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Openingstelling molen  
 

De molen is iedere zaterdag open van 11 tot 17 uur (april-oktober) of 11
tot 16 uur (november-maart). Bij slecht weer  of vrieskou kan het zijn dat

de molen eerder sluit.

In de molen worden de corona richtlijnen opgevolgd. Of een rondleiding
op het moment van uw bezoek mogelijk is is afhankelijk van de geldende

richtlijnen en ter beoordeling van de aanwezige molenaar en/of gids.

Oliebollenmix van Geesina 

December is bakmaand! In ons assortiment vindt u verschillende



mixen voor heerlijke cakes bijvoorbeeld de cranberry cakemix. En ook
de traditionele oliebollenmix ontbreekt niet. 

Ons meel is elke zaterdag tijdens de openingstijden te koop zolang de
voorraad strekt. Bovendien kunt u altijd uw bestelling opgeven via
info@geesina.nl. Uiterlijk maandag gemaild is uw bestelling op
zaterdag af te halen in de molen. Let op: geen pinbetaling mogelijk
(contant of via bankapp wel). Assortiment en prijzen vindt u op onze
website. 
 

mailto:info@geesina.nl
http://www.geesina.nl/wp-content/uploads/Prijslijst-Geesina-Mei-20.pdf


Keramiek cadeau 
 

Altijd in onze winkel aanwezig en nu extra leuk als cadeautje van
lokale herkomst in de decembermaand: groene kannen van
lokale productie. Ook de mokken met groene kan en niet te
vergeten de lepeltjes zijn een origineel geschenk voor onder de
kerstboom. De producten zijn verkrijgbaar tijdens de
openingsuren van de molen. 

2020: zoeken naar een hoogtepuntje 

Het was een stil jaar rond de molen. Geen Molendag,
Monumentendag of benefietconcert. Echter ondanks de
coronamaatregelen heeft de molen zelf wekelijks gedraaid!
Natuurlijk hebben we een periode helemaal geen bezoekers
kunnen ontvangen en tot op de dag van vandaag zijn er helaas
beperkingen in het ontvangen van bezoekers. Maar de molen
draait ondanks alles door! 

Gevraagd naar het hoogtepunt voor de molen dit jaar antwoordt
Ingrid Friesema, samen met Gijs Hasselbach molenaar van
Geesina: 'Dat we weer kunnen malen!' Tot het begin van de zomer
was er zoveel overlast van muizen dat graan en meel niet meer in
de molen opgeslagen konden worden. Bestuursleden Anton
Merkens en Cees van Barneveld timmerden een solide muisvrije
opslagplaats voor de producten zodat er nu weer echt gemalen
kan worden. 

Wij hopen dat het in 2021 weer mogelijk zal worden om zoals
voorheen bezoekers te ontvangen, activiteiten te organiseren en



mensen te betrekken bij de molen. Geesina heeft de steun van
donateurs en het dorp hard nodig om voort te kunnen bestaan.
Zonder wind kan de molen niet draaien maar zeker ook niet zonder
de mensen om haar heen! 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een 2021 waarin de wind
(weer) uit de goede hoek komt!



Maak uw donatie aftrekbaar!
 

Uw donatie of sponsorbijdrage is uiteraard van harte welkom. Wij
hebben nu ook de mogelijkheid om onze stichting te steunen door
middel van een periodieke gift in geld. Het voordeel hiervan is,
dat u deze periodieke gift kan aftrekken in uw aangifte
inkomstenbelasting. Er geldt geen drempel en geen maximum
bedrag voor periodieke giften. Als u onze stichting wilt steunen
middels een periodieke gift kunt u daartoe een overeenkomst
invullen en in de brievenbus doen bij Lindenlaan 3 te Groenekan
of  mailen naar penningmeester@geesina.nl. Klik hier voor het
formulier. 
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