
Doel van de Stichting:  Het beheer over en de instandhouding van de Leemansmolen als beschermd monument 

S t i c ht in g Lee m a ns mo l e n Vr i e z e nve e n  

Hammerweg 34 

7671 JA  VRIEZENVEEN 
 

Telefoon  (0546) 561 496 

E-mail   info@leemansmolen.nl  
Internet  www.leemansmolen.nl  

Bankrekening IBAN: NL74 RABO 0163 8667 40 

KvK:  41031801 

 

 

 

 

 

 

 

Word Vriend van de Leemansmolen 
De Leemansmolen is een waardevol historisch en cultureel monument in Twenterand. Zonder de 

inzet van vrijwilligers die de molen draaiende houden, zal dit erfgoed in verval raken. 

De molenaars verrichten klein onderhoud en bij grote reparaties moet de molenmaker worden ingeschakeld. 

Daarnaast loopt er een project om de pelsteen (die in 1923 noodgedwongen werd verkocht) in de molen terug te 

plaatsen. De kosten voor dit onderhoud en dit project worden lang niet gedekt door fondsen en subsidies. 

 

Ambachtel i jk  funct ie  

Nu het beroep van molenaar uit Twenterand is verdwenen, houden de vrijwillig molenaars van de Leemansmolen het 

ambacht in ere.  

Elke zaterdagmorgen (als er wind is) malen ze op ambachtelijke wijze het gerst dat afkomstig is van de 

landbouwgronden rond de Kalkwijk in Vroomshoop. Van het gerstemeel maakt het Vroomshoopse bedrijf Kalkwijck 

Distillers ambachtelijk gestookte likeuren, jenever en whisky. 

 

Educat ieve funct ie  

De Leemansmolen heeft een belangrijke educatieve functie in de gemeente. De molen is per slot van rekening de 

enige overgebleven molen van de dertien(!) die er in de gemeente Twenterand ooit stonden. 

Met onze leskisten helpen we leerkrachten hun leerlingen bewust te maken van dit stuk historie van Twenterand. 

We hebben dan ook al vele schoolklassen mogen ontvangen op de molen. 

 

Draag uw steent je  b i j  door  Vr iend van de Leemansmolen te  worden 

Dit alles brengt kosten met zich mee. Kosten die de Stichting Leemansmolen niet alleen kan opbrengen. Wilt u 

daarom uw steentje bijdragen? Word dan VRIEND VAN DE LEEMANSMOLEN voor een minimale jaarlijkse bijdrage van € 

15,-.  

U steunt daarmee het behoud van de Leemansmolen als beschermd monument. U ontvangt de jaarlijkse 

nieuwsbrief in uw brievenbus en een persoonlijke uitnodiging voor onze Molendag. 

 

Zakenvr iend worden? 

Wilt u Zakenvriend worden van de Leemansmolen voor een minimale jaarlijkse bijdrage van € 100,-? 

U ontvangt dan als welkomstgeschenk een originele ETS van de Leemansmolen, gemaakt door de Vriezenveense 

kunstenaar Hans Jansen. Ook vermelden we uw bedrijfsnaam op onze website www.leemansmolen.nl en ontvangt u 

de jaarlijkse nieuwsbrief in uw brievenbus. 

 

Vul  het  aanmeldformul ier  op  b lad 2  in  en u  bent  het :  
een Vr iend van de Leemansmolen!  

(u kunt het formulier ook downloaden op www.leemansmolen.nl) 



U kunt het ingevulde formulier opsturen naar: Stichting Leemansmolen, Hammerweg 34, 7671 JA Vriezenveen 

 

Vul  d it  AANMELDFORMULIER in,   
stuur  het  op en u  bent  het :   

een Vr iend van de Leemansmolen!   
================================================================================= 

Vr iend worden 

Ja, ik wil VRIEND worden van de Leemansmolen en steun daarmee het behoud van de enige overgebleven molen in de 

gemeente Twenterand! Ik ontvang daarvoor de nieuwsbrief in mijn brievenbus en een persoonlijke uitnodiging voor de 

jaarlijkse Molendag. 

Dhr. / mevr. > ………………………………………………………………………………………………… 

Voorletter(s) + Achternaam >  ……………………………………………………………………………… 

Adres >  ………………………………………………………………………………………………… 

Postcode > ……………… Plaats > …………………………………………………………………… 

E-mailadres > ………………………………………………………………………………………………… 

Jaarlijks bedrag >         € …………………… (minimaal € 15,- tot wederopzegging) 

□ Ik geef hierbij Stichting Leemansmolen toestemming om jaarlijks tot wederopzegging het bedrag automatisch af te 
schrijven van mijn IBAN bankrekeningnummer: .……………………………………………. 

Exacte tenaamstelling van mijn bankrekening:  ………………………………………………………….. 
(als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u het bedrag binnen 56 dagen terug laten boeken) 

□ Ik verklaar hierbij het toegezegde bedrag jaarlijks tot wederopzegging over te maken op bankrekeningnummer NL74 RABO 
0163 8667 40 t.n.v. Stichting Leemansmolen Vriezenveen. 
 

Datum > …………………………………..              Handtekening ………………………………………… 

============================================================================== 

Zakenvr iend worden 

Ja, ik wil ZAKENVRIEND worden van de Leemansmolen en steun daarmee het behoud van de enige overgebleven molen in de 
gemeente Twenterand! Ik betaal jaarlijks een bedrag van minimaal € 100,-. Ik ontvang als welkomstgeschenk een ETS  van de 
Leemansmolen, gemaakt door de Vriezenveense kunstenaar Hans Jansen. Ook wordt mijn bedrijfsnaam op de website 
www.leemansmolen.nl vermeld en ontvang ik de nieuwsbrief in mijn brievenbus en een uitnodiging voor de jaarlijkse Molendag. 

Bedrijf / instelling >   ………………………………………………… ………………………………………. 

Dhr. / mevr. > ………………………………………………………………………………………………… 

Voorletter(s) + Achternaam >  ……………………………………………………………………………… 

Adres >  ………………………………………………………………………………………………… 

Postcode > ……………… Plaats > …………………………………………………………………… 

E-mailadres > ………………………………………………………………………………………………… 

Jaarlijks bedrag >         € …………………… (minimaal € 100,- tot wederopzegging) 

□ Ik geef hierbij Stichting Leemansmolen toestemming om jaarlijks tot wederopzegging het bedrag automatisch af te 
schrijven van IBAN bankrekeningnummer: .……………………………………………. 

Exacte tenaamstelling van mijn bankrekening:  ………………………………………………………….. 
(als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u het bedrag binnen 56 dagen terug laten boeken) 

□ Ik verklaar hierbij het toegezegde bedrag jaarlijks tot wederopzegging over te maken op bankrekeningnummer NL74 RABO 
0163 8667 40 t.n.v. Stichting Leemansmolen Vriezenveen. 
 
Datum > …………………………………..              Handtekening ………………………………………… 


