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Vijfentwintig jarig jubileum van de Stichting.
Op 7 april 2015 zal het 25 jaar zijn geleden dat de
molen officieel weer in werking werd gesteld. Het
bestuur wil deze mijlpaal beslist niet ongemerkt
voorbij laten gaan. Heeft u hiervoor suggesties, laat het
ons horen. Wordt vervolgd !

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
Molens hebben eeuwenlang een belangrijke rol
gespeeld bij de ontwikkeling van ons land. Al hebben
ze hun economische functie verloren, ze zijn nog
steeds op vele plaatsen draaiend te bewonderen. Molens zijn immers levende monumenten die het verdienen om te worden behouden.
Zo ziet het bestuur van de windkorenmolen ”De
Leeuw” het als haar taak om dit monumentale gebouw
zo goed mogelijk te bewaren. Dit najaar zal de vang
gedeeltelijk worden vernieuwd door Molenmakerij
Groot Wesseldijk b.v. te Lochem.
De vang is een remconstructiedie die om het
bovenwiel grijpt om het wiekenkruis stil te zetten;
vergelijkbaar met een trommelrem. Ook tijdens
stilstand moet de vang ervoor zorgen dat de molen
zelfs bij zware storm niet uit zichzelf begint te draaien.

www.oudemolen.net

DECEMBER : Wintermarkt en oliebollen

De Wintermarkt komt er weer aan (zie hierboven) en
de oliebollenverkoop. Niet alleen op de zaterdag van
de Wintermarkt ( 7 dec.) bakken de ”Vrienden van de
Molen” oliebollen, maar ook op de zaterdagen 14, 21
en 28 december en niet te vergeten op Oudejaarsdag,
31 december. De verkoop van olie-bollen is op de
zaterdagen van 09.00 -16.00 uur en op Oudejaarsdag
van 09.00 – 15.00 uur.
Overheerlijke oliebollen van de ”Vrienden van de
Molen”. Koop en/of bestel ze, voordat het te laat is !
(Streek) Koren op de Molen op 10 mei 2014
Tijdens Open Monumentendag, op zaterdagavond 14
september j.l., zouden verschillende streekkoren uit het
buitengebied van de gemeente Deventer op en rond de
molen een concert verzorgen. Helaas waren de
weersomstandigheden zo slecht, dat de organisatie dit
evenement in een vroegtijdig stadium al heeft
afgeblazen. Dit gebeuren is nu verschoven Nationale
Molendag; d.i. zaterdag 10 mei 2014.
De avond begint op 19.00 uur en eindigt rond 23.00
uur De toegang is gratis.

Overdracht van het stokje
De ”Vrienden van de Molen” zijn al vanaf 1990 bezig
met het bakken van o.a. pannekoeken en de verzorging
van koffie en thee tijdens de Open Molendagen .
Deze activiteiten voor het Onderhoudfonds van de
molen verliepen over het algemeen voorspoedig en de
onderlinge sfeer was prima. Er werden steeds meer
acties ondernomen en het aantal vrijwilligers groeide
ook steeds. Van al deze activiteiten heeft de kas van
het Onderhoudfonds flink geprofiteerd.
Een aantal mensen van het eerste uur hebben zich
ondertussen al bijna 25 jaar ingezet voor de molen.
Diny en Jaap Borren, Fré van Voorst, Willy Vierhouten en Anton te Riele willen het nu eens wat
rustiger aan gaan doen en het stokje overdragen aan
jongere krachten. De Stichting windkorenmolen ”De
Leeuw” is deze personen zeer veel dank verschuldigd
voor hun jarenlange trouwe inzet voor de molen.
Aanpassing banknummer
Vanaf 1 februari a.s. gaan we gebruik maken van
IBAN. Dit is een langer banknummer (18 tekens), dat
voor een gedeelte bestaat uit het huidige banknummer.
Het nieuwe banknummer van de Stichting Windkorenmolen ”De Leeuw” is:
NL76 RABO 0305 7148 48
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

