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In memoriam Herman Meijerink
Op 10 april stond molen De leeuw in de rouwstand. Dit ter nagedachtenis aan Herman
Meijerink, bestuurslid van onze s�ch�ng, die op die dag werd begraven. Herman Meijerink was
een zeer bekwaam bestuurder, die vooral de bouwtechnische aspecten van het onderhoud van
de molen in zijn portefeuille had. Wij zullen hem blijvend herinneren als een op�mis�sch en
vriendelijk mens, vol energie, zeer betrokken bij de molen en uiterst deskundig. Hij is 71 jaar
geworden. Het leven gaat soms zo anders dan gedacht.

Vang weer in op�male staat
Een groot onderhoudsproject is in april afgerond. Een groot deel van de
vangdelen ( = de rem op het bovenwiel van de molen) moest eigenlijk
al in het najaar worden vervangen. Maar om de juiste wilgenhouten
blokken te vinden was geen sinecure. Pas in februari werden de
juiste kromgegroeide wilgen gevonden waaruit de beste delen nu zijn
gebruikt voor de repara�e van de vang. In april hee� een en ander zijn
beslag gekregen. Ook in een andere zin was dit onderhoud bijzonder,
want een vang vervangen komt misschien maar een of twee keer per
genera�e voor.

Bestuurswisseling
In de bestuursvergadering van 16 januari j.l is afscheid genomen
van de Diny Borren en Jan Muilerman als leden van het bestuur van
de S�ch�ng. De voorzi�er bedankte beiden voor hun jarenlange
energieke inzet voor het behoud van de molen en bood beiden
daarbij een speciaal voor de gelegenheid gemaakt fotoboek aan met
foto’s van De Leeuw. Jan was ruim 15 jaar secretaris en Diny zo’n 20
jaar de voortrekker van ‘Vrienden van de Molen’. Zij worden in het
bestuur opgevolgd door respec�evelijk Jan van Ark (secretaris) en
Joke Tuitert (coördina�e Vrienden van de Molen).

Molen 11 april in rouwstand
Ook op 11 april stond molen de Leeuw in de rouwstand. Dit verband met het overlijden van de heer G.J. Perfors op 79-jarige
lee�ijd . De heer Perfors is in de periode 1996 - eind 2001, als adviserend lid van het bestuur, van grote betekenis geweest
voor het welslagen van de grote restaura�e van De Leeuw rond de eeuwwisseling. Zijn kennis en daadkracht worden in de
notulen bij zijn afscheid geroemd.

zie ommezijde

Gelezen in Wiek & Rad (orgaan van de s�ch�ng
“De Overijsselse Molen”)

Vrienden van de Molen
In Nieuwsbrief nr. 6 is al melding gemaakt van de
overdracht van het stokje van de Vrienden van de Molen
van het eerste uur naar een jongere genera�e. Alle
taken die binnen de vrijwilligersgroep dienen te worden
uitgevoerd om op�maal de ac�es voor de molen te
kunnen organiseren zijn opnieuw verdeeld. De algemene
coördinator is Joke Tuitert geworden. De werkgroepen zijn
opnieuw bemensd. De hele nieuwe taakverdeling kunt u
vinden op de website h�p://vrienden.oudemolen.net/
verslagen/vrijwilligersavond-11-april-2014

Ac�viteiten in de komende maanden
10 MEI:
Na�onale Molendag. De molen is dan weer geopend voor publiek en er zijn molengidsen om geïnteresseerden nader te
informeren over de werking van dit rijksmonument.
Ook is er op dezelfde dag op het molenplein de geraniummarkt. Een dag voor Moederdag, dus een uitgelezen kans op bij
de molen een echt moederdaggeschenk te komen kopen. De markt wordt gehouden van 10.00 tot 15.00 uur.
Als de pannenkoek is gegeten en de plantjes zijn gekocht dan kunt u meedoen aan een ﬁetsrondrit die de werkgroep
Duurzaam Okkenbroek, samen met de Vrienden van de Molen, organiseert. U kunt starten bij de molen.
’s Avonds vindt op het Molenplein een groots korenfes�val plaats: (Streek)-Koren op de Molen. Het is het vanwege
slechte weersomstandigheden uitgestelde fes�val van september j.l. Alle koren hebben weer hun medewerking toegezegd.
U bent allen van harte welkom. De toegang is gra�s en het begint s�pt om 19.00 uur (tot ongeveer 23.00 uur).

29 MEI:
Hemelvaartsdag. Een zeer bijzonder molenplein zult u aantreﬀen als u op Hemelvaartsdag naar de molen komt. In het
kader van ‘Bathmen spant de Kroon’ zal ook het molenplein een 200 jaar oude sfeer uitstralen in de nagebootste herberg
en molen. Tientallen ﬁguranten completeren het decor.

