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Na�onale Molendag 14 mei:
“De Leeuw” is los.
Dit jaar mogen de molens met de Na�onale Molendag weer open.
Windkorenmolen “De Leeuw” (Oude Molen) zal die dag ook open zijn tussen
10.00 en 16.00 uur.
De molengidsen zullen u graag rondleiden en met veel enthousiasme vertellen
over alle face�en van de molen.
Op het terras bij de molen kunt u na de rondleiding een kopje koﬃe of
thee met koek gebruiken. De Vrienden van de Molen bakken ter plaatse
overheerlijke pannenkoeken en uiteraard is de molenwinkel open voor vele
meelsoorten, broodmixen of diverse soorten brood.

Renova�e kap en vervangen roede
Het hout en de
roede liggen klaar.

We zijn al geruime �jd met de voorbereidingen bezig zoals het benaderen van
diverse fondsen voor het bijeenbrengen van het totaalbudget. In de afgelopen
weken is de aannemer al gestart met het maken van de nieuwe stalen roede.
Het maken van de planning kon nog niet gedaan worden omdat de levering
van het riet hiervoor maatgevend is. Maar het riet zal deze week binnen
komen. Dus kan de planning nu worden opgesteld en we hopen dan ook dat
we binnenkort kunnen starten.

Geslaagd voor Vrijwillig molenaar
John, de s�efzoon van onze molenaar Tonnie, is begin april geslaagd
voor het diploma ‘Vrijwillig Molenaar’. De vervolgopleiding is Vakcursus
Korenmolenaar (theorie en prak�jk) welke ongeveer een jaar duurt.
Veel kennis kan John natuurlijk opdoen bij Tonnie, als meester molenaar.
John onze felicita�es.

Lintje voor voorzi�er en oud-voorzi�er
Dit jaar de uitreiking van de lintjes weer zoals voor corona. Voor onze gemeente
in de Lebuïnuskerk in Deventer, met veel bezoek. Voor voorzi�er Bas van
Swigchem en oud-voorzi�er Mees Struijs kregen oor hun jarenlange inzet voor
diverse organisa�es een lintje, nl. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
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Uitreiking Boeldagcheque
De Bathmense Boeldag, georganiseerd door de P.J.B., schenkt elk jaar
diverse verenigingen/organisa�es hun opbrengst. Dit keer konden de
cheques van de opbrengst van 2021 op 27 februari j.l. worden uitgereikt.
Wij mochten, als een na laatste (en een na hoogst bedrag) een cheque
van € 2.500.--in ontvangst nemen. Een mooi bedrag voor het budget voor
de renova�e.

Sponsorac�e
De sponsorac�e voor de renova�e van de rietenkap en het vervangen
van een roede, welke via De Hollandsche Molen hee� gelopen, is
beëindigd en hee� € 5.551,-- opgebracht.
Verder hebben een ﬂink aantal mensen rechtstreeks gedoneerd.
Dank aan alle gulle gevers!

