Nuttig om te weten:

Word donateur!

Openingstijden:
Het gehele complex wordt in stand gehouden
door vrijwilligers. Hierdoor zijn de openingstijden
natuurlijk beperkt. Maar u kunt met name voor
groepen, altijd een afspraak maken voor een
bezoek buiten de hieronder vermelde reguliere
openingstijden.
Gedurende de periode dat de zomertijd geldt
zijn wij geopend: iedere zaterdag van 13.30 tot
17.00 uur. In de maanden juli en augustus ook
op zondagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur. En als
de molen draait.
Gedurende de periode dat de wintertijd geldt,
kunt u ons alleen op afspraak bezoeken.

Om dit prachtige molencomplex met grote
cultuurhistorische waarde in stand te kunnen
houden en te kunnen bewaren voor het nageslacht,
moet er veel onderhoud aan worden gepleegd. Dit
gebeurt o.a. door de belangeloze inzet van het
bestuur en van veel vrijwilligers. Maar zij kunnen dat
niet alleen. Er zijn ook zeer molenspecifieke klussen
te doen die uitbesteed moeten worden aan de
molenbouwer.

Entree:
Tijdens de normale openstelling is de entree
gratis. Zoals hiervoor ook al vermeld, wordt het
complex geheel door vrijwilligers draaiende
gehouden. Dat wil echter niet zeggen dat er
geen kosten worden gemaakt. Uw vrijwillige
bijdrage is danook niet alleen zeer welkom, maar
ook hard nodig om dit culturele erfgoed voor het
nageslacht te bewaren.

U bent al donateur voor € 20,00 per jaar; meer mag
natuurlijk altijd !! Bedrijven kunnen donateur
worden vanaf € 35,00 per jaar.
U kunt ook “Donateur voor het leven” worden voor
een eenmalig bedrag van € 250,00.

Meer informatie?
Kijk op onze website: www.venemansmolen.nl
Of bel (0543) 53 31 31
Mailen kan natuurlijk ook:
info@venemansmolen.nl
Wij zijn u graag van dienst!

----------------------------------

Bezoek- en postadres:
Stichting Venemansmolen
Venemansweg 7
7102 ET Winterswijk
(nabij Rondweg Zuid, N 319 )
GPS coördinaten:
Breedte:
N 51°’57’48” (51,9633)
Lengte:
E 6°42’8” (6,7025)

Wilt u ook dat de wieken van de
Venemansmolen blijven draaien en de stenen
blijven malen?
Help ons dan en word donateur!

Via onderstaande bon kunt u zich aanmelden als
donateur. Het donatiebedrag zal automatisch
worden geïncasseerd.

Naam: ……………………………………………………………………
Adres: ……………………………………………………………………
Postcode & woonplaats: ………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………..
Bankrekening: ………………………………………………………
Datum: …………………………………………………………………
Handtekening

Bezoekerscentrum Venemansmolen:
uw bezoek meer dan waard

Bezoekerscentrum Venemansmolen:
veel meer dan alleen een molen

Aan de rand van Winterswijk staat een uniek
molencomplex. We nodigen u van harte uit om eens
een kijkje te komen nemen. Misschien wilt u tijdens
uw fietstocht rond Winterswijk eens even stilstaan
bij tijden van weleer. Of misschien bent u
geïnteresseerd in een van Nederlands oudste
ambachten.
Al twee goede redenen (maar er zijn er nog veel
meer) om de Venemansmolen met een bezoek te
vereren. U kunt rustig rondkijken, of een kopje koffie
gebruiken, terwijl u boven u de wieken hoort
draaien.

Het bezoekerscentrum bestaat nl. uit:
een gerestaureerde en volledig maalvaardige
windkorenmolen uit 1827 (Rijksmonument)
een dieselmaalderij met dieselmotor uit 1935
(gemeentelijk monument)
een boerenmaalstoel die wordt aangedreven
door een mobiele benzinemotor of een kleine
dieselmotor
een expositieruimte met o.a. de expositie
"Venemansmolen eeuwig in beweging"
een koffiekamer met terras, waar u, naast uw
koffie of ander drankje, ook ambachtelijk
vervaardigde graanproducten kunt kopen
een multifunctionele ontvangstruimte “De
Graansilo”.

Wilt u meer weten over het eeuwenoude beroep van
molenaar en deze prachtige molen? Laat u dan
rondleiden door een van onze geroutineerde
molenaars die de molen, op vrijwillige basis, in
bedrijf houden.
Waar vindt u zo’n unieke combinatie van een
windkorenmolen en een dieselmaalderij, die beide
daadwerkelijk in bedrijf zijn? En dat is nog maar één
van de factoren die het bezoekerscentrum
Venemansmolen juist zo bijzonder maken.

De Graansilo
Op de plaats waar vóór de restauratie een
ontsierende grote silo stond, is nu onze
multifunctionele ruimte “De Graansilo”.
Wilt u eens iets anders ter gelegenheid van uw
familiedag, fietstocht, jubileum of iets dergelijks?
Nodig uw dierbaren uit voor een (met drankjes en
hapjes aangeklede) rondleiding door ons
molencomplex.
Maar ook als u op zoek bent naar een
vergaderruimte voor uw club of vereniging of als u
een cursus of workshop wilt geven, dan is deze
ruimte daar misschien een goede oplossing voor. Er
zijn veel faciliteiten aanwezig voor groepen tot ca.
45 personen.
Bel voor een afspraak en wij zullen u graag verder
informeren of van dienst zijn bij het samenstellen
van een voor uw gelegenheid passend arrangement.

Enkele belangrijke data:
Expositieruimte
In 1898 werd de “tweedehands” molen vanuit de
Zaanstreek in delen per spoor vervoerd naar
Winterswijk en daar weer opgebouwd. Nadat sinds
de dertiger jaren de molen steeds meer in verval
was geraakt door het gebruik van de
dieselmaalderij, werd in 1991 de Stichting
Venemansmolen opgericht en werd de restauratie in
gang gezet.
De officiële ingebruikstelling van de gerestaureerde
windkorenmolen werd op 23 september 1997
verricht door Z.K.H. Prins Claus.
Op 8 mei 1999 vond de officiële

In onze expositieruimte vindt u o.a. de expositie
“Venemansmolen, eeuwig in beweging” waarin o.a.
de historie van de molen en de geschiedenis van het
molenaarsgeslacht Venemans aan bod komen.
Daarnaast zijn er echter ook nog veel meer, deels
wisselende onderdelen te zien. Zo kunt u door
middel van enkele interactieve uitdagingen uw
kennis van molens testen of opfrissen.

