april 2022
Hallo vrienden, gasten en dorpsgenoten
van koffie- en thee schenkerij “In de Malle Molen”
van molenstichting Hollands Welvaart te Mensingeweer
!! we mogen weer !!

1e en 2e Paasdag open!
zondag 17 & maandag 18 april

‘s middags
vanaf 13.00 uur
gezellige LIVE MUZIEK
1e Paasmiddag

TRIA MARTINA

Een muzikaal gezelschap uit Eenrum e.o. dat iedere feestelijke
gebeurtenis omlijst met prachtige covers; blues en soul
Artiesten: Theo Onnes, Jelmer Dijkstra en Martina Huinder

2e Paasmiddag
streektaaltrio

MAGWEL

MAG WEL is een enthousiast streektaal trio uit Middelstum.
Onze ‘molen-huisband’. Dit trio bestaat uit: Henk Aikema
gitaar/zang, Annemarie Aikema mondharmonica/zang en
Henk de Vries contrabas.
•
•
•
•
•
•

vrienden van de molen 2e kop koffie/thee gratis
eigen bakkerij: appeltaart, monchou of Groningse poffert
molenaars/molengidsen geven uitleg
Paas- en molenkleurplaten
molen-, meel- en streekproducten verkoop
zelf graan malen met de kweern = handmolen
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HET PRONKJEWAILPAD-WEST
Molen Hollands Welvaart & Koffie- en theeschenkerij
In De Malle Molen = stempelpost voor de Pronkjewailpadwandelaars noord en het nieuwe Pronkjewailpad
WEST: op zondagen in de molen met klein presentje,
op do-vr-za aan de molen.
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der
Nederlanden opende in januari 2022 het Jaar van de
Molenaar. Dit jaar viert het Gilde van Molenaars haar 50jarig jubileum. In de Zaanstreek werd in 1972 het eerste
molenaarsexamen afgenomen.
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars leidt mensen op die
monumentale wind- of watermolens willen laten draaien
en/of er mee willen malen. Momenteel zijn er ongeveer
1600 molenaars actief om de 1100 molens in Nederland
regelmatig te laten draaien of malen. Zo blijft cultureel
erfgoed voor de toekomst behouden. In 2017 heeft
UNESCO het ‘Ambacht van Molenaar’ uitgeroepen tot
immaterieel erfgoed. Nederland wordt internationaal als
gidsland gezien als het gaat om het opleiden van
molenaars.
Het Gilde heeft in elke provincie een afdeling die de
opleiding voor molenaars in verzorgt. Dit jubileumjaar
onderneemt iedere maand een andere provincie speciale
activiteiten: Groningen had in maart het thema GERST.

Molen Hollands Welvaart is een koren- en pelmolen: een pelmolen pelt gerst
tot (parel)gort. De molenaars boden iedere zondagmiddag een proeverij aan
van gort. Zo proefden onze gasten bietensalade met gort, spekkedikken van
gortmeel, gortcake en nasi goreng van parelgort. Mmmmmmmm………….

WERELDRECORD-poging MOLENS DRAAIEN
zaterdag 9 april 2022
‘alle’ molens in Nederland draaien zaterdag 9 april van 11.00-12.00 uur
Natuurlijk draait de Hollands Welvaart ook mee!!
Koffie- en theeschenkerij ‘In de Malle Molen’ is geopend vanaf 10.30 uur…
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