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Nationale Molendag
Vorige week hebben we u met het sturen van de foto van de spandoeken
al attent gemaakt op het feit dat het aanstaande zaterdag 11 mei weer de
Nationale Molendag is. In heel het land zijn dan honderden molens geopend
voor publiek (welke allemaal ? zie www.molens.nl/nationalemolendag ). Ook
uw molen De Leeuw is open voor publiek. De molengidsen staan weer klaar om
u te begeleiden van 10.00- 15.00 uur. Deze keer maar tot 15.00 uur omdat op
die tijd het Moederdagconcert begint. Wel zullen direct vanaf het begin (vanaf
10.00 uur) de Geraniummarkt en een aantal kraampjes met andere kleine
moederdagcadeuatjes al geopend zijn.

Korenfestival ‘Koren op de Molen’- Het ‘Moederdag’concert 15.00-19.00 uur
Diverse koren, diverse genres, gezellig samenzijn: luisteren naar mooie muziek onder het genot van een kopje koﬃe of thee, een
biertje of een glas wijn. Lekkere trek? Broodjes en pannenkoeken, aan niets hoeft het u te ontbreken dankzij de catering van de
Vrienden van de Molen. Voor kinderen is er ook vermaak : springkussen, diverse spelletjes, bouw- en kleurplaten, enz. Eigenlijk alle
ingrediënten voor het hele gezin om een paar uur op het Molenplein door te brengen. Dus komt allen en wel van 15.00-19.00 uur
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Vrijwilligers ‘Vrienden van de Molen’ en jaaropbrengst
Het feit dat de Windkorenmolen De Leeuw in een goede staat is, komt
omdat er nog steeds voldoende geld wordt ontvangen om de jaarlijkse
onderhoudskosten van de Molen te kunnen betalen. In het Jaarbericht van de
Molen, dat u voor het jaar 2018 kunt vinden op de website (http://stichting.
oudemolen.net/stichting-windkorenmolen-de-leeuw#ﬁnanciën) is terug te
vinden waar die ﬁnanciële middelen zoal vandaan komen. In het overzicht
kunt u onder andere zien dat de ‘Vrienden van de Molen’ een fors deel van het
totaal binnenbrengt.
Al die energie van vrijwilligers die helpen bij de activiteiten die de vrijwilligersgroep ‘Vrienden van de Molen’ jaarlijks organiseert, leverde in 2018 maar liefst
zo’n € 8000,- netto op. En dat allemaal bij elkaar gebracht door verkoop van oliebollen, pannenkoeken, molenkoeken, koﬃe, thee
etc. op de diverse markten, ontvangsten, acties als de oliebollenmarathon, etc.
Het bestuur van de Stichting wil daarom alle vrijwilligers heel hartelijk bedanken. Wij hopen ook dat zij, onder de bezielende
leiding van de ‘Vrienden van de Molen’-coördinator Joke Tuitert, nog jarenlang hun medewerking willen blijven verlenen.

Voortgang Onderhoudsprojecten
In onze Nieuwsbrief van november 2018 hebben we gemeld dat we, mede
door toekenning van een subsidie van de BankGiroloterij cq De Hollandsche
Molen, opdracht hadden gegeven om het hekwerk op de stelling van de
molen te vervangen. Met de aannemer was afgesproken dat dit voor 11 mei,
de komende Nationale Molendag, zou zijn uitgevoerd in verband met de te
ontvangen bezoekers op zo’n Open Dag. Helaas heeft de aannemer ons ernstig
laten zitten en is er nog niets aan gedaan. Provisorisch zal nu de stelling veilig
gemaakt worden, zodat u a.s. zaterdag toch een kijkje kan nemen op de stelling
van de molen.

Veiligheid bij werkzaamheden op en in de Molen
Risico’s en aansprakelijkheden zijn twee woorden die heden ten dage
onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. De consequentie voor een
korenmolen als de Leeuw is dat die risico’s goed in beeld moeten worden
gebracht om vervolgens, als de risico’s te hoog zijn, deze zoveel mogelijk uit
te sluiten door bescherming bij de uitvoering en/of afspraken te maken hoe
te handelen in bepaalde situaties. Afgelopen jaar is zo’n risico-inventarisatie
ook voor de molen weer uitgevoerd en daaruit is een Veiligheidshandboek
Windkorenmolen De Leeuw ontstaan. Ieder die nu in de molen komt werken
of bezoekt zal met de instructies uit dit handboek akkoord moeten gaan.
Ook bezoekers op Open Molendagen zullen vanaf nu, voorafgaand aan de
rondleiding, door de molengidsen gewezen worden op wat wel en wat niet
mag bij een bezoek aan de molen.

Bakkerij in gebruik
Ongetwijfeld heeft u de laatste jaren het gebouwtje naast de silo bij de molen
zien verrijzen. Het is nu klaar en ingericht als bakkerij. Bakker John bakt daar
inmiddels heerlijk brood van allerlei soort. Vraag ernaar in de molenwinkel.

