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Wintermarkt en Oliebollenmarathon weer succesvol
De decemberactiviteiten van de Vrienden van de Molen zijn weer zeer succesvol
geweest. Zowel de Wintermarkt als de Oliebollenmarathon waren top. Zowel
vanuit de organisatie als vanuit de bezoekers en oliebollenliefhebbers is er geen
wanklank gehoord. Hoewel dat niet continu wordt beseft door de grote groep
vrijwilligers die als Vrienden van de Molen bijdragen aan het slagen van deze
festijnen, uiteindelijk is het doel om aan het onderhoudsfonds van onze molen
molen een mooie bijdrage te kunnen overmaken. En ook dat is gelukt. In het
Jaarbericht 2015 dat over enkele maanden verschijnt en ook op de website zal
worden gepubliceerd, zal de penningmeester het precieze bedrag over heel 2015
vermelden.
Wilt u nog eens even terugkijken (foto’s) op genoemde activiteiten (de Oliebollenmarathon en de Wintermarkt inclusief de
prijsuitreiking van de Ballonnenwedstrijd), bezoek dan de website van de Vrienden van de Molen en kijk bij verslagen. ( link:
http://vrienden.oudemolen.net/portfolio-3-columns )
Overigens er zijn ook nog wat oliebollen te koop. Na ontdooien zijn ze echt nog net zo lekker als vers. Geïnteresseerd? Bel dan
Joke Tuitert (0570-551202).

Boeldag bijdrage
Plattelands Jongeren Bathmen (PJB) organiseert elk jaar een boeldag. Afgelopen jaar
al voor de 43e keer. Vele dagen werk wordt er door veel, heel veel, leden van de PJB
aan deze aktiviteit besteed.
Door al die jaren heen heeft men aan diverse organisaties in Bathhmen al een kleine
€ 300.000,-- !!!! geschonken.
Afgelopen jaar konden ze € 8.000,-- geven aan elf organisaties. Maandag 28
december werden de cheques uitgereikt, waarvan wij, als Stichting, er ook één in
ontvangst mochten nemen. Een cheque ter waarde van maar liefst € 1.000,-- Een
mooi bedrag welke we aan het jaarlijks onderhoud gaan besteden. PJB nogmaals
onze dank.

NL-doet – Wie pimpt de Opslagunit op?
Op 11 en 12 maart organiseert het Oranjefonds de jaarlijkse vrijwilligersdag onder het
motto ‘NL-Doet”. Op radio en tv is daar altijd veel aandacht voor. De ‘Vrienden van de
Molen’ hebben ook een activiteit aangemeld, waarvoor wij een groepje vrijwilligers
zoeken.
Namelijk: Het oppimpen van de opslagunit.
In de vorige Nieuwsbrief hebben we opgeroepen om voorstellen voor dat oppimpen
in te zenden. Er zijn ons enkele ontwerpen toegestuurd en willen op basis van het
ontwerp van Hans Jutten op 11 en 12 maart dit ook daadwerkelijk uitvoeren. Alleen
zoeken we daar nog wel een aantal enthousiaste uitvoerders voor. Dus, aan u de vraag
of u het leuk vindt dit project aan te pakken met bijvoorbeeld een groepje collega’s,
buren, of sport-teamgenoten. We hopen het van harte. Aanmelden graag via de mail
vriendenvandemolen@gmail.com of per telefoon bij Mees Struijs 0570-543006.
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Open Dagen in het voorjaar 2016
Dit voorjaar zal Windkorenmolen de Leeuw op twee achtereenvolgende zaterdagen Open zijn voor
publiek namelijk op 7 mei en 14 mei.
Op 7 mei, de dag voor Moederdag, worden er rond de molen extra activiteiten georganiseerd,
waaronder de traditionele Geraniummarkt.
Tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag op 14 mei is de Molen de Leeuw ook open voor
bezoekers. Op beide Open dagen zijn er molengidsen aanwezig.

Geplande onderhoudswerkzaamheden in 2016

Regelmatig geven we in Nieuwsbrieven informatie over vooral grote onderhoudsprojecten. Maar natuurlijk wordt er ook
geld uitgegeven aan klein onderhoud. Om u eens te informeren wat er voor 2016 aan onderhoud (groot en klein) zoal op het
programma staat, wordt hieronder maar eens een opsomming gegeven. Dat deze werkzaamheden allemaal kunnen worden
uitgevoerd, is mede te danken aan uw ﬁnanciële bijdragen als donateur of sponsor, aangevuld met de opbrengsten van de
activiteiten van de ‘Vrienden van de Molen’ en de jaarlijkse Rijkssubsidie.
● herstel stellingschoren, één schoor vervangen, rest controleren
● herstel stellingplanken en/of behandelen
● verbeteren aansluiting raam westzijde met gemetselde lekdorpel
● uitkrabben droogtescheuren staartbalk
● herstel wind- en steekborden
● aandraaien moer steenbeugel
● nieuw inbranden loden plakstukken afvoeren opslagloods en controleren dakbeschot
● schoonmaken platdak onder de stelling
● uitvoeren onderhoudsbeurt buitenschilderwerk
● herstel voegwerk opslagloods
● onderdorpel gietijzeren ramen aansluitend op metselwerk binnenzijde afvoegen.
● loodwerk controleren
● vervangen lange spruit
● uitvoeren vervolgbeurt buitenschilderwerk
● op spanning zetten trekstangen
● vervangen van doorgesleten bovenplaat as-omtimmering
● controleren bijenwas op gevel boven stellingen eventueel nieuwe laag zelf opbrengen
● rieten kap onderhouden en inspuiten
● verbeteren van bliksembeveiliging

