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Rabobank is als coöperatie bank. Zij hebben geen aandeelhouders, maar leden. En in plaats
van dividend te betalen aan de aandeelhouders, investeren ze een deel van de winst terug in
de maatschappij.
Ons doel
Restaureren van de kap van de molen en het vervangen van het riet op de kap. Daarnaast
het plegen van het benodigde onderhoud.
Stemmen
Leden krijgen een brief waarin een stemcode staat vermeld. Nog geen lid: op de Rabosite
staat hoe u dit kunt worden. U kunt uw stem uitbrengen op drie favorieten tot 25 oktober.
Van 1 tot en met 14 november zijn de ﬁnale uitreikingen en horen alle clubs welke ﬁnanciële
ondersteuning ze krijgen.

Stem in ieder geval op ‘Windkorenmolen De Leeuw’ via de site van
de Rabobank of via de RaboApp tot 25 oktober a.s.
Roep uw vrienden, kennissen en andere bekenden via de social
media op ditzelfde te doen.

Sponsorac�e

Graag brengen wij de sponsoractie nog even onder uw aandacht.
De kap van de molen is aan groot onderhoud toe; het riet moet worden vervangen en al het
houtwerk moet worden gekontroleerd en zonodig worden vervangen waarna het buitenhoutwerk moet worden geschilderd. Verder moet een van de stalen roedes van de wieken,
i.v.m. afgenomen plaatdikte, worden vernieuwd.
Met de Open Monumentendagen mochten wij al divese donaties bijgeschreven krijgen op
de crowdfundingssite van het Molenfonds.
Mocht u onze actie willen ondersteunen, scan dan de QR-code of stort uw bijdrage op ons
bankrekeningnummer NL76RABO 03 05 71 48 48 t.n.v. Stichting Windkorenmolen De Leeuw.

Bestuurswisseling

In het afgelopen jaar hee� het bestuur digitaal en op een ruime locatie vergaderd over o.a.
het zoeken naar nieuwe bestuursleden voor: Joke Tuitert (cateringcommissie), Tonny in ’t
Hof (penningmeester) en Henk Meijer (interim voorzitter).
In mei had Bas van Swigchem de voorzittershamer al overgenomen en in de afgelopen
bestuursvergadering hebben we Marga Brouwer als nieuwe penningmeester kunnen
benoemen en Laura Drewes als algemeen bestuurslid.
Dank aan de scheidende bestuursleden voor hun jarenlange inzet en dank aan de nieuwe
bestuursleden voor hun bereidheid om deze taken te willen vervullen.
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Open Monumentendagen

Dit jaar maar liefst twee dagen open voor publiek met de landelijke Open Monumentendagen. Iets wat al lang niet meer was gebeurd.
Wethouder Verhaar
Reden voor deze twee open dagen was om de sponsoractie onder de aandacht te brengen.
Hiervoor was wethouder Carlo Verhaar bereid gevonden om zaterdag ’s morgens de
onthulling te verrichten van de sponsorbanner aan de molen. We hebben beide dagen onze
sponsoractie bij de bezoekers onder de aandacht gebracht.
Kleurplaten
Wat het inleveren van de kleurplaten door de onderbouwleerlingen uit Bathmen, Lettele
en Okkenbroek zou opleveren konden we niet inschatten. Maar dat er op zondagmiddag
een wachtrij van kinderen met ouders voor de molen stond voor een rondleiding door de
molengidsen was toch wel fantastisch !

Pannenkoeken eten
De kinderen kregen bij het inleveren van de kleurplaten een gratis pannenkoek. De ouders
kochten massaal een pannenkoek en daardoor kon de cateringcommissie eind van het
weekend over een mooi bedrag beschikken.
Mooie dagen
We kunnen terugkijken op mooie dagen waar veel bezoekers van ons monument konden
genieten.

Om al vast in uw agenda te zetten:
Wintermarkt op zaterdag 11 december

Oliebollenmarathon op 11 - 18 - 30 -31 december

