Om donateurs te werven

Molenstichting houdt open dag en start actie
SASSENHEIM – De Stichting “De
Molen van Sassenheim” is deze maand
een intensieve donateursanctie gestart.
Begonnen is met donateurs te werven in
het zuidelijk deel van de Postwijk. Ruim
400 inwoners hebben een brief gekregen
met een uitleg over de stand van zaken
met betrekking tot de binnenrestauratie
van de molenonderachtkant aan de H.
Knoopstraat. In de brief wordt men
opgewekt om het werk van de
molenstichting blijvend te steunen door
donateur te worden voor minimaal
ƒ 25,-- per jaar. Daarvoor is een
acceptgirokaart bij de brief toegevoegd.
Uiteraard blijft het niet bij dit deel van
de wijk, maar zullen alle ruim 1000
adressen in de Postwijk een dergelijke
brief ontvangen.
De molenstichting heeft een open dag
gepland op zaterdag 20 februari. Van 10.00
tot 17.00 uur staan de molendeuren open
en waait de blauwe molenwimpel aan de
vlaggenmast. Alle inwoners van de

Postwijk zijn dan welkom om met eigen
ogen de restauratieresultaten te zien. Die
zijn zeker niet mis. Het nationale tijdschrift
Molenwereld
wijdde
in
haar
februarinummer een uitvoerige bespreking
aan de stand van zaken en aan de plannen
voor het afmaken van de binnenrestauratie.
Overigens mag iedere Sassemer die dat wil
een kijkje komen nemen. Er zullen
bestuursleden aanwezig zijn om de
opborrelende vragen naar beste kunnen te
beantwoorden. De stichting hoopt op die
zaterdag op een volle molen en hoopt
vooral vele nieuwe donateurs van de
molenstichting welkom te mogen heten in
de kring van vrienden van molen De
Speelman. De binnenrestauratie van de
onderachtkant zal dan snel kunnen worden
geklaard, zodat exploitatie als klein
cultureel, sociaal en educatief centrum ter
hand kan worden genomen. Concrete
plannen daarvoor liggen klaar. De stichting
verwacht met de steun van velen nog dit
jaar met de verhuur te kunnen beginnen.

