Jaarverslag 2016 Stichting Molen van Fakkert in Hoonhorst.

Er is weer veel gedaan en gebeurd het afgelopen jaar. We blikken samen met u terug.
Het gehele jaar was de molen iedere zaterdagmiddag open en bij bijzondere gelegenheden
of op verzoek. Ook de molenschuur was iedere zaterdagmiddag open.
In de molenschuur waren wisselende exposities te zien. De tuinmannen zorgden er voor dat
de tuin er het hele jaar weer mooi en netjes bij lag.
In maart hebben we meegedaan aan de Rabobank Clubkas Campagne. Dat leverde de
stichting een mooi bedrag op van ruim € 700,= . Dit bedrag is besteed aan een nieuwe
meelkast, nieuwe zakjes, weegschalen etc. Dezelfde maand hebben we meegedaan aan
NL Doet. De molenschuur is opnieuw in gebeitst en een vrijwilliger heeft later alle andere
onderdelen aan de buitenkant geschilderd.
In 2016 hebben we er 2 gediplomeerd molenaars bijgekregen: Guus en Willy. Ook hebben
zich 4 nieuwe hulpmolenaars zich aangemeld.
Op 14 mei is tijdens de Nationale molendag is het Hoonhorster broodje gelanceerd. Ook de
molen heeft hierin een bijdrage gehad.
Daarnaast bereikte ons het bericht dat op 19 mei onze ambassadeur Jan Fakkert is
overleden. Uit respect is de molen in de rouwstand gezet.
In de zomerperiode is de molen in opdracht van de gemeente geschilderd en waren we weer
4 weken lang ook op woensdagmiddag open.
Tijdens Open monumentendag en Overijsselse molendag en Proef Dalfsen was er bij de
molen ook weer van alles te proeven met meel van de molen.
Ook vanuit Utrecht hebben ze de molen ontdekt. In oktober heeft een stel trouwfoto’s
gemaakt op de molen.
Op zondag 18 december hadden we weer onze jaarlijkse kerstmarkt: Weer zeer geslaagd.
Mooi weer, veel wandelaars en heel veel bezoekers.
En 22 december was er een lichtjestocht en deze eindigde in het prieeltje waar Jozef en
Maria zaten met hun kindje Jezus.
Doordat twee bestuursleden aftraden waren we op zoek gegaan naar nieuwe bestuursleden,
wat weer gelukt is.
Al met al kunnen we terugkijken op een goed en gezellig jaar.
Marisca Kasper

