MEER DAN LEVEN VAN DE WIND
Nieuwsbulletin van de
Stichting windkorenmolen ‘DE LEEUW’

secr.: Broekhuisdijk 2a
7437 PT BATHMEN
T: 0570-542607

Nr. 22 - jaargang 8 - mei 2018

www.oudemolen.net

‘Hart voor Salland’

De Vrienden van de Molen De Leeuw hebben een cheque ter waarde van € 402,60 in
ontvangst mogen nemen als resultaat van de actie ‘Hart voor Salland’. Doordat alle rekeninghouders (en niet alleen de leden) dit keer mochten stemmen was de opbrengst per
stem lager dan vorig jaar. Ook het aantal verenigingen dat deelnam was toegenomen,
waardoor de spoeling iets dunner was. We mogen daarom meer dan tevreden zijn met
dit bedrag dat door de 305 stemmen, die we kregen, bijeen werd vergaard.
Dank aan iedereen die z’n stem voor ons heeft uitgebacht.

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag

De ﬁetstocht die door LTO/Bathmen Aktief (gestart kan worden in Bathmen bij
Cultuurhuus Braakhekke tussen 9 en 11 uur) op Hemelvaartsdag donderdag 10 mei
wordt georganiseerd zal ook langs de molen komen. Omdat de molenwinkel wel open
is maar de molen zelf die dag niet voor publiek, kunnen ﬁetsers toch een goede indruk
krijgen van een korenmolen door de 10 minuten durende doorlopende videopresentatie
te bekijken. Mogelijk onder het genot van een kopje koﬃe met koek, want de Vrienden
van de Molen hebben de hele dag dat voor u klaar. Ook pannenkoeken worden die
dag gebakken, zowel voor op het Molenplein als later ’s middags bij de Preuverie in
Bathmen. Voor de kinderen is er een leuke verrassing.

12 mei Nationale Molendag + Geraniummarkt

Op zaterdag 12 mei bent u tijdens de Nationale Molendagen weer welkom
bij onze molen. Molengidsen zijn aanwezig en leiden u rond.
Tegelijkertijd wordt ook weer de inmiddels traditionele Geraniummarkt
gehouden. Een prachtige gelegenheid om zowel molen, deze plantenmarkt
als de molenwinkel te bezoeken. Immers de volgende dag 13 mei is het
Moederdag . Verras moeder of jezelf met een origineel cadeau samengesteld
uit mogelijkheden rond de molen. In de winkel waar niet alleen broodmeel
wordt verkocht maar ook meel voor allerhande andere producten zoals koeken,
cakes, pannenkoeken en meer. Samen met een plant en een molen-koek van de
‘Vrienden van de Molen’ wordt zo’n cadeau echt iets heel bijzonders.

Molengidsen en Veiligheid

Bij Open molendagen komen er gelukkig elke keer weer veel belangstellenden die graag een kijkje willen nemen in onze
Windkorenmolen de Leeuw. Zowel in de molen als op de stelling zien we dan vaak dat de bezoekers hun eigen gang gaan. De
molengidsen die een groep altijd horen te begeleiden hebben dan geen zicht meer op wat er gebeurt. En zeker kinderen willen
logischerwijs nog al eens dingen ontdekken met hun ‘handen’. In het kader van aansprakelijkheid en veiligheid zullen we daarom
vanaf komende Nationale Molendag het bezoek wat anders regelen. Per gids gaat er een groep dan de molen is. Een volgende
groep gaat dan niet eerder naar boven dan dat een voorgaande groep weer beneden is. Ook worden ouders extra gevraagd goed
op hun kinderen te letten.
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Onderhoud

1) SIM. De molen is in goede staat en dat willen we zo houden. Uw bijdragen worden
juist voor dit vooral groot onderhoud gebruikt. Een andere bron van ﬁnanciering
is de rijksbijdrage voor cultureel erfgoed. Voor deze SIM (Subsidie Instandhouding
Monumenten) heeft de Stichting, na een goede voorbereiding, vorige maand
ons 6-jaren plan (2019-2024) weer ingediend. Dat ligt nu ter beoordeling bij de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
2) Voor de komende maanden staan er een paar grote projecten op het programma
en wel :
a.

Aanpassing van de elektrische installatie in de molen om te kunnen
voldoen aan de nieuwste eisen

b.

Vervangen van het hekwerk op de stelling omdat er wat zwakke,
onbetrouwbare plekken in het hekwerk zitten waardoor de veiligheid in
gevaar kan komen.

