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Nieuwjaarsgroet
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Al is het jaar dan al even onderweg, zeker in deze corona�jd is het goed om posi�ef het nieuwe jaar in te
gaan. Gelukkig brengt de Covid-pandemie steeds minder extreme ziekte en lijdt de afzwakking van het
ziektebeeld tot meer en meer ruimte voor een normale maatschappij. Het bestuur hoopt voor u allen veel
gezondheid en geluk in 2022.
Voor onze molen staat een bijzonder jaar te wachten. De vele ac�viteiten om geld op te halen voor de
restaura�e van de kap en roede hebben hebben het mogelijk gemaakt om nu snel te beginnen. Waar
wachten we dan nog op….? Op het riet voor de kap, dat moet vanuit kwaliteitsoogpunt uit de kop van
Overijssel komen. Dat was op in 2021. Er wordt nu weer geoogst dus binnenkort aan de slag. We hopen
voor de zomer de restaura�e af te hebben om in het najaar weer met een mooi ac�viteiten-programma op
te kunnen starten. Fietst u er op een zwoele mooie zomeravond in augustus of september langs, zwaai dan
even naar de winnaars van de loterij, zij genieten op de stelling van de Molen diner voor twee! Wij hopen
verder dat alles weer zijn normale gang zal gaan, de gebruikelijke ac�viteiten weer op te kunnen pakken en
we elkaar weer op en rond de molen kunnen ontmoeten.
Namens het bestuur,
Bas van Swigchem, vz.

Oliebollenmarathon
In 2020 was het voor de Vrienden niet mogelijk om in december oliebollen
te gaan bakken i.v.m. de coronaregels. Afgelopen december hee� men
toch besloten om het bakken door te laten gaan met de grote groep
vrijwilligers.
Op zaterdag 11 en 18 december werd een ‘beperkt’ aantal gebakken.
In de nacht van 30 op 31 december werd er produc�e gedraaid om
oudejaarsdag alle bestellingen te kunnen leveren. Ook werd er nog voor de
losse verkoop gebakken. In totaal werden er over de drie weekenden circa
10000 oliebollen gebakken welke een ne�o opbrengst van bijna € 6000,00
opleverde.
Veel dank aan de vele vrijwilligers !!

Trekking loterij
Zaterdag 11 en 18 december �jdens de twee dagen van de oliebollenmarathon hee� het s�ch�ngsbestuur loten verkocht. De opbrengst er van
word aangewend voor de renova�e van de rieten kap en vervanging en
een roede.
Door het vele bezoek voor de oliebollenverkoop en de kerstboomverkoop
van Pakkert, liep de verkoop prima. De geplande derde verkoopdag,
oudejaarsdag, is door de verscherpte coronaregel geannuleerd.
Voor de prijzen van deze verlo�ng zorgden vele ondernemers uit de regio.
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Op zaterdag 5 februari hee� de trekking plaatsgevonden. Om al vast in de
stemming te komen voor de winnaars van de drie hoofdprijzen (een volledig
diner voor 2 personen op de stelling) werd de trekking ook op de stelling
verricht. Op de site staat de uitslag er van (www.oudemolen.net).

Sponsorac�e
De sponsorac�e, welke via de site van de Hollandsche Molen loopt en opgezet is voor het bijeenbrengen van ﬁnanciën voor de renova�e van de rieten kap en vervanging van een roede hee� als
tussenstand € 5.500,00
Mocht u nog een bedrag willen schenken: h�ps://molenfonds.nl/campaigns/deleeuw/ of stort uw
bijdrage op ons bankrekeningnummer NL76RABO 03 05 71 48 48 t.n.v. S�ch�ng Windkorenmolen
De Leeuw onder vermelding van “sponsorac�e”. De ac�e loopt tot 1 april a.s.

Kado scheidende bestuursleden
Er waren al een aantal ideeën voor een afscheidsmoment voor
de afgetreden bestuursleden geopperd en zelfs gepland, maar
door de steeds strenger wordende corana-voorschri�en, moesten
deze elke keer weer worden geannuleerd. Om toch in 2021 dit af
te ronden werden de scheidende bestuursleden thuis door voorzitter Bas van Swigchem en secretaris Jan van Ark bezocht om ze een
blijvende herinnering aan te bieden voor hun jarenlange inzet in het
s�ch�ngsbestuur. Een glazen plaque�e waarin “de Leeuw” was gegrafeerd
viel erg in de smaak bij Joke Tuitert, Mees Struijs, Tonny in ’t Hof en Henk
Meijer. Vanaf deze plaats willen we ze allen nogmaals danken voor hun inzet en
goede zorgen voor onze Oude, maar o zo ﬁtale, Molen.

