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Vereniging voor Molinologie in Nederland en Vlaanderen 
Secretariaat:  p/a Mimosalaan 1 

NL-1834 VC Sint Pancras 

+31 (0)653 158 232  -  secretariaat@molenkunde.eu 

Uitnodiging Themadag Windmotoren 2015 
Zaterdag 24 oktober 2015 te Poppenwier 

Locatie: dorpshuis de Trilker, Marsherne 2, 9013 CG Poppenwier, Telefoon:0566 602 041 

Zaal is open vanaf 10.45 uur en de themadag start om 11.10 uur. 

 
 

Meer info:  http://timsnlvl.sadeler.be/?page_id=360 

Aanmelden bestaat uit 2 acties: 

Actie 1: Aanmelding 
Kan tot en met 15 oktober 2015 bij voorkeur via inschrijfformulier: 

http://timsnlvl.sadeler.be/?page_id=354 of via e-mail dan wel 

telefonisch of door een kaartje te sturen aan het secretariaat met 

vermelding van:  

NAAM, AANTAL, VEGETARISCH (Ja/Nee) en tot slot DINER 

indien u ’s avonds na afloop van het middagprogramma daaraan 

deelneemt. Bij aanmelden ook aangeven hoe men komt (auto of 

trein). 

 

Actie 2: Betaling 
De deelnameprijs voor de gehele dag is vastgesteld op  € 27,50. De 

kosten omvatten koffie/thee met cake en een koffietafel. Ook de 

overige organisatiekosten zijn in dit bedrag begrepen. U krijgt o.a. een 

mooie windmotorenposter, formaat A0. 

 
Deelnemers dienen het bedrag vóór 15 oktober 2015 over te maken 

onder vermelding van: 

‘Uw NAAM en POPPENWIER2015’  

naar: IBAN: NL96INGB0006104927 BIC: INGBNL2A 

van TIMS NEDERLAND.  

Buitenlandse leden kunnen contant betalen aan bestuursleden ter 

plaatse bij aanvang van de najaarsbijeenkomst of op bovengenoemde 

rekening. 

  

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid: 
Poppenwier ligt ca. 5 km westelijk van Grou en is 

gemakkelijk bereikbaar via de A32 , afslag Grou.  

Info voor treinreizigers 
In Grou is er een treinstation.  Op autorijders wordt een 

beroep gedaan om treinreizigers van/ naar het station Grou te 

brengen (Grou- Poppenwier 8 km). Treinen komen aan in 

Grou elk uur om x.45 u en vertrekken uit Grou elk uur om 

x.12 u. Transport van Grou naar Poppenwier en terug: 

meerijden (ca. 15 min)  

 
Na afloop van de themadag, (18 uur) kunnen 

belangstellenden voor eigen rekening een 

gemeenschappelijke maaltijd gebruiken: 

Adres te Grou, 2 km van het station:  
hotel Oostergoo (Nieuwe kade 1 9001 AE Grou T (0566) 

621309, E info@oostergoo.nl  

U wordt verzocht uw belangstelling voor mee-eten 

bij aanmelding alvast kenbaar te maken.   

  
Degenen die na afloop van de excursie nog iets willen 

drinken en die niet mee gaan met eten kunnen dat op 

eigen gelegenheid doen in de Trilker.  

 

Naast leden en abonnees zijn overige geïnteres-

seerden van harte welkom. 
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Themadag: Windmotoren in Nederland. 

 
Dit programma staat open voor elke geïnteresseerde deelnemer. (Elke inleiding bestaat uit 20 

min. presentatie en 10 min. discussie en vragen. ) 

 
Opgelet: programma onder voorbehoud!  
 
10.45 u: Aankomst treinen vanuit Zwolle in Grou  

10.45 -11.10 u: aankomst externe deelnemer, koffie 

11.10 u: welkom 

11.15 u: Windmotoren in Nederland: een introductie (Mark Ravesloot, DHM)  

11.45 u: de techniek en toepassing van windmotoren (Jan Hofstra)   

12.15 u: videofilm Windmotoren 

12.45-14.00 u lunch, uitdelen windmotorenposter 

14.00:  Het Waterschap Oosterwierumer Oudvaart: van windbemaling naar bemaling door 

windmotoren (Douwe Weidenaar)  

14.30 u: nog open (meer video’s?)  

15.00 u einde inleidingen 

15.15 u: excursie voorlopig (onder leiding van Douwe Weidenaar en Jan Hofstra, met eigen 

vervoer)  

- Weidum: grote windmotor type Metallicus)  

- Dearsum: Kleiterpermolen (grote molen type Metalicus)  

- Itens: kleine molen type  

- als de tijd het toelaat nog een grote molen  

 

17.30: terugkeer in Poppenwier, einde themadag 

18.00 u. (optie voor liefhebbers): eten in rest. In Grou 
 

 
(c) www.rijksmonumenten.nl 


