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9 mei – Nationale Molendag met Geraniummarkt
Op 9 mei a.s. zijn veel molens in heel Nederland geopend voor publiek.
Ook bij ons die dag, met allerlei activiteiten.

Open voor publiek
Vanaf 10.00 – 16.00 uur is de molen open voor publiek. Molengidsen zullen op een
deskundige manier de bezoekers 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
Tegelijkertijd is er, ook van 10.00 uur tot 16.00 uur, op het plein bij de molen een
Geraniummarkt. Een keur van boerengeraniums, hanggeraniums, hanging baskets,
fuchsia’s en ander perkgoed wordt aangeboden. Prachtige cadeau-ideeën voor
Moederdag, zondag 10 mei .
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.
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.
Start Fotowedstrijd ‘Meer dan Leven van de Wind’
In het kader van het 25 jarig jubileum molenrestauratie/molenbehoud dat tijdens de komende open monumentendagen (12 en 13 september) uitgebreid gevierd gaat worden, organiseert de Deventer Foto Kring en de Stichting Windkorenmolen de Leeuw een fotowedstrijd met als thema ‘Meer dan Leven van de Wind’. Het inzenden
van de foto’s kan vanaf 9 mei tot 1 september via de website http://stichting.oudemolen.net.
De Deventer Foto Kring is vandaag op het molenplein aanwezig om aandacht te vragen voor de eigen vereniging
en voor de start van de wedstrijd.

14 mei – Hemelvaartsdag

Niet alleen op de nationale Molendag, maar ook op Hemelvaartsdag is het publiek welkom bij de molen om een kijkje te nemen in het interieur van de molen. Voor alle passanten, jong en oud, fietsers en automobilisten, wandelaars of motorrijders, is het molenplein een mooie plek om even bij te komen en uit te rusten. Op deze dag zijn de ‘Vrienden
van de Molen’ weer van 10.00-16.00 uur aanwezig en is ook de molenwinkel open.
zie ommezijde

Hart voor Salland

In de vorige Nieuwsbrief hebben wij u gevraagd uw stem uit te willen brengen op ons evenement rond
het 25-jarig bestaan bij het Rabo-programma “Hart van Salland”.
14 april hebben we in de Deventer Schouwbrug de bekendmaking van de uitgebrachte stemmen bijgewoond.
In totaal hebben er ruim 7200 Raboleden hun stem uitgebracht. De ruim 200 stemmen voor onze stichting heeft € 861,49 opgebracht. Heeft u op ons gestemd: onze dank.

2014 financieel

Onze penningmeester Tonny in ’t Hof heeft over het boekjaar 2014 het financieel verslag opgesteld, welke op de
site geplaatst is onder het button “financiën” met de titel Jaarbericht 2014. In dit jaarbericht ook informatie over
het overige reilen en zeilen van de stichting en de “Vrienden van de molen”.

25 jarig jubileum Stichting en molenaar

Hopelijk heeft u de dat 12 en 13 september al in uw agenda geblokkeerd. Want dan viert de stichting het 25 jarig
jubileum molenrestauratie/onderhoud met een reeks van activiteiten gedurende het hele weekend. Houd de
kranten in de gaten.
Daarnaast viert Tonnie Moes dit jaar ook zijn 25-jarig jubileum als molenaar op ‘De Leeuw’.
Het molenteam heeft er al aandacht aan besteed en een mooi bord voor Tonnie gemaakt
welke inmiddels in de molen staat.
De Stichting zal er tijdens de jubileumviering in september aandacht aan besteden. Tonnie
proficiat !

Behandelen molenromp

De afgelopen maanden is het probleem regendoorslag molenromp met een
aantal bedrijven besproken en verder enkele referentieadressen bezocht.
Besloten is om het metselwerk boven de stelling te laten reinigen en te laten
voorzien van een bijenwasemulsie. Deze werkzaamheden zullen in mei/juni
plaatsvinden.

Opfriscursus

De molengidsen, welke de rondleidingen in de molen tijdens de open dagen en
voor groepen verzorgen, hebben 21 april een opfriscursus gehad.
Naast het theoretische gedeelte heeft onze molenaar Tonnie Moes in de molen
de werking nog eens laten zien. Enkele mogelijke aspirant-gidsen waren die
avond ook aanwezig.

