Thesinge, juni/juli 2011

Feestelijke opening van de stellingmolen Germania
Aan alle inwoners van Thesinge en belangstellenden,
De grote en uitvoerige renovatie van onze molen “de stellingmolen Germania” is nagenoeg afgerond.
Er is door veel mensen hard aan gewerkt om zover te komen en Molenstichting Fivelingo wil daar
samen met Dorpsbelangen graag een gezellig feestje van maken voor alle Thesingers en andere
belangstellenden.
Op zaterdagmiddag 2 juli om 15.30 uur zal de molen officieel worden heropend.
De openingshandeling wordt omlijst met een feestelijk programma met activiteiten voor jong en oud.
Om 15.30 uur arriveren de genodigden onder begeleiding van “de Neutenbieters”.
De officiële openingshandeling zal worden verricht door dhr. H. Rozema.
Aansluitend is de bekendmaking van de prijswinnaars van de kijkdooswedstrijd en prijsuitreiking door
mevr. J. Zwerver. De kijkdozen staan dan bij de molen zodat iedereen ze kan bewonderen.
(Ben je 12 jaar of jonger en je hebt geen knip en kleurplaat voor het maken van een kijkdoos ontvangen, ga dan snel naar
Jan Mollema, Molenweg 14, dan kun je nog mee doen)

Daarna is er gelegenheid om de molen te bezichtigen onder begeleiding van de molenaar dhr. J.C.J.
Wagenaar en molenaar in opleiding dhr. A.M. Ridder.
Aangezien de Germania nog geen meel voor consumptie kan malen zijn de molenaars van de
korenmolen Wilhelmina uit Noorderhoogebrug uitgenodigd. Zij zijn aanwezig met een ruim
assortiment meel, meelproducten en mixen voor brood, cake en koek.
Verse pannenkoeken van het meel van de Wilhelmina en andere consumpties zijn tegen vergoeding
verkrijgbaar.
Voor het onderhoud van de molen is ook uw bijdrage van harte welkom. Op 2 juli is er een speciale
donateurs actie met een leuk presentje voor elke - nieuwe - donateur.
De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Yannick Sloot op piano en gitaar.
Wij zien u graag op 2 juli!

Kijk voor meer informatie over de molens van Molenstichting Fivelingo en de geschiedenis van de
Germania op www.molenstichtingfivelingo.nl of www.molens.nl. De digitale versie van het boek
“Rondom het molenhuis” van dhr. K. Oomkes over de Germania en zijn molenaars is te lezen op
www.oomkes.nl

