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De Borge1inkmo1en
Ontwikkelingen
In
onze
nieuwsbrief
van
november
2000
deelden wij U mee,
dat de volledige
restauratie van de
Borgelinkmolen op
1 december 2000
Borgelinkmolen
officieel
van
Denekamp
start zou gaan.
Van deze start heeft U tot op
heden ,niets gemerkt! Toch
wordt er bij onze molenbouwer
Wintels, zoals u onlangs in
het Denekamps Weekblad zult
hebben gelezen, met grote regelmaat en dagelijks door een
aantal
timmerlieden
stevig
aan de realisatie van het
nieuwe interieur van de molen
gewerkt.
Voordat de kap van een molen
geplaatst kan worden, dienen
namelijk alle grote onderdelen van boven af in de molen
gelaten te worden.
Aan deze onderdelen wordt nu
dus in de werkplaats bij Wintels gewerkt.
Inmiddels zijn gereedgekomen:
de steenkuipen ( kuip, waarin
de molenstenen draaien) en de
kaar (graantrechter boven de
steenkuip),
het
bovenwiel
(dat om de molenas bevestigd
wordt) en de bonkelaar

(waarmee de koningsas wordt
aangedreven).
De
bonkelaar
wordt door het bovenwiel aangedreven.
Gezocht wordt nog naar een
stam, die geschikt is om als
koningsas te gaan dienen. Inmiddels zijn ook onderdelen
van het spoorwiel gereed. Er
is voorlopig nog veel binnenwerk. De winterse weersomstandigheden bezorgen ons dus
geen vertraging!
Het zal nog een tijdje duren,
voordat bij de molen zelf gewerkt gaat worden. Toch is
het streven erop gericht om
in juli 2001 de kap op de
romp te plaatsen. In het
voorjaar van 2002 verwachten
wij de officiële her ingebruikname van deze molen.
Het Gilde van Vrijwillig Molenaars.
Zoals U ook in de plaatselijke en regionale: pers hebt
kunnen lezen, is
een aantal Knikvrijwilligers
in november gestart met de
opleiding tot vrijwillig molenaar. Deze opleiding wordt
verzorgd namens "het Gilde
van
Vrijwillig
Molenaars",
een landelijke organisatie,
die na een periode van voorbereiding in 1972 officieel
tot stand: kwam, met als
doel:

het laten draaien van molens.
Geconstateerd was, dat het
aantal
professionele
molenaars snel afnam en kennis en
vaardigheden verloren dreigden te gaan. Vanuit deze
doelstelling worden sindsdien
opleidingen
verzorgd
voor
mensen, die windmolens willen
laten draaien, wordt theoretische kennis verzameld en
gebundeld
en
worden
instuctieve
bijeenkomsten
verzorgd. Sinds 1995 wordt er
ook een opleiding voor a.s.
watermolenaars gegeven.
Tevens worden de toelatingsexamens
voor
het
diploma
"Vrijwillig Molenaar" georganiseerd. In Denekamp zijn de
de
heren
J.
Derkman
en
A.Gunst instructeurs van het
Gilde.
Vereniging"De Hollandsche
Molen" .
Deze vereniging
richt zich op
molenbehoud
en
geeft
adviezen
voor
restauratie van molens
in heel Nederland. Deze vereniging, reeds in
1923 opgericht,

neemt de examens "Vrijwillig
Molenaar" af.
Over deze club en de provinciaal werkende molenstichtingen een andere keer meer.
Voor
geïnteresseerden:
zie
www.molens.nl

De Westerveldmolen
Bij nadere inspectie van onderdelen aan de buitenzijde
van de molen is ons gebleken,
dat meer slechte onderdelen
moesten worden vervangen dan
voorzien.
Aannemer Wintels vervangt momenteel de slechte onderdelen. Aan de schilder is opdracht verstrekt om zo spoedig als het weer het toelaat
de molen de geplande schilderbeurt te geven
De Oortmanmolen
De molen heeft een nieuw
adres: Hoonhorst 2. Aan de
Hoonhorst heeft de Oortmanmolen een nieuw entree. De
Molenstichting verwacht, dat
de bestrating van de Hoonhorst nu ook spoedig wordt
aangepast.
De Nicolaasmolen
Deze zomer wordt de toestand

van het schilderwerk van
deze molen beoordeeld. Tevens zal dan controle plaatsvinden van het alle houtwerk
aan de buitenzijde.Op 30 oktober 200.1 is het 25 jaar
geleden, dat de Nicolaasmolen, na restauratie, opnieuw
in gebruik werd genomen.
Deze molen, tevens een erkende instructiemolen van "Het
Gilde" is een grondzeiler.
De molenaar \ instructeur,
Jozef Derkman, is op 28 april
a.s.
zilveren
gediplomeerd
molenaar.

De Molenstichting zal daar in
oktober gepaste aandacht aan
besteden.
Lesbrief
Door middel van een lesbrief
heeft de Molen-Stichting initiatieven ontwikkeld om de
jeugd van de basisscholen in
onze regio in contact te
brengen met de molens. Deze
lesbrief
is
bedoeld
voor
leerlingen van de hoogste

klassen van het basisonderwijs en er wordt hierbij weinig of geen voorkennis van de
leerlingen verlangd. Het doel
van dit educatief product is
de leerlingen vertrouwd te
maken met de landschappelijke
en sociaal- economische aspecten van de molen, alsmede
zijn belangrijke rol in de
geschiedenis van onze samenleving, m.a.w. omgevingsleer.
De lesbrief bestaat uit twee
gedeelten. Het eerste deel is
een excursie naar een molen
bij de school in de buurt. De
bedoeling is dat leerlingen
tijdens de excursie een eerste indruk opdoen van de

functie, nu en in het verleden, en de werking van de molen. Het tweede gedeelte bevat de schriftelijke uitwerking van de excursie, waarbij
aan de orde komen: de geschiedenis van de molens, de
verschillende functies, typen
molens en de sociale functie
van de molen in onze samenleving. De reacties zijn, nadat
er een bezoek aan de molen is
gebracht,
zeer enthousiast. Vaak
wordt
er
achteraf geconcludeerd,
dat de lesbrief zeker
de moeite
waard is om
in contact
te komen met een stukje cultuurhistorie in onze nabije
omgeving.

Nationale Molendag
De gezamenlijke organisatie
door de Molen-Stichting en de
VVV van de landelijke fietsdag en de activiteiten op de
molen op de Nationale Molendag omvat dit jaar een beperkt
programma.
Oorzaken
hiervoor zijn de
misverstanden in de voorbereiding en de huidige situatie rondom de MKZ- crisis.
Hierdoor is de landelijke
fietsdag uitgesteld en ook
wij zijn van mening, dat op
dit moment een zekere terughoudendheid in deze agrarische omgeving

op zijn plaats is. Volgend
jaar hopen wij u weer een programma aan te kunnen bieden
zodat ook de mensen uit deze
regio de stap zullen zetten om
onze molen te bezoeken.
Recept
Naast het beheer en onderhoud
van de molens houdt de MolenStichting
zich bezig met activiteiten,
die onze molens dichter bij de
mensen brengt. Een wijze waarop dit gebeurt is de verkoop
van meelproducten, die op de
molens gemalen zijn, zonder
conservering
natuurlijk.
De
verkoop
vindt plaats op de molens, maar ook in een
aantal winkels in Denekamp. Door de aankoop

van
deze
producten
steunt u de MolenStichting
en
daarOortmanmolen
naast kunt u genieten
Lattrop
van
heerlijke
producten
met
zuivere
stoffen. Om u op een eenvoudige wijze hiermee kennis te laten maken vindt u hierna een
recept voor een aantal overheerlijke pannenkoeken met enkele variaties.

Recept voor 8 pannenkoeken
* 300 gram bloem of pannenkoekmeel (80% bloem 20% boekweit)
* 1 theelepel zout
* 1 a 2 eieren
* 5 dl halfvolle melk
* boet of olie om te bakken
1. Zeef de bloem in een kom
2. Voeg het zout en 2 1/2 dl
melk toe
3. Roer het geheel met een
houten lepel of mixer vanuit
het midden tot een glad dik
mengsel
4. Verdun dit geleidelijk met
de rest van de melk tot en
glad beslag, dat langzaam als
een smal lint van de lepel of
mixer valt
5. Bak de pannenkoeken in een
hete koekenpan met olie of boter.
Variaties:

* dunne plakjes geschilde zure
appel met kaneel en suiker
* plakjes oude kaas
* plakjes ontbijtspek
* op de gebakken pannenkoeken
warm shoarmavlees,gesneden andijvie en knoflooksaus doen en
oprollen.

Deze Nieuwsbrief kwam tot staand in samenwerking van
De Molen-Stichting Lattrop-Tilligte en De Denekamper Molenvrienden.

