
N  I  E  U  W  S  B  R  I  E  F 
“Molenmuseum De Wachter” 

 

 
info en afspraken:                                                                                                                                               
Dhr. Dirk P. Dijkens                                                                                                       
tel:   06-31385631                                                                                                                                                                                                                           
of :   050-4093154 
                                                                                                                                   
tijdens openingsuren: 
van “ De Wachter”: 

     tel.:   050-4090308  

  
www.dewachter.nl  
info@dewachter.nl 

 
 

 
adres molen: 
Havenstraat 36 
9471 AM Zuidlaren. 
(Stel uw Navigatie in op: 
Bolwerk 11,  
9471 AT Zuidlaren[parkeerplaats] 

 
openingstijden: 
woensdag: 13.30-16.30 uur 
zaterdag  : 10.00-16.30 uur 
entree      : € 6,00 (volw.) 
                : € 3,50 (k. 5-12 j.) 

 
 

“De Wachter” is een bijzonder levendig en actief museum. 
 

De vele vrijwilligers van het museumcomplex, verdeeld over 2 gebouwen, hebben de nodige 
voorbereidingen weer getroffen om de bezoekers in seizoen 2016 weer te verwelkomen. 
 
Wat is er allemaal te zien? 
 
In de molen: 
Nieuw is de werkplaats van de molenbouwer en een grote gereedschapsverzameling.  
De korenmolen, de specerijenmaalderij, de olieslagerij en de stoommachines (stoom alleen op zaterdag) zijn in werking. 
Er is een oud dorpswinkeltje. De bakkers bakken op ambachtelijke wijze hun produkten, zoals o.a. diverse soorten 
broden, bollen, koeken en meer.  

 
In Dieks Dele [expo]: 
Er worden klompen gemaakt, de stelmaker en de smid demonstreren hun ambacht. Een grote huishoudelijke- en 
agrarische collectie is er te zien. Oude muziek instrumenten laten hun klanken horen, waaronder een heel uniek 
Orchestrion. Ook het originele standbeeld van Berend Botje is hier te bewonderen. 
Overal staan medewerkers om te vertellen over wat er te zien is. 
Regelmatig is het op zaterdag mogelijk, met de stoomraderboot “De Jonge Wachter” een rondvaart te maken naar het 
Zuidlaardermeer. 
 
In de horeca afdeling staan vrijwilligers klaar om iedereen van een drankje en/of iets lekkers uit eigen bakkerij te 
voorzien. U kunt er hier van genieten of iets mee naar huis nemen. 

 

Activiteiten in 2016 bij Molenmuseum De Wachter in april, mei en juni: 
 

30 april:Opening seizoen 2016: nieuwe roedes in het zonnetje gezet en opening timmermanswerkplaats. 
  7 mei: Er is veel te zien op de Barkhofzolder van Dieks Dele. Hoe zag de wereld er 75 jaar geleden uit? 
14 mei: Nationale molendag.Hoe werkt de  koren molen? Zendamateurs maken kontakt met de hele wereld. 
21 mei: De dag van de olieslagers; hoe wordt vlas lijnolie? Te zien in de lijnolieslagerij; de olieslagers vertellen… 
28 mei: De Jonge Wachter; uniek en varen met de stoomraderboot over het Zuidlaardermeer, elke zaterdag weer! 
 4 juni:  De dag van de timmerman, hoe doe je dat?  Wat heb je er voornodig? In de werkplaats wordt het verteld. 
11 juni: Vliegers maken en in de lucht laten als het weer het toelaat. 
18 juni: De dag van het stoom en dat is Stoomafblazen bij alle grote en mini stoommachines. 
25 juni: De dag van het muziek; bijzondere muziekinstrumenten verwennen de oren. Kom luisteren! 

 
 

Wij, de vrijwilligers van Molenmuseum De Wachter, zullen u weer graag verwelkomen 
 
 

                                                                                                                                    mei/juni 


