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Op zaterdag 8 december a.s. van 10.00 – 15.30 uur
organiseren de ‘Vrienden van de Molen’ van Windkorenmolen
De Leeuw rond onze molen , weer een uiterst sfeervolle

WINTERMARKT.
De inmiddels traditionele Wintermarkt op de tweede zaterdag van
december belooft weer een heel gezellige markt te worden: maar
liefst vijfentwintig tafels met een groot assortiment zeer gevarieerde
decembergezelligheid : cadeautjes voor iemand anders of een
cadeautje voor uzelf bijvoorbeeld om de gezellige huiselijke sfeer te
verhogen, het persoonlijke decembergevoel te ondersteunen of wat
bijzonders tijdens deze dagen op tafel te zetten. Het is er allemaal.

OLIEBOLLENMARATHON:

Ook op deze 8e december gaat de, in de hele streek fameuze,

oliebollenmarathon van start. Niet alleen op 8 december
maar ook op 22, 29 en 31 december zijn er volop versgebakken
oliebollen te koop. Om met Oud en Nieuw verzekerd te zijn van
oliebollen gemaakt van het lekkerste meel van de molen, raden
we u aan deze te bestellen of op de Wintermarkt zelf of bij de
molenwinkel of via het bestelformulier op de website (http://
vrienden.oudemolen.net ) of door uw bestelling door te geven via
e-mail naar vriendenvandemolen@gmail.com.

EN VERDER:

Als u zelf wilt bakken dan is deze zelfde heerlijke oliebollenmix, naast
vele andere meelgerelateerde producten natuurlijk ook te koop in
de winkel van de molen die ook op deze dag geopend is.
Ten slotte wijzen we erop dat naast het eerder genoemde aanbod op
de markt naast de molen ook
de kerstbomenverkoop alweer in volle gang is.

One-stop-shopping bij de molen 8 december = al uw
decembergezelligheid onder handbereik.

Laat kinderboeken zwerven
Dit jaar op de wintermarkt de vierde editie van
de boekenruil in een minibieb met speciale
aandacht voor Kinderzwerfboeken. Op de markt
staan kinderboeken klaar om te gaan zwerven.
Staan er boeken in jouw kast die je niet meer
leest? Neem ze mee en laat ze zwerven.
Naast kinderboeken is er ook voldoende aanbod voor volwassen.
Kijk voor meer info op http://www.ruiljeboek.nl

Komt allen.
‘Vrienden van de Molen’ De Leeuw
Contact en nadere informatie: vriendenvandemolen@gmail.com of
mob. 0651582872
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Materiaalwagen ‘Vrienden van de Molen’
opgepimpt
Als u dan toch naar Wintermarkt komt kunt u ook
onze ‘opgepimpte’ materiaalwagen bewonderen.
Al in 2015 hadden we het plan opgevat om de oude
grijze schaftkeet op te pimpen tot een prachtige
materiaalwagen naar een eerste idee van Hans
Jutten. Nu heeft Jan van Ark de daad bij het woord
gevoegd en er de wagen van gemaakt, die op de plek
waar hij staat, een promotie is van alle activiteiten
die de ‘Vrienden van de Molen’ organiseren en
zullen organiseren. Ook is wat informatie over de
Molen de Leeuw en zijn de openingstijden van de
molenwinkel erop vermeld.

Groot onderhoud: subsidie Bank Giroloterij voor vervanging hekwerk stelling.
In het kader van groot onderhoud aan de molen zal binnenkort
begonnen worden met de vervanging van het volledige hekwerk op de
stelling. Dat is nodig omdat niet overal op de stelling het hekwerk nog
in goede staat is en daardoor mogelijk de veiligheid van bezoekers in
geding zou kunnen komen. Nu is vervanging van het hekwerk best een
kostbare zaak. Daarom hebben we een subsidie aangevraagd bij het
Molenfonds van de Stichting De Hollandsche Molen. Deze aanvraag
is gehonoreerd en wel met een bedrag van € 10000. De Stichting De
Hollandsche Molen beheert dat Molenfonds, dat voor een groot deel
gevuld wordt met bijdragen van de Bank Giro Loterij. We hopen dat
voor Open Molendag van 11 mei de klus geklaard is.

Wij-Deventersubsidie voor tent en tafels
Zoals u weet organiseert de vrijwilligersgroep ‘Vrienden van de
Molen’ jaarlijks vele acties om met de opbrengsten de molen in stand
te houden. Daartoe worden tenten en tafels gebruikt. Ook die zijn
aan slijtage onderhevig. Gelukkig hebben we voor vervanging van een
tent en de aanschaf van vier tafels een bijdrage gekregen van € 500
van Wij-Deventer.

Inning donateur- en sponsorbijdrage
De penningmeester meldt dat in de komende weken uw donatie- en
sponsortoezegging weer automatisch van uw rekening zal worden
afgeschreven. Natuurlijk alleen dan als wij van u een machtiging voor
automatische incasso hebben.

Gelukkig 2019
Tenslotte wensen wij u allen een hele goede decembermaand
en nu al een gelukkig 2019. Wij danken u voor de steun in het
afgelopen jaar en rekenen daarop ook in het volgende jaar.

