UITNODIGING

OPEN MONUMENTENDAG
2017

u bent van harte welkom in Merselo
op zondag 10 september 2017
11.00 – 17.00 uur

Molen Nooit Gedacht, Grootdorp 93, Merselo, draait en maalt

12.00 – 13.00 uur

Openingsmoment bij de molen

13.00 – 16.00 uur

in en rond de molen en bij diverse boerderijen een interessant,
spannend, gezellig programma voor jong en oud
Heemkunde stichting ’t Raokeliezer presenteert zich in de
St. Jan de Doper kerk en geeft daar rondleidingen.

17.00 uur

afsluiting bij de molen

12.00 – 1300 uur
Welkomst woord Stichting Venray Monumentaal
Jan Timmers, cultuurhistoricus uit Gemert, geeft uitleg over de bouw van boerderijen
Wethouder Martijn van der Putten (monumentenzorg), verricht de openingshandeling
De Liederentafel zorgt voor de muzikale omlijsting
13.00 – 16.00 uur
Diverse activiteiten, demonstraties en informatie stands rondom de molen en ook bij een
aantal boerderijen elders in Merselo.
Met medewerking van de molenaars en bewoners van de boerderijen;
Jan Timmers, cultuurhistoricus uit Gemert, Imkersvereniging Venray; Schutterij ’t
Zandakker Gilde St. Jan; Stichting Kruisen en Kapellen; Lei Potten van Museum de
Peelstreek; Frits Linssen geeft Venrayse les; Jan Manders de schaapherder is er met zijn
hond en de kudde; Gerrie Vollenberg, spint wol; Eugène Clermonts laat de
Liederentafel zingen; Theo van Wee en Wiel Geraats komen met hun draaiorgel;
Cumulus Noord Limburg geeft demonstraties paragliding met de mogelijkheid tot
‘meeliften’; Jaap Hendriks komt met zijn rijtuig; Heemkunde stichting ’t Raokeliezer en
vele andere vrijwilligers.
Speciaal voor de kinderen zijn er oud Hollandse spelen en kunnen er koeien gemolken
worden. Ook kun je broodjes en koekjes bakken en verkleed als Ot of Sien, in het klasje
op de foto.

Bij de molen is het programma met een routebeschrijving verkrijgbaar

Stichting Molen Nooitgedacht
Grootdorp 93, 5815 CN Merselo
E: secretaris@molenmerselo.nl

Stichting Venray Monumentaal
Vliezenweg 1, 5801 JC Venray
E: venraymonumentaal@live.nl

