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Nieuwsbrief  28 juli 2015 
 
Beste vrienden, donateurs, sponsoren en vrijwilligers, 

 
Al lijkt het nu geen zomer, we zitten er middenin. Sommigen zijn met vakantie 
anderen zijn mogelijk al weer terug of gaan nog.  Maar rond molen de Duif is het nooit 

stil. Wie de 24-uurs actie op 10 en 11 juli heeft meegemaakt heeft ervaren dat het 
een mooie actie was. De molenaars die 24 uur achter elkaar de molen lieten draaien 

kijken, met ons, tevreden terug. De opbrengst was dan wel mager, maar qua 
publiciteit en goodwill was het een prima actie. Het ontbijt in de boomgaard was in elk 
geval een succes. Of dit een vervolg krijgt zullen we met elkaar nog over nadenken. 

 
De kofferbakverkoop verloopt goed. Doorgaans melden zich ruim zestig deelnemers 

en dat brengt een leuke cent in het potje. De prijsverhoging moest voor enkelen even 
wennen, maar is inmiddels geaccepteerd. Het weer zat niet altijd mee. Ook de laatste 
editie werd voortijdig afgebroken, maar toen was Henk Vos al bij de verkopers langs 

geweest. Eind augustus zal de laatste keer zijn.  
 

De volgende activiteit is de pompoenenmarkt op 5 september. Dit is een activiteit 
van Agro Tuin en Dier, waar wij als stichting Vrienden een beperkte rol bij spelen met 
een pannenkoekenkraam. Corjan Willemsen probeert deze markt ook een flink aantal 

standhouders te charteren. Vaak mensen die ook op de Boerenlanddag aanwezig 
zijn. Dat zal dan ook de volgende grote activiteit zijn op 3 oktober. 

 
Zoals gezegd, ook in  de zomer zitten we niet stil. De voorbereidingen voor de 
Boerenlanddag zijn al weer begonnen. Standhouders worden al benaderd, anderen 

bellen ons al op of ze weer kunnen komen en er wordt hard gewerkt aan het 
aantrekken van nieuwe attracties. Dit om te voorkomen dat het elk jaar hetzelfde is. 

We doen er alles aan om het hoge niveau van deze dag in stand te houden, want we 
krijgen veel complimenten over de Boerenlanddag. Daarbij is het weer natuurlijk 
belangrijk, maar zeker ook de bijdrage van alle vrijwilligers. Ieders inzet is 

onontbeerlijk. Kijk alvast in de agenda of jullie ook op 3 oktober weer van de 
partij kunnen zijn. En mocht je nog iemand kennen die ook wil helpen, laat 

het ons weten, graag!   
 

Ook komen we graag in contact met mensen die ons bestuur willen komen 
versterken. Met het vertrek van Lydia Scheen als voorzitter is deze functie 
vacant. Aanvulling van twee ,gewone’ bestuursleden (dames hebben de 

voorkeur) zou fijn zijn, dan kunnen taken herverdeeld worden. Ook de PR 
functie zal moeten worden overgenomen omdat Albert Goeree na zeven jaar 

stopt als bestuurslid. Sinds april is Klaas Pul toegevoegd aan het bestuur. Wie 
tijd en zin heeft om ons te versterken is van harte welkom. We horen het graag. Ook 
zoeken we kandidaten voor de opleiding tot vrijwillig molenaar. 

Belangstelling? Neem contact op met Bert Lankman 0525-662524 
 

Om alles goed te kunnen regelen schaft het bestuur steeds meer materialen aan. Zo 
is ook een extra grote tent aangeschaft (met de komst van de Landwinkel- overigens 
een prachtige winkel- is de molen niet meer beschikbaar voor ontvangsten e.d.). Het 
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arsenaal aan materialen breidt zich uit en opslag begon een probleem te worden. 
Daarom zal binnenkort een Porte-cabine worden aangeschaft en geplaatst worden 
achter de schuur van Corjan Willemsen. Daar kunnen dan alle materialen worden 

opgeslagen en is er ook ruimte voor bestuursvergaderingen. We hopen dit te 
realiseren voor oktober.  

 
Hebt u zich als vrijwilliger al aangemeld voor de BBQ op 21 augustus bij Henk 
Vos??? Doen hè. 


