Stichting "De Oude Molen"
Activiteiten 2018.

• Zaterdag 1 december 2018 Kerstmarkt Fendertsof.
Voor de verkoop van onze producten hebben de dames gestaan op de kerstmarkt in het Fendertshof.
• Zaterdag 15 september en zondag 16 september 2018 Kunst- en cultuur.
Meegedaan aan de jaarlijkse kunst- en cultuur route vande gemeente Moerdijk.
Zowel op zaterdag 35 als op zondag 35 bezoekers mogen ontvangen.
• Zaterdag 8 september en zondag 9 september 2018 Monumentendagen.
Meegedaan aan de monumentendagen waarbij op zaterdag 21 en op zondag 40 bezoekers werden
ontvangen.
• Dinsdag 10 juli 2018
Was de molen een stopplaats ( stempelplaatst) voor een fietsroute waarbij 25 personen de molen
hebben bezocht.
• Woensdag 4 juli 2018
Hebben wij bezoek gehad van de Julianaschool uit Fijnaart.
De school was present met 30 leerlingen en 8 begeleidsters.
Aan deze groep werd door de molenaars, tijdens de rondleiding door de molen, uitleg gegeven over de
molen en de werking van de molen.
• 11e Ruigenhilfair
("De Prullenkast") deze werd op zaterdag 23 en zondag 24 juni 2018 gehouden
De fair werd dit jaar kennelijk niet zo druk bezocht. Machten over beide dagen ± 20 bezoekers
rondleiden.
• zaterdag 16 juni 2018
Op deze dag heeft de molen dienstgedaan als stempelpost voor de 56e Suikerstad Mars en de
25e Suikerstad Tour.
Deze werd gehouden van 14 t/m 16 juni 2018.Vertrek en eindpunt waren in Dinteloord.
Wij hebben die avond ongeveer 30 bezoekers mogen rondleiden.
Kijk ook eens op: www.suikerstad-sportief.nl
• Zaterdag 12 mei en zondag 13 mei 2018
Nationale molendag
Zaterdag ± 65 bezoekers en zondag ± 60 bezoekers, die door de molenaars door de molen werden
rondgeleid.
Ook waren de zendamateurs van Veron 51 ( Bergen op Zoom ) aanwezig.
Deze hadden op vrijdagavond hun apperatuur geinstalleerd en op zaterdag en zondag waren ze om
09.00 uur gezamelijk met de molenaars aanwezig.
Geïnteresseerd kijk dan eens op: Veron Afdeling a51 Bergen op Zoom
Ook dit jaar waren het weer geslaagde dagen.
• Zondag 25 maart 2018
Westbrabantse molendag 25 maart 2018
Ondanks dat er weinig wind stond was het toch een geslaagde dag met regelmatige aanloop van
bezoekers.
Wij mochten toch zo'n 30 bezoekers ontvangen en zijn de nodige rondleidingen verzorgd.

