Donateursactie
Onze actie € 25,- en een serie posters cadeau is een
geweldig succes. De actie loopt nog even door!!!
We beginnen daarnaast een nieuwe actie: Breng
een donateur aan en u ontvangt het boekje over
De Goliath van Teun Juk gratis.
U kunt ook donateur worden via een
acceptgirokaart (laat het ons even weten) of via uw
eigen bank.
Natuurlijk kunt u ook zelf een storting doen op ons
rekeningnummer 921571216 t.n.v. St.B en B
onder vermelding van donateur

Donateurskaart en afschrijving incasso
De penningmeester heeft aangegeven uw
donateurbijdrage (automatische incasso) af te willen
schrijven in de maand mei.
Uw donateurkaart voor 2007 ontvangt u
tegelijkertijd met deze Nieuwsbrief.
Met uw kaart kunt u onze activiteiten gratis
bezoeken of tegen gereduceerde prijs.
Neem uw kaart altijd mee!!

Ploffietsdag
Oude brommers kwamen ook naar de molen. Solex,
Kreidler en Zündap op toertocht door het Groninger
land.

2007 het jaar van de molens
De molen als toonbeeld van technisch vernuft
De molen als cultuurhistorisch monument
De molen als beeldbepalend in het landschap
De molen in de schilderkunst
De molen als maatschappelijk bindmiddel in de
samenleving

www.jaarvandemolens.nl

De Stichting was voor de promotie ook
aanwezig op de Herfstfair in Warffum.
Komende activiteiten
7 april: paaseieren zoeken voor de kinderen
21 april: uitreiking eerste exemplaar boekje van
Teun Juk aan Harm. D. Post.
(beschermheer)
12 mei: de Nationale Molendag en huwelijksvoltrekking
9 en 10juni: FotoTentoonstelling Annet Schrage
9 en 10 juni: Groninger Molenweekend
9 juni: Rode Kruis wandeltocht
1 of 8 september: Open Monumentendag en Van
gewas tot gerecht: Culinair met piepers.

Molenfinale
In september 2006 vond de uitgestelde Molenfinale
plaats. Ida’s laatste zoektocht was nu ten einde.
De grote tent kon in mei helaas vanwege storm en
regen niet worden opgezet.
Zaterdag 2 september was de promotiedag met allerlei
stands en werd het molencomplex met een officieel
tintje overgedragen.
Met het nieuwe gevlucht werd de molen weer aan het
draaien gebracht door Rolf Bouman van AG Ems.
’s Avonds werd de tent op de kop gezet door het
Doekegat piratenkoor.
Zondag 3 september was de tent ondanks de
ochtendregen helemaal vol. Het was de dag van de
accordeon/harmonica marathon.
Van het hele evenement wordt een dvd gemaakt, die
ook is te bestellen.

