
Een aantal molens heeft bestuurslid Jos Betting op de hoogte gebracht van de daar georganiseerde 
activiteiten tijdens de eerste Gelderse Molendag op 26 november 2022. Dit leidde toe het 
volgende overzicht: 

 

André Nibbelink  molen in Voorst 
Zijn de gehele dag van 10:00 tot en met 17:00 geopend en ontvangen dan graag bezoekers. 
Hallo Jos, 
Onze molen in Voorst ( oude IJsselstreek) doet mee. 
Geopend van 10.00 tot ca. 17.00 uur. 
 
Vr. Groet 
André Nibbelink  
 

Hoi Jos, 
 
Zoals verzocht: wij, korenmolen Gebr. Remmerde in Nederhemert neemt deel aan de komende 
editie van de Gelderse Molendag.  
 
Met vriendelijke groet, Lean Remmerde 
 

Hallo Jos, Martie te Brake 
 
i.v.m. de komende molendag hebben we de koppen bij elkaar gestoken en het volgende aan te 
bieden op 26 november. 
Prins van Oranje , Bredevoort: op de begane grond wordt een expositie ingericht van 17 opnames 
van molens over de hele wereld. 
Dus eigenlijk, “een molenrondje rond de wereld in de ronde molen”. 
De molenaars zullen proberen die dag zoveel mogelijk uitleg geven over deze molens. 
 
Wenninkmolen, Lintelo: naast een geheel in werking zijnde korenmolen, met 8 kamraden tussen 
vlucht en maalsteen, kunnen bezoekers de opbouw bekijken van de motoraandrijving die weer in de 
molen opgebouwd wordt, net zoals deze was toen de molen uit zijn dagelijkse werk kwam.  
 
Op beide molens is er meelverkoop t.b.v. de molen. 
------------------------------------------------------------- 
De expositie van de 17 foto’s in de Prins van Oranje zal i.v.m. het 50 jaar bestaan van het Gilde de 
gehele maand december in de molen blijven. 
Als de molen open is, is deze te bezichtigen. 
 
Beste heer Betting, 
 
Bij deze wil ik u laten weten dat wij vanuit de Warkense Molen in Warnsveld meedoen aan de 
Gelderse Molendag.  
Vanaf 11:00 uur zijn we geopend. De molen zal draaien en molenaars zullen rondleidingen verzorgen. 
De historische aardappelkelder kan bekeken worden en ons bakkerijmuseum is voor de gelegenheid 
geopend. Kinderen kunnen een broodje vlechten en de bakkers zullen het stoken van de oven 
middels takkenbossen laten zien. Er zal weer speciaal Warkense Molenbier verkocht worden, maar er 
kan ook ter plekke een kopje warme chocolademelk of koffie/thee met krentenwegge genuttigd 
worden óf een glaasje glühwein gedronken worden. De kinderen kunnen nog een kleurplaat kleuren 



én bij droog weer is er zelfs een springkussen. Vanaf 16:30 uur komen er midwinterhoornblazers die 
onze dag af komen sluiten. Rond 17:00 uur eindigt ons programma. 
 
Wij hopen op deze manier een aantrekkelijk programma neergezet te hebben en hopen nu op 
voldoende wind en droog weer. Uiteraard wensen we de andere Gelderse molens en molenaars ook 
een leuke dag. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Carla Nijendijk 
Voorzitter Stichting Warkense Molen 
 
Op zaterdag 26 november as zullen er op de Hollandsche molen in Neede de vlag 
aktiviteiten plaatsvinden: 
De molenaar Wim Buiten zal een demonstratie houdraaien verzorgen. Tevens komen er 
diverse mensen hun creativiteit tonen. O.a een mandenvlechtster, haakster en iemand die 
grammofoonplaten verkoopt.  Tevens zal er een klein proeverijtje zijn van cake, gebakken 
van meel van de molen. Ik hoop je hiermee voldoende te hebben 
geïnformeerd. Bennie Mensink 
 
 
Beste Vriend van de Coops Molen, 
In de bijlage treft U het programma van de eerste Gelderse Molendag bij de Coops Molen d.d. 
zaterdag 26 November 2022. 
Tot snel ziens bij de Coops Molen! 
Met vriendelijke groet, 
Stichting Coops Molen 
TIJDEN 00.00: Start Recordpoging ‘24 uur draaien met de Coops Molen’ 08.00: Poorten Coops Molen 
worden geopend 08.00: Deuren Coops Cafeetje worden geopend 08.00: Rondleiding ‘Tien Minuten 
Tijd Met de Molenaar’ 09.00: Rondleiding ‘Tien Minuten Tijd Met de Molenaar’ 10.00: Toespraak 
door de heer Willem Hagens van de Gemeente Bronckhorst, gevolgd door het leggen van de Laatste 
Steen door Hélène Pellegrini en Arno Duitshof 11.00: Rondleiding ‘Tien Minuten Tijd Met de 
Molenaar’ 12.00: Rondleiding ‘Tien Minuten Tijd Met de Molenaar’ 13.00: Optreden verzorgd door 
Folkloristische dansgroep ’Wi'j eren ’t Olde’ uit Velswijk 14.00: Demonstratie ‘De bouw van een 
midwinterhoorn’ 14.00: Rondleiding ‘Tien Minuten Tijd Met de Molenaar’ 15.00: Rondleiding ‘Tien 
Minuten Tijd Met de Molenaar’ 16.00: Optreden verzorgd door Midwinterhoorngroep ‘d'Olde Roop’ 
uit Zelhem 17.00: Rondleiding ‘Tien Minuten Tijd Met de Molenaar’ 18.00: Rondleiding ‘Tien Minuten 
Tijd Met de Molenaar’ 20.00: Deuren Coops Cafeetje worden gesloten 20.00: Poorten Coops Molen 
worden gesloten 24.00: Einde Recordpoging ‘24 uur draaien met de Coops Molen 
 
Hallo Jos, 
 
De Doesburgermolen gaat “etmalen” op de Gelderse molendag: De molen gaat 24uu draaien van 
vrijdag 25 november 17.00 uur tot zaterdag 26 november 17.00 uur. 
Bezoekers zijn de hele tijd, dus ook ’s nachts, welkom 
 
Met vriendelijke groet, 
Aalf Wijnia 
Molenaar Doesburgermolen 
 
 
 



Hallo Jos, 
 
Op korenmolen Op Hoop van Beter te Ingen vinden de volgende activiteiten plaats: 
 

- Van 10.00 tot 16.00 uur  
o markt met streekproducten 
o poffertjes bakken 
o puzzeltocht voor kinderen 

 
- Van 11.00 tot 15.00 uur 

o ieder de dat wil kan zich laten tekenen door een sneltekenaar 
 

- Om 13.30 uur snijdt mevrouw Josan Meijers, burgemeester van de Gemeente Buren, de 
grootste Ingense Molenkoek ooit aan 

 
Gerard Snijders 
 
 

 


