
Uitnodiging 

 

Op zaterdag 6 oktober 2018 organiseert Stichting De Noord-Hollandse 

Molenfederatie de 19e Provinciale Molencontactdag voor molenaars, 
molenvrijwilligers, molenbeheerders, moleneigenaren en molenbestuurders. Dit 

jaar zijn wij uitgenodigd om naar Texel te komen als gast van de gemeente Texel. 

Het wordt weer een boeiende dag en wij nodigen u graag uit aanwezig te zijn.  

Het ochtendprogramma vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis van 

Texel in Den Burg. Belangrijke gebeurtenis die ochtend is de bekendmaking van 

de winnaars van de Noord-Hollandse Molenprijzen 2018 en de uitreiking van die 

prijzen door Gedeputeerde Cultuur de heer Jack van der Hoek.  

In de middag biedt gemeente Texel u een lunch aan en staat een bezoek aan de 

Texelse molens De Traanroeier, Het Noorden en De Kemphaan op het 

programma. Details van het programma vindt u hiernaast. 

Wij verzoeken moleneigenaren deze uitnodiging onder de aandacht te brengen 

van alle vrijwilligers die bij de molen(s) zijn betrokken. 

De deelnamekosten bedragen € 20,00 per persoon. Dit bedrag kunt u overmaken 

op Bankrekening NL31 ABNA 0562 4266 63 t.n.v. St. NH Molenfederatie, Wormer. 

U kunt gratis parkeren in Den Helder, op het voormalige Marinecomplex 

Willemsoord. Vanaf 08.45 uur staan daar twee bussen klaar, die u naar 

de boot brengen. We nemen de boot van 09.30 uur, wees op tijd.  

Het is plezierig als u zich van tevoren aanmeldt, liefst vóór 1 oktober. Dat kan via 

email g.beusekom@kpnplanet.nl, met vermelding van uw naam, de naam van 

uw (molen)organisatie en uw functie (i.v.m. uw badge). Door overmaking van het 
deelnamebedrag is uw aanmelding compleet. Na aanmelding ontvangt u via de 

mail een routebeschrijving naar Willemsoord. 

Namens het bestuur van Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie 

 

Peter Tange 

Voorzitter 

 

 

 

De Molencontactdag van Noord-Holland van 2018 is mede mogelijk gemaakt door de 

gemeente Texel en de Provincie Noord-Holland. 

 

 

Programma 

 

10.00 uur Ontvangst in de Raadszaal in het gemeentehuis in Den Burg 

10.15 uur Welkomstwoord door burgemeester Michiel Uitdehaag 

10.20 uur Opening door Peter Tange, voorzitter van de Noord-Hollandse 

Molenfederatie  

10.25 uur Presentatie Christian Pfeiffer, over zijn eigen ervaring als jongere 

op de molen (thema Molenprijzen) en zijn Anker Weesp jenever 

10.50 uur Presentatie Bart Slooten over de rol van poldermolens bij het 

waterbeheer in Noord-Holland, nu en in de toekomst 

 

11.05 uur Pauze 

 

11.20 uur Bekendmaking winnaars Noord-Hollandse Molenprijzen 2017 en 
uitreiking oorkonden door de gedeputeerde voor Cultuur, de heer 

Jack van der Hoek 

11.45 uur Presentatie over gebeurtenissen rond de Noord-Hollandse molens 

in 2017 en 2018, door Eric Zwijnenberg 

 

12.45 uur Lunch 

 

13.30 uur Vertrek voor een bezoek aan molens De Traanroeier, Het Noorden 

en De Kemphaan  

16.00 uur Hapje en drankje bij Kaap Skil, tevens gelegenheid tot bezoek 

tentoonstellingen Reede van Texel en Archeologie onder Water 

16.30 uur Vertrek naar de boot 

17.30 uur Aankomst Willemsoord  
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Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie  

Koetserstraat 3 

1531 NX Wormer 

Postadres: Kloet 77, 1713 VD Obdam, tel. 0626365593 

Email: info@molensnh.nl  Website: www.molensnh.nl   

 

 

Uitnodiging 

 

Noord-Hollandse Molencontactdag 
Zaterdag 6 oktober 2018, 09.30-17.30 uur 

Gemeente Texel 
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