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7 mei: GERANIUMMARKT tijdens Open Molendag
Molen Open
Van 10.00 – 16.00 uur is de molen op 7 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 8 mei !!!!
Op 7 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.
Muzikale omlijsting
Gezelligheid is het motto op deze dag. Daar hoort ook muziek bij. Op deze dag zal Wim Wiltink met zijn accordeon dan ook voor
de muzikale omlijsting zorgen.
Molenwinkel
Ook de molenwinkel is geopend. Hier zijn heerlijke en eerlijke ‘De Leeuw’ meelproducten te koop. Of het nu volkorenmeel, bloem,
speltproducten, glutenvrije producten of speciale cake- en pannenkoekenmix moet zijn; het is hier allemaal te vinden.

14 mei: NATIONALE MOLENDAG

Op 14 mei a.s. zijn de molens in heel Nederland geopend voor publiek. Ook bij windkorenmolen de Leeuw is die dag van 10.00 – 16.00 uur de molen toegankelijk voor geïnteresseerden. Dus 7 mei gemist? Herkansing op 14 mei . Ook dan zullen er molengidsen aanwezig zijn.

Maand Mei in teken van BROODBAKWEDSTRIJD

De professionele korenmolenaars zijn georganiseerd in het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde (het AKG). Dit gilde bestaat dit jaar 40 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseren
zij op de diverse molens een broodbakwedstrijd. Ook Tonnie Moes met zijn meel van windkorenmolen De Leeuw daagt u uit het lekkerste brood van deze streek te bakken. Inschrijven
bij ‘De Leeuw’ kan vanaf 30 april. Deelnemers krijgen 1 kilo meel en gist om een brood te
bakken dat op 28 mei beoordeeld zal worden (reglement in de molenwinkel). De winnaars
maken kans op een broodbakworkshop bij meesterbakker Robert van Berkhoven (bekend
van o.a. Heel Holland Bakt). Doe mee en schrijf je in.
(zie ook : http://www.molenaarsgilde.nl/bak-mee-met-robert-van-berkhoven)
-blad2-

JAARBERICHT 2015

De penningmeester van de Stichting Windkorenmolen de Leeuw heeft het ﬁnancieel jaaroverzicht 2015 afgerond en in het bestuur behandeld. Gelukkig zijn de ﬁnanciële middelen
toereikend om dit jaar een paar grondige onderhoudsbeurten uit te voeren. Het Jaarbericht
2015 is gepubliceerd op de website
(http://stichting.oudemolen.net/stichting-windkorenmolen-de-leeuw ). Een overzicht van de
te verrichten onderhoudswerkzaamheden is al in het vorige nummer van de Nieuwsbrief (nr
13) gepubliceerd. (zie http://stichting.oudemolen.net/nieuwsbrieven)

OPPIMPEN OPSLAG-UNIT

Op onze oproep om tijdens de ‘NL-Doet’-dagen de opslagunit te komen oppimpen kregen
we geen reactie tot … enkele dagen voor de 12e maart. Toen meldde Frits Mandersloot dat
er een vijftal asielzoekers vanuit het AZC te Schalkhaar graag deze klus voor hun rekening
wilde nemen. En dat is ook gebeurd. Twee dagen (op zaterdag 12 maart en woensdag 16
maart ) is er geschuurd en geschilderd. Met nog wat ﬁnishing touches van Henk Meijer ziet
de opslagunit er nu al veel fraaier uit. De decoraties op de wagen zullen als verwisselbare
kaders aan de opslagunit worden bevestigd. Mogelijk kunt u bij de Open dagen het resultaat
eens komen bekijken.

FLYER

Eén van de doelstellingen van de Stichting is ook het promoten van molens in het algemeen en de eigen molen in het bijzonder. Dit
omdat het belangrijk is dat dit erfgoed zo goed mogelijk in stand kan worden gehouden. Informatie aan belangstellenden, werving
van donateurs en sponsoren en het uitdragen van kennis over molens zijn daarvan belangrijke onderdelen. Omdat de vorige editie
van de informatieve ﬂyer uit voorraad liep, is er een nieuwe ontworpen. Hopelijk komt u, als donateur en sponsor op de Open
Dagen naar De Leeuw, dan kunt u ook deze nieuwe ﬂyer eens bekijken.

P.S. Hemelvaartsdag : Vanwege festiviteiten in Bathmen is, zoals u heeft kunnen lezen, er geen oﬃciële Open Molendag tijdens de
Hemelvaartsdag 5 mei. Dat was wel gebruikelijk maar door genoemde oorzaak verschoven naar 7 mei. Als u echter wel op 5 mei
de molen had willen bezoeken of u komt er langs met de ﬁets, kom dan gerust binnen. De molen is wel open en er is een molengids aanwezig maar catering niet en ook de molenwinkel is gesloten..

