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ZO DRAAIT DE MOLEN!
een terugblik op 2015 en vooruit
Vorig jaar was een belangrijk jaar in de geschiedenis van molen
De Graanhalm. De mooie herstelde kap kwam er weer op,
wieken weer als nieuw, nieuwe roeden en alles weer strak in de
lak. Een steen in de molenmuur dient als herinnering aan de
her-ingebruikname van de molen op 29 augustus door Maatje
Reijnierse en Ben de Reu. Al deze hoogtepunten zijn samen
gebracht op de site door Jan Braam en als klap op de vuurpijl
verscheen een prachtig boek Verweesd & verliefd met vele wetens
waardigheden over de Graanhalm (te koop bij de molen voor tien
euro) De gezamenlijke inspanning van de dorpsgemeenschap van
Gapinge, de vrienden van de molen en de sponsoren is duidelijk
zichtbaar geworden met de draaiende molen.
DUIVENTIL
Er blijft weinig te wensen over, zou je denken na zo’n jaar.
Toch heeft het bestuur deze winter niet stil gezeten. Een grote
wens is om de stenen duiventil te herstellen en daarmee het
molenerf compleet te maken. Het is een uniek rijksmonument
en er bestaat in Nederland geen ander vergelijkbaar bouwsel.
De vergunningen zijn rond en een groot deel van de benodigde
gelden zijn eveneens toegezegd. De Gemeente Veere heeft voor
de Duiventil 15.000 euro toegekend uit het leefbaarheidsfonds.
Het Familiefonds Hurgronje en het Prins Bernhard Cultuurfonds
ondersteunen de restauratie. En particulieren en het bedrijfsleven
hebben giften toegezegd. Een fantastisch resultaat.
De opdracht is verleend aan bouwbedrijf Sturm en de oplevering
zal voor de bouwvakantie van 2016 plaatsvinden.

GAPINGE 800 JAAR
800 jaar geleden, in 1216, werd Gapinge al genoemd in
officiële documenten. Dus aanleiding voor een feest! Een aantal
enthousiaste en creatieve dorpsgenoten hebben hun schouders
eronder gezet en een mooi programma gemaakt. Centraal staat
dit feestjaar “ontdekken, delen en vieren” en dit doe je voor en
met elkaar. Ook de Graanhalm doet hieraan mee.
Op 11 juni tijdens culinair Gapinge gaan wij pannenkoeken bakken,
bierbrouwen en -proeven. Hier zal het zeker niet bij blijven,
hou de website www.gapinge.info en facebook Gapinge 800 jaar
in de gaten voor de laatste nieuwtjes.
DE GRAANHALM, VAST PUNT IN DIVERSE ROUTES
Molen De Graanhalm is opgenomen is het gidsenproject van
de Agrarische Natuurvereniging Natuurlijk Walcheren. Bezoekers
kunnen op vooraf vastgestelde data intekenen voor bezoek en
rondleidingen via info@natuurlijkwalcheren.nl. Tevens zijn op
afspraak groepsexcursies mogelijk. Kijk voor meer informatie
op www.natuurlijkwalcheren.nl
Zaterdag 21 mei is er een rondrit met ongeveer 50 oude tractoren
over Walcheren. De lunchstop is bij De Graanhalm. Van 12.00
tot 14.00 uur zijn alle tractoren bij de molen te bezichtigen en is
er ook friet verkrijgbaar.
RABO CLUBKAS ACTIE
Graag vragen wij steun van leden van de Rabobank om in de
stemperiode van 6 t/m 18 april op de Graanhalm hun stem
uit te brengen. Iedere stem telt mee om in aanmerking te komen
voor financiële steun van de Rabobank.

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