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OpenMonumentendag/Overijsselse Molendag za. 14 september
Dit jaar is het thema voor de Open Monumentendag : “Plekken van plezier”.
De molen is zaterdags geopend van 10.00-16.00 uur. De molengidsen vertellen u
graag over de geschiedenis van de molen en het malen. Verder zijn de Vrienden van
de Molen weer actief met pannenkoeken bakken. Ook verkopen zij koﬃe, thee en
molenkoeken.
De molenwinkel is uiteraard ook open voor de verkoop van een groot assortiment
meelproducten.
We zien u graag op deze plek van plezier.

Clubsupport

Evenals voorgaande jaren organiseert de Rabobank een actie om verenigingen
te steunen. Dit jaar onder de naam: Clubsupport. Het bestedingsdoel is: het
organiseren van culturele activiteiten rond de molen.
Ons project is geaccepteerd en wij dingen mee naar een deel van de € 160.000
die de Rabobank in 2019 ter beschikking stelt. Om tot een substantieel bedrag te
kunnen komen zullen de leden van de Rabobank tussen 27 sept. en 11 oktober op
genomineerde projecten kunnen stemmen. Nu is er bij de bank een verschil tussen
klant zijn en lid zijn. Veel klanten van de bank zijn nog geen lid (van de formele
coöperatie).

Stem in ieder geval op Windkorenmolen de Leeuw via de
site van de Rabobank tussen
27 september en 11 oktober.
Roep uw vrienden, kennissen
en nadere bekenden via de social media op ditzelfde te doen.

Ben je wel klant maar nu nog geen lid dan moet je snel zijn met opgeven via www.
rabobank.nl/salland onder het kopje Lidmaatschap. Klanten die zich aangemeld
hebben aangemeld krijgen per post een unieke stemcode toegestuurd.
Daarom bij deze een oproep aan de donateurs en andere lezers van deze Nieuwsbrief
die nu al klant zijn bij de RABOBANK Salland en nog geen lid zijn om LID te worden
van hun bank, zodat er vanaf 27 september gestemd kan worden op de favoriete
club, vereniging of stichting. En daarbij uiteraard ook Windkorenmolen De Leeuw. Bij
voorbaat dank.

Vrienden van de Molen

De zeer actieve groep Vrienden van de Molen hebben dit jaar weer op diverse
evenementen hun inzet getoond.
Zij waren: - op 11 mei bij Koren op de Molen
-

aan het pannenkoeken bakken op de Dier&Tuin fair op 30 mei

-

schonken koﬃe en thee bij de molen met de rododendrontocht

-

op de opendag van FrieslandCampina bij de fam. Bos (pannenkoeken
bakken)
Al deze inspanningen heeft er toe geleid dat we de afgelopen maand
als stichting al een voorschot van € 2.000,-- van de Vrienden hebben
mogen ontvangen. Dank daar voor.
-blad2-

Beleidsplan 2019-2024

In een aantal bijeenkomsten heeft het bestuur zich eind 2018 gebogen over de
ontwikkelingen die de komende jaren te verwachten zijn en hoe daarop nu moet
worden geanticipeerd. De analyse is uitgevoerd in de vorm van een SWOT-analyse.
Na opsomming en stellen van prioriteiten zijn de uitgangspunten voor het beleid
gebaseerde op het volgende:
Wat zijn de sterke en zwakke punten binnen de huidige organisatie en wat zijn de
mogelijke kansen en bedreigingen buiten de organisatie. In het plan wordt verder
aan het doel van de stichting aandacht gegeven, aan de noodzaak tot verjonging van
het bestuur en aan de noodzaak om, samen met molenaar en potentieel opvolger, in
de komende twee jaar een visie te ontwikkelen rond de noodzakelijk geachte veranderingen in de organisatie.
Daarnaast aandacht voor het vermogen en de ﬁnanciering van het onderhoud en
vaste kosten voor de komende jaren. Het volledige plan staat vermeld op de website
(http://stichting.oudemolen.net/stichting-windkorenmolen-de-leeuw#algemeen)
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Substantieel deel onderhoud 2019 aan ‘De Leeuw’ afgerond

Iedereen die wel eens bij de korenmolen De Leeuw in Oude Molen komt ziet dat er
elk jaar wel onderhoud wordt gepleegd. Er staat regelmatig een mobiele kraan of een
hoogwerker naast de molen om de werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren.
Al deze onderhoudswerkzaamheden kosten het nodige geld. Om aan fondsen daarvoor
te komen worden veel instanties benaderd voor subsidies en worden er diverse
evenementen door de “Vrienden van de Molen” georganiseerd.
Eind 2018 heeft de “Stichting Windkorenmolen De Leeuw” Molenmakerij Groot
Wesseldijk uit Lochem opdracht gegeven voor het vervangen van de staart. Dit is
een verticale houten balk, aan de buitenzijde van de molen, die loopt vanaf het
kruiwiel op de stelling tot de as in de kap. De gebruikte houtsoort is bilinga (met
FSC keurmerk) en de afmetingen 250x250 mm oplopend naar 325x325 mm met
een lengte van ca 11,5 meter. Deze staart is aan de voor- en bovenzijde afgedekt
met sendzimir verzinkte stalen afdekkappen welke zijn meegeschilderd met de
staart.
Verder is het hekwerk rond de stelling vervangen. Het hekwerk bestaat uit een
hoek- en drie tussenstaanders per veld, een schopplank, twee tussenschroten
en een leuningdekker. Deze leuningdekker schiet ter plaatse van de hoeken
nu weer ca 500 mm door, zoals het voor 1990 ook was. En natuurlijk is het
geheel geschilderd in een meerlaags systeem. De vervanging van het hekwerk is
gesubsidieerd door het ‘Molenfonds’. Dit fonds wordt beheerd door de vereniging
‘de Hollandsche Molen’ Deze vereniging wordt hiertoe mede in staat gesteld door
de BankGiro Loterij. Voor de bijdrage bedankt ‘De Leeuw’ het Molenfonds heel
hartelijk. Midden augustus zijn de beide werkzaamheden opgeleverd met een
mooi resultaat.
Dit jaar plannen we nog een aantal werkzaamheden. De opgeklampte deur aan de
zuidzijde op de stelling moet nodig worden vervangen, het hang- en sluitwerk kan
hergebruikt worden.
Indien mogelijk willen we de zwerfkeien in de bestrating rondom de molen vervangen
door oude ‘waaltjes’, passend bij de molen en de overige bestrating. Bij evenementen/
markten is deze ruimte, door het ongelijke oppervlak, nu niet bruikbaar. Dus wie er nog
ca. 50 m2 oude ‘waaltjes’ in de aanbieding (of gratis) heeft, laat het ons weten.

