Uitnodiging
Noord-Hollandse Molencontactdag
Zaterdag 3 oktober 2015, 09.30-17.00 uur
Zaans Museum, Schansend 7, 1509 AW Zaandam

Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie
p/a Reigerpark 48
1444 AC Purmerend
T 0651227007
E molenfederatie-nh@jaapvanderveen.nl

Cultuurcompagnie Noord-Holland
Bergerweg 1
1815 AC ALKMAAR
T 072 8502834

Het Jonge Schaap

Uitnodiging

Programma

Op zaterdag 3 oktober 2015 organiseert Stichting De Noord-Hollandse
Molenfederatie in samenwerking met Cultuurcompagnie Noord-Holland de 16e
Provinciale
Molencontactdag
voor
molenaars,
molenvrijwilligers,
molenbeheerders, moleneigenaren en molenbestuurders. Dit jaar zijn wij te gast
bij de gemeente Zaanstad. Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan de dag die
in het teken staat van het gastheer/gastvrouwschap op de molen en plaatsvindt
in het Zaans Museum in Zaandam.

09.30 uur

Ontvangst in het Zaans Museum, Schansend 7 in Zaandam

10.00 uur

Welkom door de wethouder Monumenten van de gemeente
Zaanstad, de heer Addy Verschuren

10.05 uur

Opening
door
de
voorzitter
Molenfederatie, Peter Tange

10.15 uur

Inleiding over de plannen voor een nieuw molenmuseum op de
Zaanse Schans door de verenigingsmanager van Vereniging de
Zaanse Molen, Henk Heijnen

In de middag is er een lunch en staat een bezoek aan molens De Koker, Het
Prinsenhof en Het Jonge Schaap op de Zaanse Schans op het programma. Het
verdere programma vindt u hiernaast.

10.30 uur

Inleiding over het gastheer/gastvrouwschap op de molen in de
praktijk door de toeristenmanager van Het Jonge Schaap, Philip
Hofmeijer

Wij verzoeken moleneigenaren deze uitnodiging onder de aandacht te brengen
van alle vrijwilligers die bij de molen(s) zijn betrokken.

10.45 uur

Informatie over de voortgang van het brandpreventieproject door
Peter Tange

De deelnamekosten bedragen € 20,00 per persoon, te voldoen bij aankomst.

11.05 uur

Pauze

Parkeren kan gratis op de parkeerplaats rondom het museum. U dient bij de
slagboom een parkeerkaart uit te nemen. Bij binnenkomst krijgt u bij de receptie
direct een uitrijkaart op vertoon van de inrijkaart.

11.30 uur

Bekendmaking winnaars Molenprijzen 2015 en uitreiking
oorkonden door de gedeputeerde voor Cultuur, de heer Ralph de
Vries

Voor deelname aan deze dag kunt u zich vóór 25 september 2015 aanmelden
door een email te sturen aan helgazwertbroek@cultuurcompagnie.nl.

11.45 uur

Presentatie over gebeurtenissen rond de Noord-Hollandse molens
in 2014 en 2015, door Eric Zwijnenberg

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Vertrek voor een bezoek aan molens De Koker in Wormer, Het
Prinsenhof in Westzaan en Het Jonge Schaap op de Zaanse Schans

16.10 uur

Borrel in molen Het Jonge Schaap

17.00 uur

Einde programma en terugkeer naar het Zaans Museum

Gedeputeerde Cultuur de heer Ralph de Vries maakt de winnaars van de
Molenprijzen 2015 bekend en reikt de prijzen uit.
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Namens het bestuur van Stichting De Noord-Hollandse Molenfederatie

Peter Tange
Voorzitter

De Molencontactdag wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuurcompagnie Noord-Holland
en financiële bijdragen van de gemeente Zaanstad en de Provincie Noord-Holland.

