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Van de redactie:
Met de uitgave van deze periodiek wil de
Stichting u regelmatig informeren en meer
betrekken bij het wel en wee van de molen.
Reacties en aanvullingen zijn altijd welkom.
Onderhoud
De Stichting wil graag de molen in een zo goed
mogelijk conditie bewaren en overdragen aan het
nageslacht.
Om
deze
doelstellingen
te
verwezenlijken zal er voortdurend onderhoud aan
de molen moeten worden gepleegd.
In de eerste maanden van 2011 waren er een
aantal weken twee wieken van de molen
verwijderd. Deze twee wieken zijn in de
werkplaats van de molenbouwer te Lochem
voorzien van nieuwe kleppen.
In dezelfde periode is de rieten kap opgestopt en
van nieuw (vogelbestendig) kopergaas voorzien.
Onderhoud is kostbaar, maar het
blijft
voortdurend een punt van aandacht!
Gemeente heeft oog voor de molen !
Een aantal decennia hebben wij problemen gehad
met lekkage van de molenromp. De oorzaak
hiervan was het in slechte staat
verkeren van het voegewerk van de
molen. Dit met name aan de west- en November 2011:
zuidwestzijde. Lang is er over Molen in steigers
tbv voegwerk
gesproken om het voegwerk te
herstellen. Helaas de financiële
middelen waren hiervoor nooit
toereikend. Uiteindelijk hebben we
vorig jaar een brief naar de gemeente
Deventer gestuurd. Hierin hebben wij
om financiële ondersteunig gevraagd,
voor het opnieuw voegen van een
groot gedeelte van de molenromp. De
gemeente heeft ons verzoek serieus
bekeken en vervolgens heeft de
gemeenteraad afgelopen
zomer
spontaan besloten om ons éénmalig

een subsidie van € 27.000 toe te kennen. Dit
bedrag zal worden gebruikt voor het opnieuw
aanbrengen van voegen bij een groot gedeelte van
de molenromp.
Wij hopen dat dit werk deze herfst nog kan
worden geklaard. De gemeente zijn we erg
dankbaar
voor
de
verleende
financiële
ondersteuning.
Vrienden van de Molen
Door de Vrienden van de Molen zijn de afgelopen
zomer andermaal vele activiteiten georganiseerd.
Het hoogtepunt was ongetwijfeld het evenement
”Koren op de Molen”. In samenwerking met de
Stichting Recreatie Deventer-Buiten en de
Stichting Bathmen Promotie werd deze festiviteit
op zaterdagavond 3 september georganiseerd in,
op en rondom de molen Mede door het fraaie weer
was dit een erg geslaagde avond, die zeker voor
herhaling vatbaar is.
Om het belangrijke werk voor de molen te kunnen
continueren zouden de “Vrienden van de Molen”
graag in contact komen met een aantal nieuwe
vrijwilligers voor de Open Dagen. Informatie
hierover bij Diny Borren (tel.: 0570-542254 en in
de molen).
Wintermarkt en Oudjaar
Voor zaterdag 10 december staat er opnieuw een
Wintermarkt gepland. Deze wordt georganiseerd
door Thea Moes samen met vele andere
vrijwilligers van de ”Vrienden
van de Molen ”. De ”Vrienden
van de Molen” zijn andermaal
van plan om dit jaar op de
zaterdagen 17 en 31 december
oliebollen te gaan bakken en
te verkopen.
Donateurs
Als donateur
van de
Vriendenkring
Stichting
Windkorenmolen De Leeuw
kunt u een bijdrage leveren
aan het instandhouden van
korenmolen De Leeuw. Dit
kan door inschrijving bij de
molen
of
via
e-mail:
jaapendiny@kpnplanet.nl

