
 
Molenstichting Het Land 
van Heusden en Altena 

 

Molenstichting Het Land T : 0162-427081 ING : NL09INGB0000844049 
van Heusden en Altena M : 06-21633728 RABO : NL81RABO0301502242 
p/a Lisztstraat 17 E : molenstichtinglvhea@gmail.com KvK : 41099031 
4904 ME  OOSTERHOUT W : www.molensheusdenenaltena.nl 
 F : molenstichtinglvha 

 
 
 
 
 
        
         
 
 
        Sleeuwijk, 6 november 2019. 
 
Beste Vriend van de molens van Altena,  
 
 
U staat bij ons geregistreerd als Vriend van de molens van Altena (voorheen donateur van 
de Molenstichting). Ook dit jaar doen we weer een beroep op uw vrijgevigheid en daarom 
bijgesloten de bekende acceptgiro en ons vriendelijk verzoek om weer een jaarlijkse bijdrage 
te leveren aan het behoud van de molens.   
 
Vorig jaar beloofden wij u een kleine attentie als dank voor uw bijdrage. Door 
omstandigheden hebben we die toezegging nog niet waar gemaakt. Maar belofte maakt 
schuld. De uitreiking van deze attentie wordt voor het einde van dit jaar verzorgd door onze 
molenaar Sven Verbeek. Molenaar van korenmolen de Hoop te Veen.  
 
Nieuwe gemeente: 
Met ingang van 2019 zijn de voormalige gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam 
samengevoegd tot de nieuwe gemeente Altena. Alle molens van de Molenstichting liggen in 
deze nieuwe gemeente. De Molenstichting heeft daarom nog maar met een 
gemeentebestuur te maken in plaats de 3 afzonderlijke besturen van de 3 voormalige 
gemeenten. Dit brengt voor de Stichting een aantal kleine praktische voordelen met zich 
mee.  
 
Website en facebook: 
Langs deze weg willen wij u ook attent maken op onze vernieuwde website die omstreeks 15 
november 2019 de “lucht in gaat”. De nieuwe site krijgt een andere uitstraling en 
geactualiseerde inhoud. Daarnaast wijzen we ook op onze facebookpagina waar vaak de 
laatste nieuwtjes op te vinden zijn. 
De website is te vinden op  www.molensheusdenenaltena.nl en onze facebookpagina is te 
vinden op  www.facebook.com/MolensLandVanHeusdenEnAltena .  
 
Donatie 
Als Vriend van de Molens draagt u met uw donatie bij aan de jaarlijkse inkomsten van de 
Molenstichting. Het bestuur is u daarvoor uiteraard zeer erkentelijk. Deze bijdragen vormen 
een niet onbelangrijke inkomstenpost.  
Dit geld is zeer nodig voor de instandhouding en het behoud van onze molens die onderdeel 
uitmaken van het cultureel erfgoed in onze nieuw gemeente Altena.  
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

Tenslotte. 
Samen met de molenaars en andere vrijwilligers staan we voor het behoud de molens in de 
gemeente Altena. De historische molens hebben een nationale en internationale betekenis. 
Maar helaas is de instandhouding nog steeds niet verzekerd.   
Dus doneer ruimhartig en attendeer vrienden, familie, buren en kennissen op het bestaan 
van de Molenstichting en de mogelijkheid om die financieel te ondersteunen.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Het bestuur van Molenstichting Het Land van Heusden en Altena,  
De Voorzitter,    De Secretaris,  
 
 
 
A.B. Snoek.   R.M.W.J. Dielissen. 

 
 

  
 
 
 
 


