N IEUWSBRIEF
‘’Museum 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.]

“Museum De Wachter” is een bijzonder levendig en actief museum.
Het museumcomplex, ‘’De Wachter is méér dan een Molen’’ is nog te bezoeken t/m 3 november 2018.
De activiteitencommissie heeft voor de resterende maanden van het seizoen nog een attractief programma
samengesteld.
Wat is er allemaal te zien?

In de molen:
De korenmolen, de specerijenmaalderij, de olieslagerij en de stoommachines (stoom alleen op zaterdag) zijn in werking.
Er is een exclusieve collectie oude timmergereedschappen te zien. Ook is er is een oud dorpswinkeltje. De bakkers
bakken op ambachtelijke wijze hun producten, zoals o.a. diverse soorten broden, bollen, koeken en meer.
In de molen is voor het seizoen 2018, in samenwerking met de Zuidlaarder Imkervereniging, een zeer
interessante en permanente tentoonstelling ingericht. De expositie is ingericht wegens het 125 jaar bestaan
van de Vereniging; zij behoort hiermee tot één van de oudste Imkervereniging van Nederland.

In Dieks Dele [expositie-gebouw]:
Rondom het Dorpsplein vinden we de klompenmakerij, de stelmakerij en de smederij.
Ook het originele standbeeld van Berend Botje is hier te bewonderen.
Op de verdieping is een grote huishoudelijke- en agrarische collectie te zien; hier hebben vernieuwingen en
herinrichtingen plaatsgehad [o.a. een klokkenmakers werkplaats]. Het unieke Orchestrion laat zich ook weer zien en
horen evenals enkele andere bijzondere muziekinstrumenten. 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
Zuidlaarder Meer.
In het Molencafé kunt u genieten van koffie/thee/fris met iets lekkers uit eigen bakkerij. Ook kunt u hier de ambachtelijk
gemaakte broodproducten e.d. kopen.

Activiteiten in 2018 bij Molenmuseum De Wachter in september en oktober:
22 sept.
29 sept.
6 okt.
20 okt.
27 okt.
3 nov.

Stoomdag, alle stoommachines in bedrijf; met een speciale attractie een stoomwals uit 1926!
Lijnolie- en vlasdag: demonstraties olieslaan en ‘’vlasrepelen’’ [van vlas naar lijnolie]
Oktobermaand is kindermaand: koekjesbakken en diverse spelactiviteiten
Oktobermaand is kindermaand: koekjesbakken en diverse spelactiviteiten
Laatste openingsdag met workshops ‘’Heel Zuidlaren bakt’’
Speciale avond openstelling van het museum met sfeerverlichting [17.00 – 21.30 uur]

Wij, de vrijwilligers van Museum De Wachter, zullen u graag verwelkomen
Sept/Ok/Nov

