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   Sleeuwijk, 9 oktober 2018 

 
 
 
Beste donateur,  

 
 
U staat bij ons geregistreerd als donateur van de Molenstichting. Jaarlijks stuurden wij u altijd 
onze nieuwsbrief met een acceptgiro erbij en een vriendelijk verzoek om weer een bijdrage 
te leveren aan het behoud van de molens. Dit jaar een wat ander geluid.  
 
Plan Windkracht 
Vorig jaar zijn wij met de uitvoering van een plan gestart om nog meer bezoekers naar de 
molens te trekken. De negen molens in ons beheer worden themagericht verder ontwikkeld, 
er zijn nieuwe foto’s gemaakt voor promotiedoeleinden, er is met VVV Biesbosch linie een 
overeenkomst gesloten om sociale media in te zetten ter promotie van de molens, er wordt 
een themaroute rondom erfgoed ontwikkeld en onze eigen site gaat ook op de schop! 
Daarnaast is een nieuw boekje ontwikkeld dat de molens en hun thema’s belicht. Bijgaand 
ontvangt u dit boekje.  
U ben al geruime tijd donateur van ons en wij hopen dat daar geen verandering in komt! In 
plaats van donateur noemen wij u voortaan ‘Vriend van de molen’ en dit jaar ontvangt u van 
ons, afhankelijk van de hoogte van uw donatie, een leuke attentie als dank. Dat verandert er 
van onze kant. Wij verwachten dat u deze geste positief ontvangt en de molens in onze 
mooie regio een warm hart blijft toedragen. 
De gegevens die wij van u hebben zijn uw naam en adresgegevens. Wij beschikken nog niet 
over uw mailadres. We zouden het op prijs stellen indien u uw mailadres per mail aan ons 
wilt doorgeven. In de toekomst kunnen we daar dan zo nodig gebruik van maken. Dat werkt  
vaak veel praktischer en sneller dan het verzenden van brieven. Al uw gegevens bewaart  
Molenstichting Het Land van Heusden en Altena op een met een wachtwoord beveiligde 
harde schijf. Uw gegevens gebruiken wij uitsluitend om u te informeren over de molens en 
evenementen rondom de molens. Als u niet langer in ons bestand wenst te staan, stuur dan 
even een mailbericht naar onderstaand mailadres van de Molenstichting of stuur een briefje 
naar ons correspondentieadres. Graag ook een berichtje bij adreswijziging.  
 
Unesco  
Speciaal willen wij nog de aandacht vestigen op onze vrijwillige molenaars.  
Sinds de 19e eeuw zijn zeer veel molens in Nederland verdwenen. Het ambacht van 
molenaar dreigde zelfs uit te sterven. Maar gelukkig zijn de veelal vrijwillige molenaars in 
Nederland er in geslaagd om het ambacht levend te houden. Er is een gilde van vrijwillige 
molenaars en er bestaat zelfs weer een opleiding voor vrijwillig molenaar.  
Het afgelopen jaar is het ambacht van molenaar zelfs bijgeschreven op de lijst van 
immaterieel erfgoed van de Unesco.   
Het bestuur is trots op onze molenaars en de erkenning door de Unesco van dit eeuwenoude 
ambacht 
 
 



 
 
 
 
 

Donatie 
Als Vriend van de Molens droeg 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. Helaas liep het aantal donateurs wat terug. Maar we 
hopen dat met de uitvoering van het plan Windkracht weer een nieuwe impuls kan worden 
gegeven aan de inkomstenstroom van Vrienden en sponsors.  
 
We doen wederom een beroep op u om ruimhartig te doneren. Uw bijdrage is onmisbaar 
voor het behoud van een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed in onze regio. En 
zoals we hiervoor reeds hebben aangegeven stellen we daar een kleine attentie tegenover.  
We hebben attenties beschikbaar voor een gift die tenminste € 15,00 bedraagt maar niet 
meer dan € 25,00. En een iets ruimere attentie voor giften boven de € 25,00. Molenaar Sven 
Verbeek van molen de Hoop te Veen zal deze giften persoonlijk bij u bezorgen.  
 

  Tenslotte. 
Samen met de molenaars en andere vrijwilligers staan we voor het behoud van belangrijk  
cultureel erfgoed in onze regio. De historische molens hebben een nationale en 
internationale betekenis. Maar helaas is de instandhouding nog steeds niet verzekerd.   
Dus doneer ruimhartig. De bekende acceptgiro is bijgevoegd.  
Nogmaals heeft u vrienden, buren, kennissen die onze Stichting nog niet kennen en/of graag 
de Molenstichting financieel willen ondersteunen, maak ze er op attent.  
 
  
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. 

 
 
 
 
 


