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Aanbod Wintermarkt 2017
Houten ﬁguurzaag-artikelen
Zelfgemaakte kerstfrutsels/ kaarten
Honing en honingproducten
Fruit- en groenteproducten
Vogel-wintertaarten
Wol
Planten e.d.
Kerstgroendecoraties
Artikelen van handgesponnen garens
Vlees-streekproducten
Rookton en Vis (zalmforel)
Sieraden/keramiek
Wol-wezens
Boekenruilkast
Kerststukken
Sfeermakers, brocante op originele manier.
Honing en korf vlechten
Zelfgemaakte kaarten
3D-kaarten en diamond painting
Houten molens, speelgoed en kandelaars
Haakwerk: kersthangers, kerstfiguren,
kinderknuﬀels
Palletsneeuwpoppen, beschilderen glazen
potten
Openhaardhout

De inmiddels traditionele Wintermarkt op de tweede zaterdag van december
belooft weer een heel gezellige markt te worden. Op 9 december staan er
vanaf 10.00 tot 15.30 uur maar liefst vijfentwintig tafels op het molenplein met
een groot assortiment december-gezelligheid.
Het bezoek aan het plein wordt nog aangenamer gemaakt door de
aanwezigheid van midwinterhoornblazers en het draaiorgeltje Die Ente.
De ‘Vrienden van de molen’ zorgen dat u, wat de inwendige mens betreft,
niets tekort hoeft te komen: koﬃe, thee, chocolademelk, glühwein,
limonades, soepen, koeken en oliebollen. Het staat allemaal voor u klaar.
Ook gaat van start de in de hele streek fameuze oliebollenmarathon.
Op deze dag 9 december maar ook op 16, 30 en 31 december zijn er
volop versgebakken oliebollen te koop. Met name om met Oud/Nieuw
verzekerd te zijn van oliebollen raden we u aan deze te bestellen: Op de
markt, bij de molenwinkel, via het bestelformulier op de website (http://
vrienden.oudemolen.net ) of uw bestelling door te geven via email naar
vriendenvandemolen@gmail.com.
Fameus zijn de oliebollen niet in het minst door gebruik van eerlijk meel van
onze windkorenmolen De Leeuw zelf. Tonnie Moes, de molenaar, verstaat als
een van de besten het vak van malen. In de jaarlijkse test van het Ambachtelijk
Korenmolenaarsgilde werd het meel van De Leeuw dit jaar weer als beste
getest. Dit meel, naast vele andere meelgerelateerde producten zijn te koop in
het molenwinkeltje dat ook op deze dag geopend is.
Ten slotte is naast de molen op 9 december de kerstbomenverkoop al weer in
volle gang. Dus, one stop shopping, zoals ze dat zo mooi zeggen tegenwoordig,
op 9 december voor al uw decembergezelligheid. Komt allen.
Ook dit jaar weer de mogelijkheid om boeken door te geven. Er zijn van
alle genres boeken om met uw prachtige (kinder-) boeken te ruilen.
Neem uw uitgelezen boek mee en kies een nieuw verhaal. Kijk voor meer
informatie op www.ruiljeboek.nl

Inning donatie en ANBI-status

Begin december zullen de donaties geïnd worden via de automatisch incasso, zo heeft onze penningmeester Tonny in ’t Hof
aangegeven. Tevens herinneren we alle donateurs en sponsors, die ons niet gemachtigd hebben, eraan om het voor dit jaar
toegezegde bedrag (voor zover nog niet gedaan) in de maand december over te maken op ons bankrekeningnummer
NL 76 RABO 03057 14848.
Ter aanvulling hierop: Onze stichting is erkend als culturele ANBI-instelling(= instelling welke zich voor minstens 90% inzet
voor het algemeen nut). Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? Vanaf 1 januari 2012 geldt
voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Voor particulieren is er een vaste aftrek van 1 % minimaal en 10 %
maximaal van het inkomen als aftrekbaar bedrag voor de Belastingen. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting
vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
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Rouw en Vreugd:

Rouw: Op 2 en 3 november stond de molen in de rouwstand vanwege het overlijden op 77
jarige leeftijd van Jaap Borren. Jaap was een zeer actieve ‘Vriend van de Molen’, waar je altijd
een beroep op kon doen. In de levensloop die ter nagedachtenis aan Jaap tijdens de crematie
werd uitgesproken werd daaraan met de volgende woorden aandacht besteed: ‘Ook heeft Jaap
zich ingezet voor het behoud van de Molen. Zijn grootste taak was het opzetten en afbreken
van tenten voor open dagen en andere festiviteiten Ook het verslepen van de nodige materialen behoorde tot zijn werk. Trots was hij ook dat zijn vrouw voor het werk bij de molen
een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mocht nemen’. Wij zullen Jaap blijvend om deze
redenen, maar ook om zijn humor, herinneren. We wensen Diny veel sterkte bij de verwerking
van dit verlies.
Vreugd: Op zondag 8 oktober jl. meldde burgemeester Andries Heidema aan onze penningmeester, tot zijn eigen grote verrassing, in een volle dorpskerk dat ‘de koning het hem had
behaagd’ Tonny in ’t Hof te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en reikte hem
daarna de bijbehorende versierselen uit. Tonny heeft in heel veel afgelopen jaren zich bij zijn
kerk en bij talloze verenigingen als vrijwilliger ingezet. En dat geldt ook voor onze stichting. Al
14 jaar is Tonny de penningmeester en mede door zijn inzet zijn de beschikbare ﬁnanciën zo
goed besteed dat de molen nu nog steeds in een prima conditie verkeerd.

Onderhoud van de Molen:

Hebben we in het voorjaar de lange spruit kunnen vervangen, zoals gemeld in de
Nieuwsbrief 18, in de zomer zijn daar nog een paar vernieuwingen en reparaties bijgekomen. Het meest opvallend is het herstel van het kruirad met staalkabel. Hierdoor
is weer verzekerd dat er tijdens het kruien geen onverwachte breuk van het rad kan
ontstaan. Het vervangen van de staalkabel was nodig omdat die rafelde en daardoor
een grote kans op verwondingen ontstond.
Ook zijn i) de roeden en de stelling (planken en schoren) daar waar nodig gerepareerd
en geschilderd, ii) de elektrische installatie nagekeken en aangepast en iii) het verbeteren van de bliksembeveiliging afgerond.
Voor wat betreft het verbeteren van straatwerk rond de molen en met name het vervangen van de loskomende keitjes, is nog geen deﬁnitieve oplossing gevonden.
Vooruitkijken moeten we ook. Voor de subsidies die het rijk voor monumenten ter
beschikking stelt dient om de zes jaar een meerjaren-onderhoudsplan te worden
ingediend. Voor de periode 2019 t/m 2024 moet een dergelijk plan in het voorjaar
van 2018 zijn ingeleverd. Meerdere bestuursleden verzorgen in overleg met Tonnie
Moes , mede op basis van een rapport van de monumentenwacht, de aanvraag. Deze
subsidies dekken ongeveer 25 % van de totale jaarkosten. De overige 75 % wordt
bijeengebracht door u (donateurs en sponsoren), de activiteiten van de ‘Vrienden van
de Molen’ en bijdragen van derden zoals bijvoorbeeld de Boeldag, Hart voor Salland
(Rabo) en enkele andere.

Goed 2018 toegewenst

Daarom sluiten we deze nieuwsbrief af met u te bedanken dat
u ook in 2017 weer bijgedragen heeft aan het behoud van de
molen. Wij zien u graag op de komende Wintermarkt, wensen
u prettige feestdagen en een heel goed 2018. Wij vertrouwen
erop dat u ook volgend jaar supporter wil zijn van dat prachtige
Rijksmonument Windkorenmolen De Leeuw.

