Beste molenaar😎
Het was super leuk bij de molen vooral de museum was super leuk.
Soms is het heel erg koud maar daarna is het lekker warm.
Het was super zielig dat je bent gevallen maar daarna was het weer
gelukkig een beetje over.

groetjes Nikky�
Beste Mollenaar
Ik ben
En vanochtend naar uw molen geweest.
Ik vond het erg leuk.👌👏
En informatief.
Bedankt grote groet van Rayan /CBS de wegwijzer
Beste molenaar,
we willen jullie bedanken om bij de molen in makkiga te komen.
En de ouders ook.
maar de museum vond ik de leukste en half de molen
dus we willen jullie heel veel bedanken
en een fijne jaar 2019
Groetjes Amir de leerling😄
Beste molenaar
Bedankt voor de rondleiding. En ik vond het heel leuk bij het museum.
groetjes Maud de vries

Beste molenaar,
Ik vond het heel leuk om op bezoek te komen.
Ik vond het heel jammer om weg te gaan.
👍👍👍👍👍👍👍

Groetjes Aimee van CBS De Wegwijzer in Wolvenga.

Beste Mollenaar
Ik ben
En vanochtend naar uw molen geweest.
Ik vond het erg leuk.👌👏
En informatief.
Bedankt grote groet van Rayan /CBS de wegwijzer
Beste Molenaar,
Bedankt dat we mochten komen.
Het was super leuk in het museum en in de molen.
Alleen die poppen zijn een beetje eng.
Jammer dat mijn telefoon uitviel want anders had ik duizenden
foto´s gemaakt.
Maar voor de rest was het geweldig.
Bedankt dat we konden komen.
Groetjes Van CBS de wegwijzer groep 5&6

Beste Molenaar,
Ik ben jasmijn van CBS de Wegwijzer in Wolvega.
Ik vond het heel leuk bij de molen en ook heel interessant.

Groetjes van jasmijn van CBS de Wegwijze in
Wolvega

Beste Molenaar,
Ik ben Jaylinn van CBS de Wegwijzer in Wolvega
Ik vond het heel interessant in het museum en in de molen
Het was ook heel leuk om op bezoek te komen.
Groetjes van Jaylinn CBS de Wegwijzer in Wolvega👍

Beste molenaar,
Ik vont het leuk om op bezoek te komen.
Ik vont het jammer om weg te gaan.
U had het leuk gemaakt voor ons.
groetjes Sam CBS de wegwijzer Wolvega
Beste Molenaar😎.
Hoi ik ben Sophie van CBS de wegwijzer van wolfenga.
Bedankt voor het kijken bij de molen.
Groeten van Sophie van de wegwijzer van Wolfenga.

Beste molenaar�,
Het was heel leuk in de molen en in het museum.
Ik kon me daar ook vermaken en ik heb heel veel foto gemaakt meer dan 100.
Ik heb gister goed geluister naar u over het veen .

Groetjes sven cbs de wegwijzer
wolvega.

Beste molenaar,
Wij zijn vanochtend naar de molen geweest.
Ik wil u daar voor bedanken .
Ik vond het erg leuk in de molen.
Ik vond de molen het leukst.
In het museum vond ik het ook leuk met al die oude spullen ook leuk.
De machines in de molen waren ook leuk.

Groetjes Sem Wardenier CBS de wegwijzer Wolvega.
Hallo meneer molenaar!
Ik wou u bedanken omdat we bij u in korenmolen de weyert een rondleiding kregen!
We vonden het superleuk en we hebben ervan genoten. vooral in het museum!
En de molen was ook heel leuk!
Groetjes arian van cbs de wegwijzer😍
Beste molenaar,
Ik vond de excursie superleuk en interessant.
Ik vond het super leuk en interessant.
Ik ben blij dat het doorging.
Want eerst zochten we nog een paar rijders anders ging het niet
door.
Ik zou hier zeker weten nog een keer heen willen.
Heel erg bedankt voor de excursie.
Groetjes,Sanne (van cbs de wegwijzer)

best molenaar
ik vont het leuk bij de molen
ik vont ale spullen heel mooi
ik hoop dat ik snel weer langs kan kommen😏😏🤗

Groetjes cbs de wegwijzer
wolvega

Beste molenaar,
Ik wil je bedanken van de leuke soort van les.
Dat was heel interessant en leuk.
Groetjes Lyan van de Wegwijzer uit Wolvega

