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Wintermarkt 2016: groot succes
De tafels voor de traditionele wintermarkt waren al geruime tijd voor 10 december
verhuurd aan vaste, maar ook nieuwe standhouders. Stands met kerstdecoraties,
wol, eten, enz. enz.
De eerste bezoekers waren er al ruim voor openingstijd om de eerste keus te hebben
uit al die mooie en lekkere dingen.
Kinderen konden bij de Rotary dennenappels invetten en bestrooien met vogelvoer.
Muziek van Wim Wiltink op accordeon, de midwinterhoornblazers uit Lettele en het
draaiorgeltje Die Ente.
Catering door de Vrienden van de Molen.

Veel interesse in oliebollen
De Vrienden van de Molen waren weer zeer actief met het oliebollen bakken. Op
10 en 17 december en op Oudejaarsdag werden weer vele bollen (met en zonder
krenten) gebakken door een korps van vrijwilligers. De deegmakers, bakkers,
inpakkers, verkopers, cateraars, enz.

Onderhoudswerkzaamheden 2016 en 2017
Hierbij een overzicht aan onderhoudswerkzaamheden, wat er in 2016
is gebeurd en wat er in 2017 aan onderhoud is ingepland.

Onderhoud 2016

Een aantal stellingschoren en balken zijn vervangen en daarnaast zijn
er een paar vloerplanken van de stellingvloer vervangen. Natuurlijk is
het benodigde schilderwerk hiervoor ook meegenomen.
Herstel van windborden en benodigd schilderwerk is uitgevoerd.
Hiernaast zijn er ook herstelwerkzaamheden aan de as-omtimmering
uitgevoerd.
Werkzaamheden aan de bliksembeveiliging, zoals het verlagen van de
aardverspreidings-weerstand van het aardingssysteem, het herstellen
van de koperen brugjes van de wieken. Daarnaast is er ook al een
aansluiting meegenomen tbv aarding lange spruit welke in 2017 wordt
vervangen.
Er zijn in het naast gelegen bijgebouw op de verdieping twee stuks
stalen ramen aangebracht waarboven segmentbogen en geschilderd,
passend in het geheel. Door deze ingreep is de verdieping voor allerlei
activiteiten/werkzaamheden te gebruiken.
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Onderhoud 2017

De lange spruit, een lange balk met een lengte van ca 11.00 m dwars
door en bovenin de kap, wordt vervangen inclusief schoorbalkjes aan de
binnenzijde van de kap.
Indien mogelijk willen we de zwerfkeien in de bestrating rondom de
molen dit jaar vervangen, door oude waaltjes of iets dergelijks, in ieder
geval passend bij de molen en bestrating.
Dit omdat veel van deze keitjes loslaten met alle ongemak van dien en ook
omdat dit deel niet gebruik kan worden bij markten. Daarom willen we
deze bestrating vlakker hebben. Dus wie nog 50 m2 oude waaltjes in de
aanbieding heeft, melde zich.

Onderzoek regendoorslag molenromp
Het aanbrengen van de bijenwas op de molenromp heeft niet voldoende
resultaat gehad voor een dichte gevel. Vandaar verder gezocht en een Belgisch instituut gevonden welke het volgende onderzoek voorsteld:
Het onderzoek wordt uitgewerkt in twee fasen.
De eerste fase is gericht op de analyse van de aanwezige materialen in de
molenromp en de invloed van de behandeling met bijenwas op de wateropname. Op basis van deze resultaten wordt een eerste evaluatie gemaakt
door middel van de simulatie van de vochthuishouding van de molenromp.
De tweede fase richt zich meer op de verdere ontwikkeling van een meer
algemeen toepasbare methodologie. Hierin zit de evaluatie van de modellering vervat op basis van de gemeten klimaatgegevens en vochtgehaltes. De
doorlooptijd van beide fasen is ruim 15 maanden.
Om de financiën voor dit onderzoek rond te krijgen benaderen we op dit
moment enkele fondsen.
Eén daarvan is het programma ‘Hart van Salland’ van de Rabobank
Salland. Ons project is geaccepteerd en wij dingen mee naar een deel van
de € 150.000 die de Rabobank in 2017 ter beschikking stelt. Om tot een
substantieel bedrag te kunnen komen zullen de leden van de Rabobank in
maart op genomineerde projecten kunnen stemmen. Nu is er bij de bank
een verschil tussen klant zijn en lid zijn. Veel klanten van de bank zijn nog
geen lid (van de formele coöperatie).
Ben je wel klant maar nu nog geen lid dan moet je snel zijn met opgeven
via www.rabobank.nl/salland onder het kopje Lidmaatschap. Klanten
die zich voor 6 maart aangemeld hebben krijgen per post een unieke
stemcode toegestuurd. U kunt zich tot 9 maart opgeven, maar dan moet
u, als u geen code per post gekregen hebt, zelf even naar de Rabobank
bellen om de unieke code te krijgen.
Daarom bij deze een oproep aan de donateurs en andere lezers van deze
Nieuwsbrief die nu al klant zijn bij de RABOBANK Salland en nog geen lid
zijn om LID te worden van hun bank, zodat er vanaf 10 maart gestemd kan
worden op de favoriete club, vereniging of stichting. En daarbij uiteraard
ook Windkorenmolen De Leeuw. Bij voorbaat dank.

Stem in ieder geval op Windkorenmolen de Leeuw
via de site van de Rabobank tussen 10 en 20 maart.
Roep uw vrienden, kennissen en nadere bekenden
via de social media op ditzelfde te doen.

