maar dat de lekkages in de molenromp nu.
Nieuwsbulletin van de
Stichting windkorenmolen
” DE LEEUW”
Secr.: Gorsselseweg 34,
7437BG Bathmen, tel.
0570- 541473

NR 3, jaargang 2, augustus 2012
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.
Als getij verloopt
In verband met de gemeentelijke herindelingen en
een nieuwe visie op het besturen van organisaties
waren de statuten van onze Stichting aanzienlijk
verouderd. Daarom heeft het bestuur besloten te
statuten wat te actualiseren. Deze wijziging heeft
dit voorjaar zijn beslag gekregen.
Molengidsen
Om de talrijke bezoekers van onze molen tijdens
de Open Dagen en tijdens de geplande excursies
zo goed mogelijk te woord te staan, hebben enige
leden van het bestuur en enige leden van de
Vrienden van de Molen afgelopen winterseizoen
enkele instructieavonden gevolgd. Zij staan de
komende tijd klaar om u bij een bezoek aan de
molen op deskundige wijze, rijkelijk van
informatie te voorzien!
Onderhoudswerkzaamheden Molen
Van de subsidie die wij vorig jaar van de
gemeente Deventer hebben ontvangen, met name
voor het opnieuw voegen van de molenromp, is
dit voorjaar dankbaar gebruik gemaakt. Natuurlijk
in eerste instantie voor het voegen van de
west/zuidwest zijde van de molen, maar ook voor
schilderwerkzaamheden aan de staartconstructie.
We hopen dat de doorslag van regen van de
molenromp hiermee nu is opgelost. Bovendien is
het uiterlijk van de molen, door de aangepaste
kleur van de voeg en het frisse schilderwerk, er
wezenlijk op vooruit gegaan. De volgende klus zal
het schilderen van de stelling zijn. Mogelijk
hebben we daar dit jaar nog de financieën voor.
Zo niet, dan zeker in het komende voorjaar.

Bestemmingsplan Buitengebied.
De gemeente Deventer vindt de cultuurhistorische
waarde van de molen van groot belang en heeft
daarom een molenbiotoop in het nieuwe
Bestemmingsplan Buitengebied opgenomen. De
Status Quo van de molenbiotoop heeft een
overzicht welke objecten (gebouwen en vegetatie)
zich bevinden in een straal van 300 meter rond de
molen. Met het oog op de toevoer van de wind
gelden in deze - trapsgewijs opgebouwde - zone’s
enkele regels m.b.t. de hoogte van bebouwing en
begroeïng. Een windmolen kan immers niet
draaien zonder een vrije toevoer van wind.
Vrienden van de Molen
De Vrienden van de molen zijn ook dit jaar alweer
een aantal keren actief geweest. Bijvoorbeeld op
de open Molendagen, Hemelvaartsdag (in mei) en

Vrienden van de Molen actief op de werktuigendag van 12 aug. 2012

de werktuigendag van 12 augustus j.l. (zie foto)
Voor de komende maanden wordt u van harte
uitgenodigd naar de molen te komen op:
 Za. 8 september Open monumentendag
Naast het feit dat de molen dan weer open is voor
het publiek wordt op het Molenplein door de
buurtvereniging een nazomermarkt georganiseerd.
 Za 8 december Wintermarkt
Voor zaterdag 8 december staat er opnieuw een
Wintermarkt gepland. Deze wordt georganiseerd
door Thea Moes samen met vele andere
vrijwilligers van de ”Vrienden van de Molen ”.
 Za 8 december en opvolgende zaterdagen
in december Oliebollenverkoop
Donateurs
Wilt u een bijdrage leveren aan het instandhouden
van korenmolen De Leeuw. Meldt u dan aan als
donateur bij de Vriendenkring Stichting Windkorenmolen ‘De Leeuw’ door inschrijving bij de
molen of via e-mail: jaapendiny@kpnplanet.nl

