
Benthuizen 15 maart 2016 [LINK] naar webversie

Nieuwsbrief
Met veel genoegen presenteren wij u 
onze eerste digitale Nieuwsbrief.
Wilt u de web-versie van deze 
Nieuwsbrief lezen, volg dan deze [LINK]
In de afgelopen maanden is aan onze 

relaties en donateurs gevraagd hun e-mailadres aan ons
op te geven. Daardoor kunnen we deze eerste 
nieuwbrief verzenden aan circa 90 belangstellenden, die
met ons meeleven.

Het is onze bedoeling 4 of 5 keer per jaar een 
Nieuwsbrief uit te brengen.

Molennieuws
Op 7 december 2015 hebben 3 vrijwillige
molenaars, die in opleiding waren op 
molens in de regio, examen gedaan op 
Korenmolen De Haas. Alle drie zijn ze 
geslaagd. In de Algemene Vergadering van 
de Vereniging De Hollandsche Molen op 
19 maart 2016 ontvangen ze hun 

Getuigschrift.  In 2015 ontvingen 89 geslaagde 
molenaars hun Getuigschrift.  

Op KONINGSDAG, woensdag 27 april 2016, staan we 
weer met een kraam op de Koningsmarkt in 
Benthuizen.

Op 7 december 1985 maakte Korenmolen De Haas 
zijn eerste omwentelingen na de restauratie.
Inmiddels siert de molen de skyline van Benthuizen al 
weer ruim 30 jaar. 
Op NATIONALE MOLENDAG, zaterdag 14 mei 2016, 
zullen we daar uitgebreid bij stil staan.

Vrijwilligers

In onze molenwinkel kunnen we nog enkele 
vrijwilligers gebruiken.   Lijkt het u leuk om één keer in
de maand een dagdeel in de molenwinkel mee te 
draaien, neem dan contact op Ria van der Lede of mail 
aan  [winkel@korenmolendehaas.nl] 

Nieuwe website
Ook onze website is volledig vernieuwd. 
Wij zijn trots op het resultaat en willen de 
inhoud graag aan u tonen, ook al is de site 
nog niet helemaal af en vinden er nog 
regelmatig aanpassingen plaats. Heeft al een

kijkje genomen?

Nu bekijken? Volg dan de link naar 
http://korenmolendehaas.nl 

Paasaanbiedingen
Onze molenaars en winkelier(ster)s 
zijn druk bezig met het gereed maken 
van een aantal overheerlijke 
Paasaanbiedingen van puur natuurlijke 
producten.

Naast de vele luxe broodsoorten zoals De Haas 
Wiekenbrood en Krentewegge naar Achterhoeks 
recept, hebben we smakelijke Paasstollen en bakmixen 
met vruchten, cranberires en walnoten.

Binnenkort wordt hiervoor een advertentie geplaatst 
in de huis-aan-huisbladen. [zie link]
Als NieuwsbrieCezer brengen we u als eerste op de 
hoogte.

Donateurs

Heeft u in 2015 een gift gedaan aan Stichting 
Korenmolen De Haas? 

En is het totaal van uw giften meer dan de geldende 
drempel? 

Dan mag u deze gift voor 125 % aftrekken bij uw 
Aangifte Inkomstenbelasting 2015, omdat onze stichting
is erkend als Culturele ANBI. 

Voor meer informatie volg deze [LINK] 
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