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Dit is de eerste nieuwsbrief die de Stichting
Windkorenmolen “De Leeuw” na zo’n twintig
jaar uitbrengt. We zijn daarom maar weer van
voren af aan gaan nummeren
Reacties en aanvullingen zijn altijd welkom.
Met deze uitgave wil de Stichting u periodiek
informeren en meer betrekken bij het wel en wee
van de molen.
In 2007 is de folder “Leven van de wind”
uitgebracht. Deze prachtige folder alsook deze
nieuwsbrief zijn in de molen te vinden.
Instandhouding de komende periode.
Onderhoud is kostbaar en heeft voortdurend zorg
en aandacht nodig.
Binnenkort wordt de roe (twee wieken) met de
Ten Have remkleppen verwijderd en in de
werkplaats van nieuwe kleppen voorzien. De
molen zal dan tijdelijk met één roe gaan malen. In
molenaarstermen heet dit “landmeten”.

Vrienden van de molen
Naast de fondsaanvragen zijn ook de Vrienden van
de Molen altijd aktief.
Om het financiële plaatje rond te krijgen organiseren
zij vele acties die met elkaar duizenden Euro’s per
jaar opleveren .
Ook voor 2011 staan al veel activiteiten bij en rond
de molen gepland: Zie overzicht hieronder.
Tijdens deze dagen draait de molen zeker, is het
maalwerk te bezichtigen, kan de stelling beklommen
worden en kan een praatje met de molenaar gemaakt
worden.
Molenwinkel Vrijdags en zaterdags als de
molenwinkel open is, kan het publiek ook een kijkje
in de molen nemen.
Donateurs Ook de financiële ondersteuning van onze
donateurs is van groot belang.
Als donateur van de Vriendenkring Stichting
Windkorenmolen De Leeuw kunt u een bijdrage
leveren aan het instandhouden van deze korenmolen.
Aanmelden bij de molen zelf
of via e-mail:
jaapendiny@kpnplanet.nl
Bedrijven. De Stichting wil ondernemers de
gelegenheid geven de contacten met hun client te
verstevigen middels een aangeklede bijeenkomst in
de molen. Tot op heden wordt hier nog weinig
gebruik van gemaakt. Daarnaast kunnen bedrijven de
molen sponsoren. Als tegenprestatie wordt hun naam
duidelijk zichtbaar in de molen gepresenteerd.

In deze zelfde periode wordt ook de rieten kap
opgestopt en van nieuw (vogelbestendig)
kopergaas voorzien.
Op dit moment zijn de geldmiddelen zodanig dat
(nog) geen opdracht voor het noodzakelijke
voegwerk kan worden gegeven.
De aanvragen voor de hiervoor noodzakelijke
fondsen zijn ingediend bij Gemeente, Provincie en
het Rijk Dit is echter een lange en moeizame weg.

Activiteiten bij en rond de molen.
14 mei Nationale
Molendag
met
extra
geraniummarkt op het molenplein
2 juni Hemelvaartsdag
11, 12, 13 juni Fiets- en Kunstroute (Pinksteren)
4 aug. Controlepost Larense Fietsvierdaagse
3 sept. Zangspektakel ‘Koren op de Molen’(onder
voorbehoud)
10 sept. Open Monumenten- en Molendag
December
Oliebollenactie en midwintermarkt
Verder zijn er nog diverse andere plannen. Hierover
wordt u later tijdig geinformeerd.
TOT ZIENS RONDOM DE MOLEN.
N.B.
Bruiloftsreportages bij de molen zijn ook zeer aan te
raden.
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