Molenstichting
Lattrop – Tilligte
Borgelinkmolen
Verwikkelingen
Er is helaas een
hele tijd verstreken sinds U onze
vorige informatieBorgelinkmolen
Denekamp
brief ontving. Als
sponsor en donateur heeft u dus recht op een verklaring.

Na een periode van verwikkelingen
en onzekerheid kwam in september
2000, eindelijk de lang verwachte
goedkeuringsbeschikking voor de 2e
fase, dus voor de afronding van de
algehele restauratie van de Borgelinkmolen binnen met de toezegging
van de subsidiebedragen tot 80% van
het bedrag van de inmiddels goedgekeurde begroting.

Historie en Verwachtingen
De bedoeling was u in deze brief,
die naar aanvankelijke verwachting
in het najaar 1999 kon verschijnen,
te informeren over de voorspoedige
afwikkeling van de eerste fase van
de restauratie van de Borgelinkmolen en U tevens op de hoogte te
stellen over de kansen van volledige restauratie van deze molen.
Het wachten duurde erg lang en in de afwikkelingsprocedure van de
eerste fase kwamen we allerlei onverwachte
verwikkelingen
tegen.
Niet dat de medewerkers van de
Rijksdienst voor de Monumentenzorg
niet wilden meewerken; integendeel.
Oudere beschikkingen bleken echter
gewijzigde regelgeving niet ongeschonden te overleven. Na detaillering van de eindafrekening van deze
eerste fase werd deze afrekening
echter alsnog goedgekeurd.
Tevens werd uit de contacten met de
Rijksdienst duidelijk, dat ook de
tweede fase van de restauratie ter
discussie stond en tevens onder het
regiem van de nieuwe ongunstiger
70% regeling bleek te vallen.

De eerste uitgave van de jubilerende Stichting Heemkunde Denekamp,
was in het kader van een serie "opstellen en werkstukken van de Heemkundegroep Denekamp" , het boek:
"Molens rond Denekamp" (september
1976). In dit boek met een erg interessant stuk historie van Denekamp en omgeving beschrijft H.
Boink ook de historie van de
Brandehofsmolen", de huidige Borgelinkmolen.
Doordat in 1859 de Nicolaasmolen
werd gebouwd, kreeg de "Brandehofsmolen" al spoedig de naam "Oale
Moll" .Sinds 1855 is de naam "Borgelink" als bemalers aan de molen
verbonden, reden waarom deze naam
onlangs aan de molen werd verbonden.
Het opstel "Molens rond Denekamp"
eindigt met interessante alinea's:
"Veel van zijn schoonheid is verloren gegaan door de aftakeling, maar
ook door de voortschrijdende bebouwing. Het is dan ook haast niet te
geloven, dat wijlen

W.H.Dingeldein nog in 1951 in het
Twentsche-Dagblad Tubantia schreef:
" Deze molen, de Oale Moll, ligt
aan de harde weg van het dorp Denekamp naar Noord-Deurningen, Lattrop
en Breklenkamp. Ieder die zich van
Denekamp naar de Jeugdherberg Het
Huis te Breklenkamp begeeft, passeert hem, niet lang nadat hij de
laatste huizen van het dorp achter
zich heeft gelaten". Aansluitend
stelt de redactie nu 25 jaar geleden: "En zou eige"~lijk , ondanks
die bebouwing juist deze molen,
voor een groot deel nog intact, een
stel wieken misstaan ? Het proberen
zou alleszins de moeite waard zijn.
Wie heeft de moed en neemt het initiatief ??"
De toekomst
Het bestuur van de Molenstichting
Lattrop-Tilligte kan U nu, na alle
verwikkelingen en inspanningen, met
genoegen meedelen, dat de laatste
fase van de totaalrestauratie van
de "Borgelinkmolen" officieel per 1
december 2000 van start gaat. Naar
verwachting zal de Borgelinkmolen"
uiterlijk op 1 februari 2002 in
volle glorie zijn hersteld.
Financiën
Mede dankzij de inspanningen van de
groep vrijwilligers uit de Knikbuurt en Bernard Wintels persoonlijk ( eveneens als vrijwilliger)
was de start en uitvoering van de
Ie fase van de restauratie, praktisch en financieel, mogelijk: door
hun medewerking kon de Molenstichting aan de door de Rijksdienst geeiste startdatum voldoen en door
hun werkuren was het de Molenstich-

ting mogelijk de nodige 20% eigen
bijdrage in de kosten op te brengen. In de 2e fase van de restauratie zijn er voor vrijwilligers,
naar verwachting, minder klussen.
Het vrijwilligerswerk zal voornamelijk bestaan uit schilder-, straaten opruimwerk; toch nog een omvangrijk werk. De verdere restauratie
bestaat vooral uit vakmanswerk. Dit
betekent, dat de 20% eigen bijdrage, die de Molenstichting moet opbrengen nu slechts voor een klein
deel opgebracht kan worden door de
zeer gewaardeerde "Knikkers" .( U
kent hun inzet en creativiteit natuurlijk o.a. van het Hugo-feest en
de fantastische uitvoeringen)
Deze 2e fase zal financieel alleen
mogelijk zijn, indien donateurs en
sponsors de Molenstichting bijspringen.Uiterlijk 2002 zal de Borgelinkmolen weer draaien ! Volgens
Bernard Wintels wordt het de mooiste molen van de gemeente. en hij
kan het weten.
Molenaars.
Uit de groep Knikvrijwilligers hebben zich een vijftal personen aangemeld als toekomstig molenaar. Begin november j.l. zijn zij met de
opleiding begonnen. De opleiding
wordt verzorgd door het nationale
"Gilde van Vrij willig Molenaars" ,
waarvan onze eigen molenaar van de
Nicolaasmolen, de heer J.Derkman
een prominent opleider is. De opleiding is gestart bij de Nicolaasmolen te Denekamp en zal zodra mogelijk worden vervolgd op de Borgelinkmolen. De heer Derkman wordt
bij de opleiding geassisteerd door
de heer Adriaan Gunst.

Nicolaasmolen.
De Nicolaasmolen, in
1976
gerestaureerd,
is -evenals de Borgelinkmolen
–een
Rijksmonument.
Als
zodanig valt subsidiëring, toezicht en
Nicolaasmolen
adviSt. Nicolaasmolen
sering onder de DeDenekamp
nekamp
Rijksdienst
voor de Monumentenzorg. Zoals elk monument behoeft de
Nicolaasmolen
voortdurend
onderhoud.
Na de schilderbeurt in 1995, nog
door de heren Lutters en Derkman
uitgevoerd, zijn het voorbije jaar
door de molenaar en vrijwilligers
de hekstokken, de fokken en roeden
schoongemaakt en opnieuw in de carbolineum gezet.
Tevens bleek het raadzaam om na
bijna 25 jaar de roedendoorgang in
de assenkop te controleren. In samenwerking met aannemer Wintels
werd de roedendoorgang vrijgemaakt
door het lichten van de wieken,
schoongemaakt, behandeld en weer
bedrijfsgereed
gemaakt.
Gelukkig
bleek de staat van onderhoud redelijk en waren geen kostbare reparaties nodig. Achter de molen is het
vonder voor de toegangspoort vernieuwd.

Prijs
In maart 2000 werd de heer Jozef
Derkman, de molenaar van de Nicolaasmolen, in de RAl te Amsterdam
een van de vier jaarprijzen uitgereikt door "Het Molengiftenfonds",
zulks bij gelegenheid van de jaarvergadering van de Vereniging tot
behoud van Molens in Nederland,
merkwaardig genoeg " De Hollandsche
Molen" geheten.

Hij ontving deze prijs voor "Vernuft en Volharding" in verband met
zijn inzet voor molenbehoud en het
in werking houden van molens. Voor
de heer Derkman gold de onderscheiding echter zeer bijzonder zijn inspanningen als lid van het "Gilde
van Vrijwillig Molenaars in Nederland" : het geven van opleidingen
aan kandidaat-molenaars uit het
Duitse grensgebied op wind- en watermolens. De heer Derkman is niet
alleen instructeur, hij fungeert
tevens als examinator voor "Het
Gilde" . Tijdens de vergadering
ontvingen tevens 5 molenaars, door
de heer Derkman opgeleid, hun molenaarsdiploma: 4 water-molenaars en
een windmolenaar: de heer R. Keizer. De heer Keizer is inmiddels
medemolenaar op de Oortmanmolen te
Lattrop
Gemeentemomenten
De Monumentenwacht voor Overijssel
en Flevoland bracht in 1996 en 1998
inspectierapporten uit m.b.t. de
Westerveld- en Oortmanmolen. Voor
het bestuur van de Molenstichting
is een optimale onderhoudstoestand
van de molens een ereplicht. Om deze plicht te kunnen vervullen doet
zij zoveel als mogelijk is een beroep op deskundige vrijwilligers;
het bestuur acht goedbedoeld vrijwilligerswerk onvoldoende om optimaal onderhoud te verkrijgen: deskundigheid is een vereiste. Het onderhoud geschiedt daarom door de
heer Derkman, regelmatig geassisteerd door de heer Lutters, in
overleg met architect Knippers.
Waar nodig wordt aannemer Wintels
ingeschakeld. De kosten van dit onderhoud wordt bestreden uit subsidies van gemeente en provincie. Deze zijn

altijd een percentage van de uitgaven met een maximum per jaar. Het
restant moet uit eigen inkomsten
van de Molenstichting worden betaald: winst op verkoop van meel en
ansichtkaarten, bezoekgelden en donateurgelden.
DeWesterve1dmo1en
Het rapport van de
Monumentenwacht verschafte
gedetailleerde
informatie
Westerveldmolen over
noodzakelijk Tilligte onderhoud. Sinds
1998 is aandacht besteed aan onderhoud
Westerveldmolen
en waar nodig verTilligte
vanging van kluften
en hekstokken; verder zijn enige kruipalen vervangen.
Tevens is onderhoud gepleegd aan
het metsel- en voegwerk. Tenslotte
is de belt opgehoogd en is het
straat- werk hersteld. Ten behoeve
van een betere toegankelijkheid is
een extra trapleuning aangebracht
bij de trap naar de meelzolder.Met
het afronden van deze onderhoudswerken hoopt de Molenstichting een
optimale toestand van de Westerveldmolen gerealiseerd te hebben.
Als kroon -op het werk is een
schilderbeurt begroot en gepland.
Aan de schilder is opdracht verstrekt, waarin tevens de instructie
om onverhoopt gesignaleerde slechte
onderdelen onverwijld te melden,
opdat reparatie voor het schilderen
kan worden gerealiseerd. Op plaatsen, waarop van beneden geen zicht
is en die zonder kraan of steiger
onbereikbaar zijn kunnen namelijk
slechte plekken aanwezig zijn.

De Oortmanmo1en
Ook voor deze molen is door de monumentenwacht
in
1998
een
inspectierapport
uitgebracht. Er werd onderhoud gepleegd aan het
gevlucht en de zeilen:
voorzoom,
hekstokken,
wervels en kluften waren
aan reparatie of vervan- Oortmanmolen
Lattrop
ging
toe.
De
railing
werd uitgestuct, metsel- en voegwerk werd hersteld. De onderbouw houten delen -werd m.b.t. kit winddicht gemaakt. Ook in deze molen
werden t.b.v. de toegankelijkheid
extra
trapleuningen
aangebracht.
Met het afronden van deze onderhoudswerken dacht de Molenstichting
ook voor de Oortmanmolen een optimale
onderhoudstoestand
gerealiseerd te hebben. Als kroon op het
werk was ook hier een volledige
schilderbeurt begroot en gepland.
Aan de schilder was een opdracht
verstrekt met de instructie om onverhoopt gesignaleerde slechte onderdelen onverwijld te melden, opdat reparatie voor het schilderen
kan worden gerealiseerd. Helaas,
aan de bovenkant van de lange en
korte schoren bleken relatief grote
stukken van het hout verrot. Een
kostbare reparatie was noodzakelijk
en is inmiddels uitgevoerd. Deze
tegenvaller, ook door de Monumentenwacht in 1996 en 1998 niet geconstateerd, heeft een onvoorziene
aanslag op onze begroting gepleegd.
Aansluitend heeft de schilder het
schilderwerk
voltooid.
Vrijwilligers en bestuursleden hebben, ter
besparing van middelen, de romp en
stelling geschilderd. Daarmee hoopt
de molenstichting ook de Oortmanmolen voor de komen de jaren in optimale conditie te hebben.

