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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 molen is een historisch gebouw en vraagt
regelmatig het nodige onderhoud. Het bestuur ziet het
als haar taak om dit monumentale zo goed mogelijk te
bewaren. Deze zomer zal de vang gedeeltelijk worden
vernieuwd door Molenmakerij Groot Wesseldijk b.v.
te Lochem.
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Open Dagen
Vanzelfsprekend is er
dit
jaar
op
Hemelvaartsdag
(9
mei) weer een Open
dag bij de molen. De
volgende Open Dag
is twee dagen later.
Op zaterdag 11 mei is
het immers Nationale
Molendag. Op beide
dagen kunt u de
molen bezichtigen en
een
rondleiding
maken
o.l.v.
de
molengidsen. Hiernaast kunt u in en om de molen een
heerlijke pannekoek met een kopje koffie/thee nuttigen
of een glaasje limonade gebruiken.
Op zaterdag 11 mei is er, ten bate van de molen, op het
Molenplein ook een Geraniummarkt
De Vrienden van de Molen zijn bovendien op 11 augustus
aanwezig op de werktuigendag bij loonwerkersbedrijf Tuller.

Open Monumentendag
Op zaterdag 14 sept. en op zondag 15 sept. a.s. is
het Open Monumentendag. Gedurende deze dagen
kan de molen natuurlijk evenals op andere Open
Dagen (gratis) worden bezichtigd.
Hiernaast wordt er dit jaar tijdens Open
Vijfentwintig jarig jubileum van de Stichting.
Op 21 april j.l. was het precies 25 jaar zijn geleden dat
de Stichting Windkorenmolen ”De Leeuw” werd
opgericht. Op 7 april 2015 zal het 25 jaar zijn geleden
dat de molen officieel weer in werking werd gesteld.
Het bestuur wil deze laatste mijlpaal beslist niet
ongemerkt voorbij laten gaan. U hoort hier meer over !
Stichting Overijsselse Molen 60 jaar
De Stichting Overijsselse Molen bestaat 60 jaar. Om
dat feit extra luister bij te zetten is een
promotiecampagne voor de Overijsselse Molens
opgezet. Middels paspoorten en stempels worden
bezoekers gestimuleerd meer Overijsselse molens te
gaan bezoeken. Meer over deze paspoorten na de
Nederlandse Molendag op www.molensinoverijssel.nl
Donateurs
Als donateur van de Vriendenkring Stichting
Windkorenmolen De Leeuw kunt u een bijdrage
leveren aan het instandhouden van de molen. Schrijf u
in bij de molen of via e-mail:
windkorenmolendeleeuw@gmail.com

Monumentendagen door de Stichting Cultureel
Erfgoed Deventer en de Oudheidkundige Kring
Bathmen een fietstocht georganiseerd. Het thema van
de Open Monumentendagen ’Macht en Pracht’ is
tevens het thema van deze fietstocht. Voordeze
fietstocht kan gestart worden bij de korenmolen ”De
Leeuw” en op de Brink in Deventer. Tijdens deze
fietstocht wordt de aandacht van de deelnemers
gevraagd voor het vrachtverkeer en de handelswegen.
(Streek) Koren op de Molen
Ook tijdens Open Monumentendag, op zaterdagavond
14 september a.s., zullen verschillende streekkoren uit
het buitengebied van de gemeente Deventer op en rond
de molen een concert verzorgen. Het repertoire zal
zoveel mogelijk worden afgestemd op het thema van
de Open Monumentendagen ”Macht en Pracht”. De
avond begint op 19.00 uur en eindigt rond 23.00 uur
De toegang is gratis.
Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door de
Stichting Recreatie Deventer Buiten, Stichting
Promotie Bathmen in nauwe samenwerking met de
‘Vrienden van de Molen’.

