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OPEN MONUMENTENDAG/OVERIJSSELSE MOLENDAG
10 september molen open
Op de komende Open Monumentendag, de dag die tevens de Overijsselse Molendag
is, is Windkorenmolen De Leeuw weer geopend voor publiek.
Van 10.00-16.00 uur wordt u van harte uitgenodigd een kijkje te komen nemen.
Er zullen molengidsen aanwezig zijn om u rond te leiden en u, in het kader van het
motto van de landelijke Open Monumentendagen, ook de ‘Symbolen en Ikonen’ van
de molenwereld onder uw aandacht zullen brengen.
Om dit motto op te vrolijken zal het mini-gezelschap “De ZZP-ers” uit Okkenbroek zorgen voor een beetje gekkigheid onder de
titel: “Klap van de Molen”. Luchtige grapjes, een pakkend wijsje er tussendoor en wat sketches.
Laagdrempelig vermaak van een klein half uurtje per optreden en bij goed weer gaat dat buiten gebeuren voor de achterdeuren
van korenmolen De Leeuw. Om 11.00 uur, 12.00 uur en 13.00 uur kan jong en oud mee genieten.
De gehele dag is de Molenwinkel geopend en zijn de Vrienden van de Molen weer actief waardoor u kan genieten van heerlijke
koﬃe, thee, molenkoek, wat streekgerechten en natuurlijk van pannenkoeken, gebakken van op de molen gemalen meel.
Komt allen, het wordt reuze gezellig .

VRIENDEN VAN DE MOLEN
Sinds de vorige Nieuwsbrief zijn de Vrienden van de Molen weer diverse keren actief
geweest.
Natuurlijk bij Open Molendag De Leeuw van 7 mei, waarbij de door Ton Hulleman
georganiseerde geraniummarkt weer een mooie opbrengst van enkele honderden
euro’s opleverde.
Daarnaast zijn in de zomer verschillende groepen op de molen ontvangen. Zo is
een groep van de Zonnebloem ontvangen en daarna ook een groep Amerikaanse
studenten.
Ook traditioneel waren de vrienden vertegenwoordigd op de ‘Oude Werktuigen
Middag’ die op 4 augustus j.l werd georganiseerd door de Koetsenvereniging d’Olde
Mölle. Met prachtig weer en een gezellig publiek bracht ook die activiteit weer wat
extra’s in het laatje voor het Onderhoudfonds van de Molen.
En het lijkt of de pannenkoeken van heerlijk meel gemalen op de molen door
Tonnie Moes gemengd met verse koemelk van Pakkert en gebakken door de
ervaren baksters van de Vrienden een begrip worden in de omgeving. Er komen
alweer meer aanvragen binnen bij de coördinator Joke Tuitert om pannenkoeken te
‘leveren’ in de komende maanden.
Nog nooit geproefd of aan een herproeverij toe? Aanstaande zaterdag is uw kans :
Open Monumentendag/Overijsselse Molendag (zie artikel hier boven)
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Stichting op Zonnewendefestival
Wat ongebruikelijk als activiteit maar de Stichting Windkorenmolen de Leeuw heeft
op uitnodiging van het Zonnewendefestival te op 24 juni zich op dat festival, dat
gehouden werd op het landgoed Schuilenburg te Hellendoorn, gepresenteerd. Met
nadruk het karakter van een windkorenmolen en het vak van molenaar als cultureel
immaterieel erfgoed was daar het thema. Mogelijk niet met een groots resultaat,
maar het was toch goed om aanwezig geweest te zijn.

Onderhoudswerkzaamheden
De afgelopen maanden zijn er diverse zaken voor het groot onderhoud onder de
loep genomen. Zo zijn er op moment al opdrachten verstrekt voor het aanpassen
van de bliksembeveiliging en diverse kleine onderhoudswerken o.a. aan de stelling.
Ook het vervangen van de lange spruit (de horizontale balk welke door de kap gaat)
staat nog op de planning maar is nog afhankelijk van goedkeuring.
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Verder zullen er twee authentieke stalen ramen in de bijbouw aan de zuidzijde
worden aangebracht.

Molenvriend De Hollandse Molen
Bent u al Molenvriend van De Hollandse Molen?
De Hollandse Molen, dé molenvereniging van Nederland, wil hun vriendenkring
vergroten.
Voor slechts € 10,00 per jaar bent u al molenvriend!
Voor informatie zie https://www.molens.nl

Komende activiteiten:
10 december: Wintermarkt
10/17/31 december: oliebollenverkoop

