
 

 
 
Aan: 
De eigenaren van monumentale molens in de provincie Limburg,  
Molenstichtingen en molenbelangstellenden.      
 
Betreft: uitnodiging voor de Avond van de Limburgse Molen 
 
      
Roermond, 24 februari 2015. 
 
Geachte molenliefhebber, 
 
Ook dit jaar organiseren  wij als Molenstichting Limburg een Avond van de Limburgse 
molen. Veel moleneigenaren en molenaars doen er alles aan om hun molen zo 
aantrekkelijk mogelijk te maken voor bezoekers. Dit gebeurt onder meer door de molens 
open te stellen, bezoekers rond te leiden, of activiteiten te organiseren op en rond de 
molen. Ook speciale bezoekdagen zoals de Nationale Molendag en de Limburgse 
Molendag  trekken steeds meer publiek. Deze avond willen we u graag  informeren over 
gebruik en inzet van social media voor molenaars en moleneigenaren in de provincie 
Limburg. De training die u krijgt is praktisch van aard en erop gericht dat de deelnemers 
na de training zelf aan de slag kunnen met Facebook, Twitter en Youtube . 
Deze informatieavond wordt georganiseerd op maandag 23 maart a.s. vanaf 19.00u in de 
Herberg van het Openlucht museum Eynderhoof, MiIderspaât 1, Nederweert – Eind. 
Deelname is gratis. Een eigen laptop/tablet (plus stroomkabel) is nodig om na de pauze 
zelf aan de slag te kunnen.  
Graag nodigen wij u van harte uit om bij deze informatieavond aanwezig te zijn.  
 
Een bericht van uw komst voor 13 maart per mail naar 
http://www.hklimburg.nl/organisaties/molenstichting-limburg/avond-van-de-limburgse-
molen.html wordt zeer op prijs gesteld. Gezien het feit dat u zelf aan de slag gaat is er 
plaats voor max. 40 deelnemers. Wees er dus snel bij, want VOL = VOL! Het programma 
van de avond vindt u hieronder. 
 
Graag tot 23 maart! 
Met vriendelijke groet, 
 

 
namens de Molenstichting Limburg, 
Ir. Kees van Rooij, voorzitter 
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Avond van de Limburgse Molen 
 
Maandag 23 maart 2015 om 19.30 uur 
 
Locatie: Limburgs Openluchtmuseum Eynderhoof 
  MiIderspaât 1 
  6034 PL Nederweert – Eind 
 
Met deze gratis toegankelijke bijeenkomst wilde Molenstichting Limburg u graag 
informeren over het digitaal zichtbaar maken van uw molen. Hoorbaar en zichtbaar zijn 
voor iedereen die wil genieten van alles wat er op uw molen gebeurt. 
 
Programma: 
 
19.00 uur  Ontvangst met koffie/thee met vlaai uit het bakhuis in de Herberg 
 
19.30 uur  Welkom door ir. Kees van Rooij, voorzitter van de Molenstichting Limburg 
 
19.35 uur  Job Gerlings, social media expert en communicatieadviseur voor De 

Hollandsche Molen, gaat in op het gebruik en inzet van social media voor 
moleneigenaren en molenaars in de provincie Limburg. De bijeenkomst is 
praktisch van aard en erop gericht dat de deelnemers na de bijeenkomst 
zelf aan de slag kunnen met Facebook, Twitter en Youtube. Dus  hoorbaar 
en zichtbaar zijn voor iedereen die wil genieten van alles wat er op uw 
molen gebeurt. Dit wordt uitgelegd in een taal die iedereen begrijpt. 
Vervolgens gaat u zelf na de pauze aan de slag met Facebook en YouTube. 

 
Tijdens de bijeenkomst  komen de volgende onderwerpen aan bod: 
Theorie: Hoe kan ik Facebook en YouTube nuttig inzetten - Hoe organiseer 
ik dat de kanalen actief worden en blijven - Hoe laat ik belangstellenden in 
contact komen met de social mediakanalen - Welke berichten zijn 
interessant om te posten. 
Zelf ervaren: Hoe richt ik het Facebook en YouTube kanaal voor de molen 
in - Hoe leg ik mijn kanaal vast en hoe richt ik het beheer met rollen in - 
Hoe maak ik berichten en films beschikbaar - Hoe krijg ik meer ‘Vind ik 
leuks’ op Facebook en volgers/abonnees op YouTube en Twitter - Tips and 
tricks. 

Benodigdheden:  
Deelnemers hebben een eigen laptop/tablet (plus stroomkabel) nodig om 
tijdens de workshop zelf aan de slag te kunnen. Eijnderhoof beschikt over 
wifi.   

20.45 uur Korte pauze 
21.15 uur Zelf aan de slag met Facebook, Twitter en YouTube!  

             
22.00 uur Einde bijeenkomst 



  
 
 
 
 
 


