Vrienden van de Wilhelmina
Geachte heer, mevrouw,
Korenmolen Wilhelmina, gelegen in het mooie Noorderhoogebrug, verdient ook uw steun!
Sinds 1907 staat hier deze forse achtkante stellingmolen. Op deze plek hebben al twee voorgangers hun
werk gedaan. De huidige molen is zo hoog gebouwd omdat er destijds al rekening is gehouden met een
optimale vrije windvang. De molen is eigendom van de molenstichting Hunsingo e.o.
De molenaars zijn Hendrik-Jan, Mieke en Jan-Chris, daarnaast is Jeroen in opleiding tot molenaar.
Bijna wekelijks is de molen in vol bedrijf te zien. Op ambachtelijke wijze worden er granen verwerkt tot
diverse meelproducten.
Een bezoek aan de molen is mogelijk op zaterdagen van 10.00-17.00 uur of op afspraak.
Echter, met draaien en malen alleen komen we er niet. Een molen in stand houden kost veel geld. Daarom
vragen we u ons te steunen.
Wordt vriend of vriendin van de Wilhelmina!! Het kan al vanaf 5 Euro per jaar.
U ontvangt dan twee keer per jaar een nieuwsbrief over het wel en wee van de molen.
Mocht u interesse hebben om vriend of vriendin van de Wilhelmina te worden of wilt u zelf als vrijwilliger
komen helpen, vul dan de onderstaande bon in.
U kunt de bon inleveren op de molen of opsturen per e-mail : info@korenmolen-wilhelmina.nl
Ja, ik word vriend(in) van de Wilhemina voor €_25,00 Euro ( minimaal 5 Euro) per jaar.
Ik ben al vriend van de Wilhelmina maar wil graag als vriend vermeld worden op jullie site.
Naam: Marjan Krook & Harrie Dijkema
Adres: Wolddijk 106A
Postcode: 9738 AG Woonplaats: Groningen
E-mailadres: krook58@home.nl.
Wilt u gebruik maken van een link naar u website, dan kunt u hieronder uw website vermelden
(Dit is alleen geldig voor vrienden van de Wilhelmina)
www .praktijkmarjankrook.nl……………………………………………………………………
0 Ik wil graag meehelpen op de molen.
Neem contact met mij op. Mijn telefoonnummer is: ……………………..

