
   Meel van de Leeuw nr.62 nov. 2021                                                                                                              

                            Openingstijden: dinsdag 13:00 tot 16:00 uur 

                                                 zaterdag 13:00 tot 16:00 uur  

                                         telefoon: 0297 346012  

   

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

Van de bestuurstafel 

Het bestuur is sinds kort versterkt met een nieuw 

bestuurslid: Rensia Bouwmeester. 

Zij is zo betrokken bij het reilen en zeilen van ‘De Leeuw’ dat 

ze besloot daar nog wat meer op in te zetten.  

Velen kennen Rensia al van haar activiteiten in de winkel. 

Ze ziet onder meer veel mogelijkheden om de molen een 

prominentere plaats in activiteiten te laten innemen. Die PR-

rol kunnen we natuurlijk prima gebruiken. 

Hartelijk welkom Rensia. Ook Annemarie Braakman-Ven 

overweegt een bestuurs-functie op zich te nemen. Net als 

Rensia is zij al actief in de winkel. We hopen van harte dat 

zij eveneens de stap naar het bestuur definitief zet.  

In de laatste bestuursvergadering is afscheid genomen van 

Jan Ran hij was nog wel bij de bestuursvergaderingen                                                                                                                                                                                                                   

aanwezig maar niet meer als bestuurslid. Jan blijft wel 

vrijwilliger op de molen.,            Aalsmeer 

         Korenmolen 

  “De Leeuw” 

 Hoog (en veel) bezoek (3) 

Het komt regelmatig voor dat spreeuwen op hun 

trektocht naar het zuiden de wieken van molens als 

rustplaats gebruiken. 

 

 
Bij het betreden van de molen  sloeg hen een zware 

mestlucht tegemoet.  De uitwerpselen zaten overal op                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

de wiek en vooral ook de stelling. Het werd een stevige 

poetsactie die dag…… 

 

Locatie molen De Leeuw: Zijdstraat 28 Aalsmeer 

 

Niets mis mee 

natuurlijk en het is 

nog wel een fraai 

gezicht ook, al die 

vogels op vrijwel 

dezelfde afstand van 

elkaar. 

 

Toch zit er beslist ook 

een nadelige kant 

aan dit vogelverhaal, 

ontdekten de 

molenaars die de dag 

daarop op de molen 

kwamen. 



             

 

Hoog bezoek (1) 

Het zal je maar overkomen: Heb je alle data laten 

verzamelen en vastgelegd in een stevig boek en dan 

wordt dat boek bij de eerste de beste storm de wiek van 

de molen in geblazen. 

 

 
molenplein om daar het feest van de aankomst voort te 

zetten. Het werd al met al behoorlijk druk, want er was 

een podium voor de molen opgebouwd en een heuse 

Pietenpoetsstraat ingericht. Er werd gezongen, gedanst 

en vooral naar de inmiddels op de stelling van de molen 

verschenen pieten geroepen, want de kinderen hadden 

het boek in de wiek al snel ontdekt. 

                                                                                                                                

    

Het wachten was uiteraard op Sint Nicolaas zelf, die nogal 

werd opgehouden door kinderen die hem even wilden 

begroeten of iets in de vorm van een tekening aanbieden. 

 

 
Het molenplein werd drukker en drukker en uiteindelijk 

was daar dan toch de sint in hoogsteigen persoon. 

Na nog wat swingende liedjes en flink wat pieten 

poetsstraatgedoe begrepen de pieten op de stelling 

opeens wat die kinderen daar op het plein bedoelden met: 

“Het boek! Daar boven!” 

Rap klommen ze de wiek in en wisten het boek weer bij 

 

 

Hoog bezoek (2) 

 

Het gebeurt natuurlijk niet elke dag dat de burgemeester 

een bezoek brengt aan onze molen. Daar was op dinsdag 

23 november een goede reden voor. 

Bij een bezoek aan de molen – alweer ruim een jaar 

geleden – vroegen we hem of hij beschermheer van molen  

‘De Leeuw’ wilde worden. 

De burgemeester van Aalsmeer mr. Gido Oude Kotte 

stemde direct van harte in. 

 
 

Om dit gebaar kracht bij te zetten, is er op die 23ste een 

tastbaar bewijs van dat beschermheerschap aan de 

burgervader overhandigd. 

Het is een ontwerp naar een idee van Jan Ran en 

uitvoering door Jan van der Neut. 

De burgemeester gaf aan snel terug te willen komen om 

ook met de andere vrijwilligers kennis te kunnen maken.  

Hij toonde nog eens zijn betrokkenheid door voor te 

stellen de agenda van de vergaderingen van de stichting 

onder zijn aandacht te brengen. 

  

 
 

Dit overkwam de 

goedheiligman die op 

zaterdag 13 november 

j.l. Aalsmeer zou 

aandoen. Er stonden 

die dag ook bezoeken 

aan molen ‘De Leeuw’ 

en het raadhuis op het 

programma. 

Maar ja….eerst moest 

dat boek natuurlijk 

worden gevonden. 

 
Nadat de feitelijke 

aankomst van de sint 

was bekeken, trokken 

veel van de 

aanwezigen naar het 

Dat gold beslist niet voor de 

pieten van dienst. Die keken 

echt overal behalve naar 

precies die wiek waar het 

boek te zien was.  

Het enthousiasme van de 

kinderen was er niet minder 

om en ze bleven nog lang 

hun aanwijzingen naar 

boven schreeuwen.  

de rechtmatige 

eigenaar te bezorgen. 

 

Daarna gingen Sint 

en de pieten, met  bij 

de molen opgehaalde 

zakken pepernoten, 

richting het Raadhuis. 

 

Tot opluchting van de 

mensen in de 

molenwinkel was het 

podium in een mum 

van tijd ontmanteld 

en kon de verkoop 

van meelproducten 

weer gewoon door-

gaan. 

 

Hij beloofde verder de 

belangen van onze 

molen op goede wijze te 

zullen behartigen.  

                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


