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Drenthe
Activiteiten

Molen De Zwaluw, Hoogeveen
In Hoogeveen hebben de molenaars een nieuw
molenboek gemaakt. Het gaat over de molens
die ooit in Hoogeveen hebben gestaan. Op 19
november wordt het boek gepresenteerd en
hierbij is een historische groep uitgenodigd, "Die
luyden van het Hooge Veene". 

Molen Noordenveld, Norg
Op 24 november wordt op molen Noordenveld in Norg een feestelijk molenaarsexamen
georganiseerd voor onze jeugdige molenaars. Vereniging De Hollandsche Molen neemt dit
examen af.

Molen Grenszicht, Emmer-Compascuum
Op 4 en 18 november zal de molen in Emmer-Compascuum  's avonds te bezichtigen zijn. De
molen zal dan verlicht zijn en draaien als het mogelijk is. In de bezoekersruimte kan koffie met
lekkers worden gegeten. Molenaars geven rondleidingen.

Haveltermolen, Havelte
Op 11 november gaat de molen om 19.00 uur
open i.v.m. Sint Maarten. Kinderen krijgen een
versnapering en een kleurplaat die zij de 19e
kunnen inleveren. 

19 november: Kindermiddag. Speurtocht door
de molen waarbij ingrediënten voor
pannenkoeken bakken bij elkaar gezocht
moeten worden. Er is een kunstkoe, waarbij ze
moeten proberen met de hand te melken.
Pannenkoeken bakken enz. 

Op 25 en 26 november zal getracht worden om
bij voldoende wind een draaimarathon te
houden van 16.00 uur tot 16.00 uur. De activiteit
zal worden opgeluisterd met muziek. 

Haveltermolen



Molen De Zaandplatte, Ruinen
In november zullen scholieren van het beroepsonderwijs, klas 1 en 2, de
molen gaan bezoeken. Zij zullen vooral gaan kijken naar houtverbindingen,
gebruikte houtsoorten en oude technieken die in de molen zijn toegepast. 

Op zaterdag 5 november wordt een open dag gehouden. Er worden
kniepertjes gebakken. Bezoekers kunnen proeven en eventueel de
kniepertjes kopen. Er wordt door de molen gegidst. Verkoop van
meelproducten, mosterd en tweedehandse boeken staan centraal.
Bezoekende kinderen krijgen een molenkleurplaat mee. In deze kleurplaat
staan voor de volwassenen 15 gezegdes. Bij voldoende wind gaan de
molenaars rogge malen. Deze is voor de plaatselijke dorsclub in Ruinen. Het
gevlucht krijgt die dag een vlaggenlijn. 

Molen Nooitgedacht, Veenoord
Avondopenstelling op 5 en 26 november, van 19.00 tot 23.00 uur. Bij
voldoende wind wordt er gemalen.

Molen De Vlijt, Meppel
Op zaterdag 12 november organiseert Kees Vanger in de regio Meppel een
open dag om nieuwe molenaars te werven. Belangstellenden kunnen die dag
met de molenaar mee lopen, smeren in de kap, kruien, zeilen voorleggen...

Molen De Zaandplatte

Molen Woldzigt, Roderwolde
Op zaterdag 5 november, vanaf 13.30 tot 17.00 uur, demonstratie olieslaan
en een stand van GVM (afd. Drenthe) in of voor de molen.


