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Vier molenprojecten genomineerd voor de BankGiro Loterij Molenprijs

Molens strijden om de publieksstem ter waarde van 50.000 euro
Amsterdam – Van 12 september tot 12 oktober strijden vier molens om de BankGiro
Loterij Molenprijs 2015 ter waarde van 50.000 euro. Het publiek kan in deze periode
stemmen op hun favoriete molen. De molen met de meeste publieksstemmen wint de
hoofdprijs. De andere drie molens ontvangen voor elke uitgebrachte stem een euro,
waardoor ook zij een eind op weg worden geholpen hun projecten te realiseren. Op 15
oktober wordt de winnende molen bekendgemaakt. De prijs stelt een molen in staat
belangrijke aanpassingen of restauraties te verrichten.
De vier genomineerde molenprojecten zijn door de vakjury onder leiding van landschapsarchitect
Yttje Feddes geselecteerd. Iedere genomineerde heeft een projectplan ingezonden waaraan het
prijzengeld wordt besteed. De gewenste projecten kenmerken zich door een fysieke verbetering van
de molen, maatschappelijke uitstraling en het brede draagvlak onder de lokale gemeenschap.
De vier genomineerden zijn:
- De Heimolen in Rucphen (Noord-Brabant) strijdt voor een zorgmolen met molenwinkel en
ontvangstruimte in de belt van de molen.
- Molen De Ooievaar in Zaandam (Noord-Holland) strijdt voor het terugbrengen van de oude
insteekhaven als publiekstoegang tot de molen.
- De Thornsche Molen in Persingen (Gelderland) strijdt voor een informatiecentrum onder de
herbouwde molen.
- Korenmolen De Hoop in Keldonk (Noord-Brabant) strijdt voor de herbouw van de molen
met molenwinkel, informatiecentrum en vergaderruimte.
Stemmen
Via www.molenprijs.nl kan het publiek van 12 september, 10.00 uur tot 12 oktober, 12.00 uur ’s
middags stemmen. Elke stem levert 1 euro op voor de gekozen molen. Op 15 oktober wordt
bekendgemaakt welk molenproject de meeste stemmen heeft gekregen en de hoofdprijs van 50.000
euro gewonnen heeft. De drie overige projecten krijgen het aantal verzamelde stemmen per project
in euro's uitgekeerd. Onder de stemmers wordt een molenweekend verloot.
Over de BankGiro Loterij Molenprijs
De BankGiro Loterij Molenprijs is een jaarlijkse publieksprijs, ingesteld door Vereniging De
Hollandsche Molen in samenwerking met de BankGiro Loterij. Met de prijs willen beide organisaties
laten zien dat molens een onmisbaar en belangrijk onderdeel zijn van het Nederlands cultureel
erfgoed. De prijs stelt een molen in staat belangrijke aanpassingen of restauraties te verrichten.

Noot voor de redactie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met vereniging De Hollandsche Molen,
Ingeborg Pouwels en Job Gerlings, projectleiders, tel: 020 - 623 87 03, e-mail:
molendagen@molens.nl
Toelichting op de genomineerde molenprojecten vindt u op www.molenprijs.nl.
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