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13 mei: GERANIUMMARKT
tijdens Open Molendag
Molen Open
Van 10.00 – 16.00 uur is de molen op 13 mei open voor publiek. Molengidsen
willen u graag op een deskundige manier door de molen begeleiden. Ondertussen
beantwoorden zij vragen en vertellen over dit Rijksmonument, over molens in het
algemeen, over de wind, de granen en de aloude techniek van het malen.
Geraniummarkt:
Bijna-Moederdag, zondag 14 mei !!!!
Op 13 mei ook van 10.00 uur tot 16.00 uur, op het plein een geweldige
Geraniummarkt. Een keur aan geraniums in allerhande maten, kleuren en vormen ,
wordt aangeboden. Prachtige cadeau-ideeën voor Moederdag
Inwendige mens - Vrienden van de Molen
De hele dag door zijn de ‘Vrienden van de Molen’ in de weer om te zorgen voor de
inwendige mens. Koffie, thee, en andere drankjes zijn er. Maar ook worden overdag
natuurlijk weer de heerlijke pannenkoeken gebakken.

Molen tweemaal in vreugdestand,
eenmaal in rouwstand
Vreugde: Koninklijke onderscheiding
Op de dag voor Koningsdag, 26 april 2017, is Joke TuitertHekkert gedecoreerd met een koninklijke onderscheiding.
Tijdens de plechtigheid in de Lebuineskerk te Deventer
memoreerde de burgemeester al Joke’s verdiensten tot
nu toe. En dat waren er nogal wat. Een belangrijke reden
tot toekenning was haar werk voor Windkorenmolen de Leeuw.
Jarenlang zet zij zich al in en sinds een paar jaar als algeheel coördinator
van de activiteiten van ‘Vrienden van de Molen’.
Bij de molen werd Joke een gezellige ontvangst aangeboden. Zij werd
natuurlijk ook door alle vrienden, kennissen en buren van harte gefeliciteerd en in de bloemetjes gezet.
Vreugde: Huwelijk Tonnie Moes met Astrid de Visser. Op woensdag 12
april zijn Tonnie en Astrid in Deventer in het huwelijk getreden. Hierbij
nogmaals onze gelukwensen.
Rouw: Overlijden Janny in’t Hof, de vrouw van onze penningmeester.
Wij wensen hem veel sterkte in de komende periode.
-blad2-

‘Hart voor Salland’

Bij de Rabo-bank actie ‘Hart voor Salland’ hebben De Vrienden van de Molen De Leeuw
(zoals onze roepnaam blijkbaar luidde) in totaal 152 stemmen gekregen. Dit jaar was een
stem € 3,88 waard. Daarom hebben we 10 april in de schouwburg een cheque in ontvangst
mogen nemen van maar liefst € 589,76.
Vooralsnog was de opzet om dit bedrag toe te voegen aan het budget van ‘Koren op
de Molen’ om in ieder geval de begroting rond te krijgen. Natuurlijk hopen we dat dit
korenfestival na afloop dan niet alleen een mooie avond, maar ook nog weer een positief
saldo op gaat leveren.

Vervangen lange spruit

De lange spruit, een lange balk met een lengte van ca 11.00 m dwars door en bovenin
de kap, is vervangen inclusief schoorbalkjes aan de binnenzijde van de kap.
Molenmakersbedrijf Groot Wesseldijk uit Lochem verzorgde dit onderhoudswerk.

Jaarbericht 2016

Het jaarbericht, vastgesteld in de eerste bestuursvergadering
van dit jaar, staat als pdf-bestand op de onze site.
Tevens is de begroting van baten en lasten in te zien.

Reserveer alvast

Op 9 september wordt er weer een korenfestival (Streek)-Koren op de molen georganiseerd. Vier koren
(Bekezangers (Bathmen), Koor Groot Colmschate (Colmschate), Vocal Group Notes (Schalkhaar) en Voce
Magna (Lettele) ) hebben hun medewerking toegezegd.
Het motto die avond is het motto van de landelijke Open Monumentendagen : ‘Boeren, burgers en
buitenlui’. Om die reden treedt ook de boerendansgroep ‘Battumse Venne’ die avond op. Dus zeer de
moeite waard. 9 september 19.00 –23.00 uur op het molenplein. Kom zelf en zeg het voort.

