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RABOBANK-klant? Wordt nu ook lid
van de bank ten gunste van de molen.
ZIE BLZ. 2: Onderaan

Het was 1990 toen twee burgemeesters (Van den Bergh van Diepenveen en
Weierink van Bathmen) samen de grondig gerestaureerde Windkorenmolen
de Leeuw weer in gebruik stelden voor het oorspronkelijke doel: het malen
van graan tot meel. De molen was voor afbraak behoed. Om zover te komen
hadden in de jaren daarvoor talloze vrijwilligers, verenigingen en ook de
gemeentebesturen zich niet onbetuigd gelaten om de nodige fondsen bij
elkaar te krijgen. Op het moment van ingebruikstellen werd Tonnie Moes
de molenaar en heeft hij samen met de Stichting Windkorenmolen de
Leeuw en de vele vrijwilligers van de Vrienden van de Molen, dit prachtige
rijksmonument tot op de dag van vandaag in stand weten te houden.
Vanwege dit 25-jarig jubileum bereiden we als bestuur van de Stichting Windkorenmolen de Leeuw een
grote manifestatie voor op de Open Monumentendagen van 2015, die deze keer gehouden worden op
12 (tevens Overijsselse Molendag) en 13 september.
En een grote en grootse manifestatie kan het worden als wij de ambitieuze plannen kunnen uitvoeren die we aan het
voorbereiden zijn. De voorziene programmaonderdelen zijn een:
Tentoonstelling maal- en molenstenen
In samenwerking met het Archeologisch depot van de provincie Overijssel wordt een tentoonstelling ingericht van in
deze provincie gevonden maal- en molenstenen. Verrassend veel materiaal is beschikbaar waardoor de ontwikkeling
van malen van de prehistorie tot heden goed zichtbaar gemaakt kan worden.
Tentoonstelling fotomateriaal
Er wordt een tentoonstelling ingericht met oud en jonger plaat- en fotowerk van en rond de molen de Leeuw.
Opgedoken uit de archieven van Oudheidkundige kringen, particuliere collecties en bibliotheken.
Mocht u nog interessant materiaal voor deze tentoonstelling hebben in de vorm van (lucht)foto’s, krantenknipsels,
schilderij, etc. laat het ons even weten (0570-542607).
Fotowedstrijd
Met als thema “meer dan leven van de wind’’ (de titel van deze Nieuwsbrieven) worden fotografen uitgedaagd hun
creativiteit de vrije loop te laten en de daaruit voortgekomen mooiste foto’s in te sturen ter beoordeling door een
deskundige jury. Een prijsuitreiking op zondag 13 september met een tentoonstelling van de ingezonden foto’s is dan
het sluitstuk van dit programmaonderdeel.
Korenfestival ‘Koren op de Molen
Voor de derde keer wordt op zaterdagavond de 12 september het festival ‘Koren op de Molen’ georganiseerd. Koren
uit de omgeving worden gevraagd een zeer gevarieerd concert voor te bereiden.
Nazomermarkt
Op de eerste dag van de Open Monumentendagen wordt een gezellige nazomermarkt georganiseerd met vele
streekgebonden producten en wordt geprobeerd een echte ambachtelijke ‘molensfeer’ op te roepen. Het thema van
de landelijke Open Monumentendagen is niet voor niks dit jaar ‘Kunst en Ambacht’.
zie ommezijde

Brunchconcert
Om de bezoekers aan de tentoonstellingen ook op de zondag mee te laten proeven van de
gezellige ambiance rond de molen, zal op zondagmorgen 13 september een brunchconcert
worden georganiseerd.
Gezinsfietstocht
Aansluitend op het brunchconcert kan dan iedereen op de fiets om van een fraaie
fietstocht te genieten. Een gezinsfietstocht met leuke thematische activiteiten onderweg.
Magazine en lesbrief
Er zullen een tweetal geprinte uitgaven voorbereid en uitgegeven worden. Deels over
geschiedenis, deels over het wezen van molens en malen en dat alles luchtig gemaakt
met verhalen en anekdotes. Educatief zal het zeker zijn, vandaar dat ook een en
ander in de vorm van een lesbrief zal verschijnen.
Excursie naar de Eifel
De beste molenstenen komen uit de Eifel. Een dagexcursie naar dat vulkaangebied
om het geheim van de basaltmolenstenen te ontdekken zal al in de eerste week van
september plaats gaan vinden.

MAAR...................................................................

Om de financiën voor dit evenement rond te krijgen benaderen we op dit moment diverse mogelijke sponsoren en fondsen.
Eén daarvan is het programma ‘Hart van Salland’ van de Rabobank Salland. Ons project is geaccepteerd en wij dingen mee
naar een deel van de € 140.000 die de Rabobank in 2015 ter beschikking stelt. Om tot een substantieel bedrag te kunnen
komen zullen de leden van de Rabobank in maart op genomineerde projecten kunnen stemmen. Nu is er bij de bank een
verschil tussen klant zijn en lid zijn. Veel klanten van de bank zijn nog geen lid (van de formele coöperatie).
Klanten kunnen het lidmaatschap gratis aanvragen via de website www.rabobank.nl/salland onder het kopje
‘Lidmaatschap’. Klanten die zich uiterlijk 8 februari hebben aangemeld als lid, krijgen per post een unieke stemcode
toegestuurd.
Daarom bij deze een oproep aan de donateurs en andere lezers van deze Nieuwsbrief die nu al klant zijn bij de RABOBANK
Salland om LID te worden van hun bank, zodat ze in maart mogen meestemmen op de projecten, festiviteiten die
voor de leden het meest aantrekkelijk zijn. En vast en zeker hoort het 25 jarig jubileumprogramma Molenrestauratie
Windkorenmolen De Leeuw daarbij. Bij voorbaat dank.
Meer informatie en details over dit 25-jarig jubileum Molenrestauratie Windkorenmolen De Leeuw kunt u vanaf half maart
terugvinden op de website van de stichting Windkorenmolen de Leeuw of ‘Vrienden van de Molen”.
(www.oudemolen.net)
Maar we zullen u sowieso ook in een volgende Nieuwsbrief meer details geven.
Zeker is dat u nu alvast de Open Monumentendagen op 12 en 13 september in de agenda zou moeten markeren.

