Aan moleneigenaren en vrijwillige
molenaars in Noord-Holland

Obdam, 23 november 2017
Onderwerp: Cursus voor molengidsen

Geachte mevrouw/heer,
Op zaterdag 13 januari, van 10.00 tot 15.00 uur, organiseert Stichting De Noord-Hollandse
Molenfederatie opnieuw een cursus voor molengidsen. De cursus is verdeeld over twee
blokken (10.00-12.00 en 12.45-15.00) en wordt aangeboden op een molen, zoveel mogelijk
in de buurt van degenen die zich voor de cursus aanmelden. De locatie wordt dus, aan de
hand van de aanmeldingen, later bepaald.
De cursus behandelt, in het eerste blok, in kort bestek de geschiedenis van de molen in
Nederland, de verschillende typen molens alsook enige basiskennis over de molen. In het
tweede blok is er aandacht voor de veiligheid van bezoekers tijdens het rondleiden en
krijgen de deelnemers tips voor het rondleiden en het overbrengen van het ‘molengevoel’.
Wij vragen u, als eigenaar van één of meerdere molens of als betrokken molenaar, te kijken
welke vrijwilligers aan deze cursus willen deelnemen. U kunt vervolgens zelf de deelnemers
aanmelden – met vermelding van naam deelnemer, email, telefoonnummer (bij voorkeur
mobiel) en molenorganisatie – of dit overlaten aan de deelnemers zelf. Aanmelden tot
uiterlijk 20 december via email info@molensnh.nl
Verdere gegevens
De kosten voor de gehele cursus bedragen € 35,00. Bij deze prijs is een speciaal voor deze
cursus samengestelde Molengids voor molengidsen inbegrepen alsmede een op naam
gesteld certificaat, als bewijs van het volgen van de cursus.
De cursusplaats wordt later bepaald aan de hand van de herkomst van de aanmeldingen.
De cursus vindt doorgang bij minimaal 8 deelnemers, het maximale aantal deelnemers is 16
per cursus.
De cursus wordt verzorgd door Chris Smit en Rien Eykelenboom.
Ik zie graag uw aanmeldingen tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Gerard van Beusekom, secretaris
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