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7 december - WINTERMARKT

WINTERMARKT: De inmiddels traditionele Wintermarkt die op zaterdag 7
december wordt georganiseerd, belooft weer een heel gezellige markt te
worden: ruim twintig tafels met een groot assortiment zeer gevarieerde
decembergezelligheid. Zoekt u een origineel cadeautjes voor uzelf of voor
iemand anders, zoekt u spulletjes om de gezellige sfeer in huis te verhogen, of
om het persoonlijke decembergevoel te ondersteunen of wat warms voor de
wintermaanden of wat bijzonders om tijdens deze dagen op tafel te zetten?
Het is er allemaal.
Muziek: Het bezoek aan het molenplein is extra de moeite waard als u tussen
11.00 en 13 .00 uur op het molenplein bent. Dan worden prachtige Christmas
Carols in Dickens stijl ten gehore gebracht door het Bathmens koor Close
Company. Ook de midwinterhoornblazers uit Lettele zijn weer van de partij.
Het bezoek aan het plein wordt helemaal top omdat de vrijwilligers van
‘Vrienden van de Molen’ zorgen dat u, wat de inwendige mens betreft, niets
tekort hoeft te komen: koﬃe, thee, chocolademelk, glühwein, limonades,
soepen, koeken en oliebollen. Wat u maar wenst.
Start OLIEBOLLENMARATHON: Ook op deze 7e december gaat de, in de hele
streek fameuze oliebollenmarathon van start. Niet alleen op 7 december
maar ook op 21, 28 en 31 december bakken de ‘Vrienden’ weer heerlijke
oliebollen. 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: op de
Wintermarkt zelf, bij de molenwinkel, via het bestelformulier op de website
(http://vrienden.oudemolen.net ) of door uw bestelling door te geven via email naar vriendenvandemolen@gmail.com.
En verder: Als u zelf wilt bakken dan is deze zelfde heerlijke oliebollenmix, naast vele andere meelproducten ook te koop in de
winkel van de molen.
Ten slotte wijzen we erop dat naast het eerdergenoemde aanbod op de Wintermarkt naast de molen ook de kerstbomenverkoop
alweer in volle gang is.
One-stop-shopping bij de molen 7 december = al uw decembergezelligheid onder handbereik.
Iedereen welkom, gratis parkeren.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------‘Vrienden van de Molen’ van Windkorenmolen De Leeuw
Contact en nadere informatie: vriendenvandemolen@gmail.com of tel. 0651582872

Rabo ClubSupport

Het was zaterdag 12 oktober de moeite waard om naar de uitreiking van de cheque
van de Rabo Clubsupport te gaan aan de Domineeskamp in Raalte. Wij mochten als
stichting maar liefst € 495,06 in ontvangst nemen. Een fantastisch bedrag dankzij
de vele stemmen welke we kregen. Dank voor uw stem.
Het Bestedingsdoel:
Naast de functie van windkorenmolen heeft de molen ook een sociaal/maatschappelijke functie in de buurtschap. Veel buurtgenoten (Vrienden van de Molen)
ontmoeten elkaar bij de acties die door hen worden georganiseerd om voldoende
fondsen te krijgen om het doel van de Stichting te kunnen verwezelijken. Culturele
activiteiten kunnen organiseren in dit kader is dan ook het bestedingsdoel van de
opbrengst van deze actie.
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staart

Substantieel deel onderhoud 2019 afgerond

Iedereen die wel eens langs de 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 hebben wij Molenmakerij Groot Wesseldijk uit Lochem
opdracht gegeven voor het vervangen van de staart. 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 bestaatuit
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.

Inning donatie en ANBI-status

Begin december zullen de donaties geïnd worden via de automatisch incasso, zo heeft onze penningmeester Tonny in ’t Hof
aangegeven. Tevens herinneren we alle donateurs en sponsors, die ons niet gemachtigd hebben, eraan om het voor dit jaar
toegezegde bedrag (voor zover nog niet gedaan) in de maand december over te maken op ons bankrekeningnummer
NL 76 RABO 03057 14848.
Ter aanvulling hierop: Onze stichting is erkend als culturele ANBI-instelling (= instelling welke zich voor minstens 90% inzet
voor het algemeen nut). Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI? Vanaf 1 januari 2012 geldt
voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Voor particulieren is er een vaste aftrek van 1 % minimaal en 10 %
maximaal van het inkomen als aftrekbaar bedrag voor de Belastingen. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting
vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Dank

Wij bedanken u dat u ook in 2019 weer bijgedragen heeft
aan het behoud van de molen.
Graat tot ziens op de komende Wintermarkt.
U prettige feestdagen en een heel goed 2020 toegewenst.
De molenaars, ”Vrienden van de Molen” en het bestuur
zullen alle zeilen bijzetten om ook in de twintiger jaren
de molen te laten draaien.

