die een 
herhaalbezoek zeker de moeite waard maken. We hebben 
dan ook extra lekkere taarten klaarstaan om deze speciale 
momenten te vieren.



RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE

Van 4 t/m 16 april 2018 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 4 t/m 16 april 2018 via www.rabobank.nl/wnb

12 MEI — NATIONALE MOLENDAG

Ruim 900 molens door het hele land zullen op de Nationale 
Molendag draaien en/of  malen waarvan het merendeel ook 
de deuren voor u open zet. Zo ook De Graanhalm natuurlijk.

6 JULI — MOLENCONCERT

Het concert van Veere’s Genoegen begint om 19.30 uur op het 
molenerf  van De Graanhalm.

27 & 28 JULI — KUNST & CULTUURROUTE MIDDEN WALCHEREN

De Graanhalm is een van de locaties van de jaarlijkse Kunst- en 
Cultuurroute Midden Walcheren. Meer informatie over deel-
nemers en de route is te vinden op www.kcrmw.nl.

1 SEPTEMBER — BRADERIE EN ZEEUWSE MOLENDAG

Volop redenen om Gapinge te bezoeken: sjeesjesrijden, kraampjes 
en een draaiende molen…

8 SEPTEMBER — NATIONALE MONUMENTENDAG

Deze dag zijn op het molenerf  demonstraties van de oude 
landbouwmachines van de heer Spruijt. Daarnaast hebben we 
bijzondere taarten en pannenkoeken gemaakt met het meel dat 
ook in de molenwinkel te verkrijgen is.
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OPROEP VRIJWILLIGERS

U ziet we hebben weer veel activiteiten op stapel staan en wij 
hopen dat daarmee zoveel mogelijk mensen De Graanhalm 
komen bezoeken. Hierbij zijn extra handen vaak zeer welkom. 
Wilt u ons hierbij helpen dan horen wij dat graag. U kunt zich 
opgeven bij Sylvia Paauwe via e-mail info@degraanhalm.nl of  
telefonisch 0118-594452.

UW BIJDRAGE AAN HET BEHOUD VAN DE MOLEN 
IS VAN HARTE WELKOM!
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