
Koren- en Pelmolen de Stormvogel ontvangt Waarderingsprijs. 

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de gemeente Loppersum op 4 januari stond in het teken van kort 

terugblikken op 2017 en toosten op 2018. Net als andere jaren was er speciale aandacht voor de 

Waarderingsprijs. De Waarderingsprijs is door de gemeenteraad in het leven geroepen om vrijwilligers 

die onze mooie gemeente op de kaart zetten een pluim te geven. 

 

Waarderingsprijs 

De gemeenteraad deelt de Waarderingsprijs uit aan één persoon of een groep inwoners die een 

bijzondere prestatie op maatschappelijk, sportief of cultureel gebied hebben geleverd. De gemeenteraad 

heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie de vrijwilligers van de koren- en pelmolen de Stormvogel uit 

Loppersum uitgeroepen tot winnaar. De jury roemt de vele activiteiten in en rondom de molen en in de 

educatie- en recreatieruimte naast de molen. De vrijwilligers deden in 2017 mee aan landelijke 

evenementen zoals Koningsdag en het Open Monumentenweekend. Ook werden er lokale activiteiten 

georganiseerd zoals een stekjesmarkt, een fototentoonstelling, een fietstocht langs andere molens, een 

muziekoptreden, activiteiten voor kinderen en een gezellige Kerstavond. Door deze activiteiten blijven 

veel inwoners van de gemeente de molen bezoeken en betrokken bij dit beeldbepalende monument. De 

waarderingscommissie hoopt dat de vrijwilligers nog lange tijd met deze activiteiten doorgaan. Namens 

de waarderingscommissie overhandigde Chris Bultje een certificaat en een bronzen beeldje aan de 

vrijwilligers van de Koren- en Pelmolen de Stormvogel. 

  



Eervolle Vermelding 

Het feestweekbestuur in Garrelsweer ontving een Eervolle Vermelding van de waarderingscommissie. 

Deze vrijwilligers organiseren jaarlijks de feestweek in Garrelsweer, voor en met de inwoners van het 

dorp. Bij de feestweek treffen mensen uit het dorp elkaar waardoor de saamhorigheid en daarmee de 

leefbaarheid in het dorp wordt versterkt. De feestweek heeft een breed karakter waardoor iedereen in 

het dorp mee kan doen. In 2017 werd dit succesvolle evenement voor de tiende georganiseerd. De 

waarderingscommissie hoopt dat deze feestweek nog vele jaren in het dorp wordt georganiseerd. 

Lees hier de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Rodenboog. 

Bron: Gemeente Loppersum (5 januari 2017)  Archief 

 

https://www.loppersum.nl/bestuur-organisatie/actueel_41621/item/nieuwjaarstoespraak-burgemeester-rodenboog-op-4-januari-2018_38611.html

