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DORSEN EN DRAAIEN

8 SEPTEMBER — OPEN MONUMENTENDAG

Zaterdag 8 september staat de Graanhalm in het teken van 
alle mooie oude ambachten. Niet voor niets is het ambacht van 
Molenaar op de Werelderfgoedlijst terecht gekomen. Het vraagt 
veel kunde en ervaring om de vrijkomende krachten in goede 
banen te leiden. Niet alleen het afstellen van de kap en wieken 
op de wind, ook binnen draait en beweegt een precies op elkaar 
afgesteld stelsel van raderen. 

Ingrid van Engelshoven, minister van cultuur, is trots: ‘Het is 
fantastisch dat voor het eerst Nederlands immaterieel erfgoed 
is opgenomen op deze lijst. Het molenaarschap is een prachtig 
ambacht dat door en door verweven is met Nederland.’ 
We zijn dan ook blij dat Leo Reijnierse is geslaagd voor zijn 
molenaarsdiploma en daarmee een prachtig ambacht en een 
familiegeschiedenis voort zet. 

Onze molen kan niet zonder graan en Johan Spruijt en Jan 
Wisse laten de bezoekers op 8 september zien hoe en met welke 
machines vroeger het graan klaar werd gemaakt voor de molen 
en hoe het van het land naar de molen werd gebracht.

Na al deze verhalen is het goed bijkomen op het molenterras 
met overheerlijke taarten en pannenkoeken gemaakt door de 
vrijwilligers met meel van de molen.

RABO CLUBKAS CAMPAGNE

De opbrengst van de Rabo Clubkas Campagne 2018 is € 442,48. 
 Hartelijk dank voor uw stem!



TERUGBLIK OP EEN WARME ZOMER

De zomervakantie werd ingeluid door een gratis optreden van 
Veere’s Genoegen. Muziek afgewisseld met een toelichting van de 
dirigent zorgde ervoor dat de muziek nog meer tot de verbeelding 
ging spreken en ook dat de avond omvloog. Tijdens de nazit 
smaakte het naar meer.

De molen en het molenterras zijn een welkome pauze voor 
fietsers en wandelaars tijdens de warme zomerweken van 
afgelopen tijd. Dit bleek ook tijdens de succesvolle Kunst en 
Cultuurroute Midden Walcheren. Vele met name fietsers trokken 
langs de route en brachten zo ook een bezoek aan de molen. 
Madeleine van Dijke verraste door haar dieren gemaakt van 
takken. Het paste wonderwel bij de sfeer van het molenerf.

Lies Sturm heeft de Graanhalm drie van haar beeldjes 
geschonken die een mooie plek in de winkel hebben gekregen. 
Kleine Jantje, Wannes en Betje zijn op verzoek ook na te 
bestellen. In de winkel nemen we graag uw bestelling op.

DOOR DE OGEN VAN …

We merken dat vele (oudere) bezoekers van de molen vol zitten 
met verhalen. Om de gelegenheid te bieden dat u deze ook 
hoort gaan we in de maand oktober tot en met de herfstvakantie 
een aantal bijeenkomsten organiseren. Altijd tijdens het laatste 
draaiuur van de zaterdag van 15:30 tot 16:30 uur.

Voor de eerste bijeenkomst op zaterdag 6 oktober hebben 
we Peter Blom uitgenodigd om zijn verhaal te vertellen. 
Als archivaris zal hij ons meenemen naar vroegere tijden. 

Willem Staat houdt zaterdag 13 oktober een voordracht over 
het dubbelthema Molens in de Bijbel en in de Nederlandse taal. 
Daaruit blijkt overduidelijk dat malen vroeger als minderwaardig 
werk werd beschouwd. Gelukkig luidt een spreekwoord dat ‘niet 
alle molenaars dieven zijn’, maar dat is slechts een schrale troost 
voor de ware molenliefhebber… 

De andere gastsprekers zullen we later bekend maken.
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WIJ BLIJVEN GRAAG MET U IN CONTACT

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens
bescherming (AVG) in werking getreden, een nieuwe 
EUverordening die betrekking heeft op de verwerking van 
persoons gegevens. Aangezien wij in het bezit zijn van uw 
contactgegevens en deze opgenomen zijn in onze database zijn 
wij in het kader van deze nieuwe privacywetgeving verplicht om 
u te wijzen op de mogelijkheid om uzelf  te laten verwijderen uit 
deze database. Dit kan heel eenvoudig door een email te sturen 
naar info@degraanhalm.nl met vermelding: uitschrijven database.

Als u onze nieuwsbrieven en berichten wilt blijven ontvangen 
hoeft u geen actie te ondernemen.

Wij zullen net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als we 
dit altijd hebben gedaan. Wie niets met uw gegevens te maken 
heeft, kan er niet bij. Op de website kunt u het volledige privacy 
statement nalezen.

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