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Open Monumentendag 10 september
Windkorenmolen De Leeuw opent op 10 september, �jdens de na�onale
Open Monumentendag, haar deuren.
Molenbezich�ging - molenwinkel
Tijdens deze dag is de molen te bezich�gen onder begeleiding van een molengids, de molenwinkel is open om heerlijke broden, meel en bakproducten
te kopen.
Catering
Ook zullen op het molenplein enkele standjes staan met streekproducten en
hebben de Vrienden van de Molen een heerlijk kopje koﬃe met wat lekkers
voor u klaar staan.
Fotoreportage restaura�e
En verder is er een fotoreportage te bekijken over de restaura�ewerkzaamheden van de afgelopen �jd zoals het demonteren van de kap, het vervangen
van het riet, het maken van de nieuwe wieken enz., enz.
Graag tot aanstaande zaterdag (10.00-16.00 uur)

Molendiner hoofdprijswinnaars
Vrijdag 26 augustus was dan eindelijk zover. Drie koppels hebben een avondje doorgebracht op het gelegenheidsterras op de stelling van de molen.
Afgelopen winter, midden in de kerstbomen- en de oliebollenverkoop, werd een loterij
gehouden, ten bate van de restaura�e van de wieken en de kap. Begin februari al waren
de winnende loten bekend gemaakt. Alle, bijna veer�g, prijzen waren uitgereikt en
hadden hun weg reeds gevonden naar de gelukkigen. Alleen voor de hoofdprijzen - een
diner voor twee op de stelling van de molen - was dat nog niet het geval. Immers er
was een zwoele zomeravond toegezegd. Bovendien liever ná de restaura�e, onder een
frisse vernieuwde kap, dan �jdens de verbouwing op een molen zonder pet.
Heel zwoel was de avond helaas niet, door een frisse
wind die over de stelling woei, maar dat mocht de pret
gelukkig niet drukken. Er is genoten van een heerlijk
driegangendiner, dat ter plekke op het molenplein
bereid werd door Silvia’s Catering op Rolletjes. Op het
menu stond onder andere een Deventer mosterdsoep,
kip uit de oven en een panna co�a als nagerecht.
Een unieke gebeurtenis!

Over de restaura�e berichten we u in het volgende Nieuwsbulle�n graag nader.

