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Open Monumentendag/Overijsselse Molendag 8 september a.s.
Windkorenmolen DE LEEUW doet mee op 8 september
Waarmee?

Landelijke Open Monumentendag en Overijsselse Molendag

Wanneer?

Zaterdag 8 september van 10.00-16.00 uur

Hoe en Wat?

* Molen is open voor publiek.
Er zijn molengidsen aanwezig die van alles kunnen vertellen over
de molen, het malen, de geschiedenis en cultureel belang.
* Grootse fototentoonstelling : EUROPA(vakantie)FOTO’S
Bij de nationale molendagen van mei jl., is het publiek gevraagd
om foto’s van molens in te sturen die tijdens vakanties of dagjesuit gemaakt zijn. Dit in het kader van het nationale thema van de
Open Monumentendagen ‘In Europa’. Er was veel respons, foto’s
uit maar liefst 17 Europese landen zijn ingestuurd door tientallen
‘reizigers’ . Ruim honderd foto’s van oude, bijzondere, speciale,
nieuwe, bizarre en unieke molens met korte toelichting/anekdote
worden getoond.
* Vrienden van de Molen met Pannenkoeken, Molenkoeken,
koﬃe, thee, en meer . Het geeft u een gelegenheid even
te pauzeren voor of na uw bezoek aan de molen of de
fototentoonstelling.
* Molenwinkel normaal geopend
Zoals gebruikelijk kunt u op deze dag ook , zoals elke
vrijdagmiddag en zaterdag, bij de molenwinkel terecht voor een
groot assortiment meelproducten, mixen en veel bijbehorende
ingrediënten. Natuurlijk voor eigen dagelijks gebruik, maar u vindt
er ook leuke ideeën om originele cadeautjes mee samen te stellen.
We zien u graag op zaterdag 8 september a.s.
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Groot onderhoud
Zoals u weet, wordt de instandhouding van de molen geﬁnancierd vanuit diverse
bronnen. Gelukkig lukt het nog steeds de noodzakelijke fondsen bij elkaar te krijgen.
• Er wordt gesubsidieerd vanuit de overheid. Een aanvraag voor een
Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM) is recent goedgekeurd.
Het zesjarig onderhoudsplan De Leeuw, wat daaraan ten grondslag ligt
is goedgekeurd door de Rijksdienst van Cultureel Erfgoed. Het subsidie
bedrag bedraagt € 5000,- per jaar.
•

Maar dat is niet voldoende. Het langjarig gemiddelde nodig voor het
onderhoud en kosten ( verzekeringen e.d. ) neemt langzaam toe. Daarom
zullen we de komende jaren ook proberen subsidie te krijgen voor
speciﬁeke projecten. Zo is op dit moment een aanvraag onderweg bij het
‘Molenfonds’ om een deel van de vervanging van het hek op de stelling
mee te ﬁnancieren. Komende week wordt daar over vergaderd.

•

Ook zijn de acties van de ‘Vrienden van de Molen’ zijn belangrijk.
Vrijwilligers staan ook de komende maanden weer klaar voor:
i) bij de Open Monumentendag
ii) het bakken van pannenkoeken op 9 september
iii) de catering bij start en ﬁnish van de
herfsttintenwandeling op 21 oktober.
Ook komt deze maand de wintermarktcommissie alweer bij elkaar, om
gezamenlijk de oliebollenmarathon-organisatie dit jaar weer succesvol af
te ronden.

•

En mede door uw bijdrage, Donateurs en Sponsors, krijgen we de
begroting dan toch elk jaar weer rond. Hartelijk dank.

Molen tweemaal in de rouwstand
Wie kende hem niet? Jan Bos.
Op 21 juli overleed hij op 77-jarige
leeftijd. Een man die een heel
groot deel van zijn leven op de een
of andere manier met de molen
verbonden is geweest. Diverse
functies in de loop van de jaren
maar wel allemaal die bij de molen
moesten worden uitgevoerd. Ook
was hij actief als vrijwilliger bij de
buurtvereniging Oude Molen en bij
de Vrienden van de Molen.
We zullen hem herinneren als een vriendelijke, actieve man met humor, die heel veel betekend heeft voor de
hele buurtschap. Op 26 juli, op weg naar de crematieplechtigheid verliet hij dan ook in stijl zijn Oude Molen.

Op 24 augustus werd de molen in de rouwstand geplaatst vanwege de crematie van Henk Roelofs. Henk was
Vrijwillig Molenaar en draaide regelmatig op De Leeuw. Ook hielp hij vaak bij de voorbereidingen van Open dagen
of andere festiviteiten.

