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Wintermarkt 2015 op 12 december

Op 12 december wordt weer de traditionele en sfeervolle Wintermarkt georganiseerd op
en rond het molenplein van De Leeuw. Een mooi assortiment dat sfeer en beleven van de
winter en de kerst optimaal kan verhogen. Zowel voor de sfeer in huis, de uitwendige mens
(o.a. lekker mooie warme kleding als sieraden), de inwendige mens en nog veel meer.
En als u er toch bent kunt u ook naast de molen uw kerstboom kopen bij fam.Pakkert en
de eerste oliebollen van deze maand proeven bij de ‘Vrienden’ kraam - zie elders in deze
Nieuwsbrief
Voor informatie over tijd en plaats raadpleeg de affiches en de website van de Vrienden van
de Molen: http://vrienden.oudemolen.net .Voor vragen mail naar: vriendenvandemolen@
gmail.com
Nieuw dit jaar op de wintermarkt van de Oude Molen:
De BOEKEN-RUIL-KAST
Uitgelezen? Neem je boek mee en ruil op de wintermarkt.
Meer weten? Kijk in de boekenkast op www.ruiljeboek.nl

Oliebollen te koop op 12, 19 december en OUDEJAARSDAG

Ook op 12 december start de oliebollenmarathon van de ‘Vrienden van de Molen’
Op de zaterdagen 12 en 19 december worden er oliebollen gebakken en verkocht
met als groot hoogtepunt de verkoop op OUDEJAARSDAG. Bestel uw oliebollen via
de bestelformulieren die u bij de molen kunt krijgen of download het formulier via
de website van de Vrienden van de Molen.
U kunt het ingevulde formulier bij de molen afleveren (in het winkeltje of in de
brievenbus) of mailen naar vriendenvandemolen@gmail.com
En dat deze oliebollen van uitzonderlijke kwaliteit zijn wordt wel weer bewezen door
het berichtje over de meelkwaliteit die op de Leeuw wordt gemaakt
(zie elders in deze Nieuwsbrief)

Wedstrijd ontwerp opslagunit

De vrienden van de molen hebben al een aantal jaren een opslagunit voor het
opslaan van de partytenten en de cateringspullen. De voormalige schaftkeet
moet echter nog ‘opgepimpt’ worden om naast opslagunit ook te kunnen
worden gebruikt als promotiewagen voor de Stichting (donateurs, sponsoren)
en/of de Vrienden van de Molen.
Hiernaast een foto van de nu nog ‘grijze’ unit. We dagen hierbij iedereen uit een
ontwerp te maken om deze wagen te verfraaien zodat we deze voor genoemd
doel kunnen gebruiken. Voor het mooiste idee wordt een leuke prijs ter
beschikking gesteld. Doe mee!
Ontwerp opsturen naar: vriendenvandemolen@gmail.com

Donateurslijst bijgewerkt

Om te zorgen dat iedere donateur ook werkelijk de informatie over de molen via deze nieuwsbrief krijgt hebben een aantal
enthousiastelingen de afgelopen weken de hele donateurlijst weer geactualiseerd. En er bleken nogal wat fouten in de
bestaande lijsten voor te komen. Gelukkig zijn die nu voor ( laten we zeggen 99%) gecorrigeerd. De dringende oproep aan u
allen is om bij wijziging van adres en vooral ook e-mailadres dit ook door te geven aan de ‘Vrienden van de Molen’ via e-mail :
vriendenvandemolen@gmail.com. Zo blijft u verzekerd van het ontvangen van de Nieuwsbrief.
-blad2-

Alle eer voor Tonnie Moes

Tonnie Moes is bij de jaarlijkse keuring van het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde
als beste uit de bus is gekomen voor wat betreft de meelkwaliteit.
Dit wordt bepaald na een tiental kwaliteitsanalyses die je op tarwe en meel kan
loslaten (zie artikeltje in Maal-Tijd). Naast het overall gemiddelde scoorde hij juist
ook qua uitmaling van de tarwe prima. Uitmaling is een maat voor de ‘kunst’ van
het malen en dus de kwaliteit van het meel na het malen. Tonnie proﬁciat !

Terugblik Jubileummanifestatie 11-13 september

De jubileummanifestatie 25 jaar molenrestauratie/molenbehoud Windkorenmolen de Leeuw,
inclusief het molenaarsjubileum van Tonnie Moes, ligt al weer ruim een maand achter ons. Een
kort verslag staat op de website, maar wat voor velen van u misschien leuker is om de foto’s te
bekijken van de diverse activiteiten. Deze kunt u vinden door te gaan naar
http://vrienden.oudemolen.net/verslagen/molenplein-de-leeuw-heel-weekendjubileumstemming .
Onderaan het verslagje vindt u vervolgens de links naar de foto’s. Veel kijkplezier en geniet nog
even na van een fantastisch goed geslaagd jubileum.

Vrienden van de Molen, hartelijk dank

Vlak voor het jubileumweekend in september 2015 is aan de voorgevel van
de molen een nieuw ANWB monumenten-informatiebord aangebracht. Het
oude bord was door weer en wind sterk aangetast zowel qua leesbaarheid
als kleur. Het nieuwe bord heeft weer de frisse uitstraling en een aangepaste
tekst. Zo’n bord hoort bij een een monument als de Leeuw. Veel voorbijgangers staan er bij stil en krijgen een goede indruk van de geschiedenis en de
werking van de molen. Het bord is mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden
van de Molen’ als cadeau aan de Stichting tgv van het gevierde jubileum.

Magazine nog te koop

Het magazine, dat ter gelegenheid van het jubileum is gemaakt,
heeft diverse artikelen over de molen en molen-gerelateerde
onderwerpen. Voor alle donateurs en sponsors is er een
exemplaar beschikbaar. Heeft u die nog niet, dan kunt u die bij
uw eerstvolgende bezoek aan de molen ophalen. Mocht u meer
exemplaren van dit fraaie 60-pagina’s tellende kleurenmagazine
willen hebben dan zijn deze ook in de molen te koop voor € 3,- per
stuk. Mogelijk een leuke attentie in de komende decembermaand.

Inning donatie en ANBI-status

Binnenkort zullen de donaties geïnd worden via de automatisch incasso, zo heeft onze penningmeester Tonny in ’t Hof aangegeven.
Tevens herinneren we alle donateurs en sponsors, die ons niet gemachtigd hebben, eraan om de voor dit jaar toegezegde bedrag
(voor zover nog niet gedaan) in de komende maand over te maken op ons bankrekeningnummer NL76RABO0305714848
Ter aanvulling hierop: Onze stichting is erkend als culturele ANBI-instelling(= instelling welke zich voor minstens 90% inzet voor het
algemeen nut). Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs
van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de
gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de
aangifte vennootschapsbelasting.

