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Nieuwsbrief  augustus 2014 
 
Beste molen sympathisanten, 
 
De vakanties zitten er voor de meesten van ons weer op en de septembermaand staat voor de 
deur. Dat betekent ook dat de voorbereidingen voor de komende activiteiten weer zijn opgepakt.  
 
Eerst even terugkijkend op vijf zaterdagen met de kofferbakverkoop. Dat heeft de Stichting een 
leuk bedrag opgeleverd. Wel kwam het organiseren vaak neer op een paar mensen, met name 
initiatiefnemer Henk Vos had er nogal wat mee te stellen. Samen met Bert Lankman zal hij voor 
het volgend seizoen dan ook proberen een team samen te stellen van een vijftal mensen, die de 
organisatie van deze activiteit geheel voor hun rekening nemen. Ook zullen de prijzen volgend jaar 
worden verhoogd: auto € 10,- busje € 15,- auto met aanhanger € 20,- en handelaren blijven € 35,- 
betalen. (we waren wel erg goedkoop). 
 
Zaterdag 6 september organiseert Agro Tuin en Dier de jaarlijkse pompoenen en hobbymarkt. 
Ook de kleindierenvereniging Ons Ideaal zal dan weer in een grote tent aanwezig zijn. Als 
Stichting proberen we een graantje mee te pikken met de pannenkoekenkraam. 
 
Velen zullen al gezien hebben dat in de molen met regelmaat de heer Jan Pattje actief is als 
molenaar. Jarenlang heeft hij als molenaar op Ameland gewerkt en onlangs verhuisde hij naar 
Dronten. Hij heeft zijn hart aan de molens verpand en als Stichting zijn wij dan ook erg blij dat hij 
naast Jakob Wijnne actief wil zijn op onze molen de Duif. Daarmee kan weer met meer regelmaat 
worden gemalen. Gelukkig kunnen we bij tijd en wijle ook Gerrit Timmer nog in de molen 
ontmoeten en blijft de assistentie van Herman Mekking gewaardeerd. 
 
Op zaterdag 4 oktober wordt de jaarlijkse Boerenlanddag gehouden. De voorbereidingen hiervoor 
zijn in volle gang. Een groot aantal standhouders heeft zich inmiddels weer aangemeld. Ook 
kunnen we weer een beroep doen op diverse oude-ambachtslieden. Nuwenspete zal weer van de 
partij zijn en ook de Tolzangers hebben al medewerking toegezegd. Ook dit jaar proberen we weer 
een aantal leuke attracties te organiseren. Omdat het 4 oktober ook dierendag is gaan we daar 
ook iets voor organiseren. 
 
Deze dag kan alleen slagen als we kunnen beschikken over voldoende vrijwilligers. Daarom 
hierbij een vriendelijk, maar ook een beetje dringend verzoek: Wilt u eens kijken of u die 
dag de helpende hand kunt bieden, of anders eens in uw kring informeren. Er zijn die dag 
zeker 50 vrijwilligers nodig. Verkeersregelaars, parkeerwachters, hulp bij de catering, 
verkoopkraam oude spullen enz. enz.  Bert Lankman (0525-662524) noteert graag uw naam 
als vrijwilliger voor die dag. 
 
Met de inrichting van de mooie Landwinkel in de Molen (zeker een bezoek waard) kunnen we als 
Stichting daar niet meer terecht bij grotere evenementen. Daarom is onlangs een extra grote tent 
aangeschaft, waarin we met festiviteiten als de Midwintersnertwandeling grote groepen kunnen 
onderbrengen. Met eventuele verhuur ervan kunnen we mogelijk weer wat terug verdienen…. 
 
Op de site www.molendeduif.nl treft u foto’s aan van de diverse activiteiten. Ook is een pagina 
actualiteiten toegevoegd.  
 

http://www.molendeduif.nl/

