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EINDELIJK WEER:

EEN KORTE NIEUWSBRIEF!

U ontvangt hierbij de vijfde uitgave
van deze nieuwsbrief die vanaf nu (
2015) hopelijk regelmatig zal
verschijnen.
Heeft u de andere nieuwsbrieven
gemist?U kunt ze dan nog lezen op
mijn website! Aan de hand van
uiteenlopende onder werpen zal u op
de hoogte
worden gehouden over:nieuwe
producten,
aanbiedingen,tips,activiteiten,onderh
oud ,wetenswaardigheden,zoekfoto
van de maand,
recept van de maand , bijzondere
bezoekers, kinderverhalen
,vragen/verhalen/ recepten
van lezers .
Heeft u zelf wat te melden :laat het
mij dan weten!
Inmiddels hebben zich al heel veel
personen aangemeld om deze
nieuwsbrief digitaal te willen
ontvangen.
Inmiddels is Molen De Bente
in 2014 al
200 jaar oud geworden!
Ik ben al druk doende om allerlei
historische gegevens te verzamelen

en ook foto’s om een boekje uit te
kunnen geven.
Zijn er onder u ook mensen die
wellicht ook historische feiten en/of
foto’s mij kunnen aanleveren die
interessant genoeg zijn om ook in
dat boekje op te kunnen nemen?
Laat u me dat dan even weten?
Alvast bedankt voor alle moeite!

ZONDAGMORGEN
22 MAART 2015

WAS OM 11.30 UUR
IN DE UITZENDING
VAN
“MIJN LEVEN
MIJN GEZONDHEID”

OP RTL4
MOLEN DE BENTE
TE ZIEN
EN
MOLENAAR
HANS PETIT
TE HOREN
Herhaling is hele jaar op
website van RTL4 te zien:
kijk op uitzending “Mijn Leven
Mijn Gezondheid “ uitzending
zaterdag 22 maart 2015 (tweede
onderwerp)

NB: van 21 juli tot en met 25
juli 2015 is de molen gesloten
omdat molenaar Hans Petit
meeloopt met de 99e Nijmeegse
Vierdaagse

Enkele oude foto’s van
Molen De Bente:

1939

1947

Voor men Dalen binnenkomt moet men
langs de molen, een echt karakteristiek
beeld van het Hollandsche landschap, die
als een stoere wachter het dorp schijnt te
bewaken.

1910
De boomen aan weerszijden van
den straatweg te Dalen vormen
als het ware een omlijsting van
den molen op den achtergrond.
Een mooi kiekje!

