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Nieuwsbrief voor sponsors, donateurs, vrijwilligers en allen,
die de molens een warm hart toedragen
Van het bestuur,
Met deze nieuwsbrief informeren wij U weer over de actuele stand van zaken rond onze molens en
over de activiteiten, die wij ontplooid hebben.
Een bijzonder punt van aandacht is uiteraard de vacante zetel van onze overleden voorzitter Herman
Borgman. In het bestuur bestaat overeenstemming over de profielschets. Problematischer is het vinden van de vrouw of man, die daarbij past! Natuurlijk zoeken we in de eerste plaats iemand die molens waardevol en leuk vindt, een persoon die de molenaars kan steunen en stimuleren. Tevens moet
de voorzitter de belangen van de stichting bij overheden, sponsors, donateurs en pers goed kunnen
behartigen. Om de continuïteit naar de toekomst veilig te stellen zoeken we bij voorkeur een persoon,
nadrukkelijk vrouw of man, tot 55 jaar, die over voldoende tijd beschikt en steeds gemakkelijk bereikbaar is. Voor een goede tip houden wij ons aanbevolen…….
Het dagelijks bestuur van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" bestaat momenteel uit:
Adriaan Gunst, eerste molenaar op de Oortmanmolen – waarnemend voorzitter
Fons laagland, eerste molenaar op de Westerveldmolen secretaris,
Jan Bekke,
penningmeester.

Wiekstanden
Na de tragische gebeurtenissen in Madrid besloot het bestuur, in navolging van de overheid, op maandag 15 maart j.l. van rouw te getuigen
door de molens op die dag in de rouwstand te zetten.
Uiteraard geschiedde dit ook na het overlijden van Prinses Juliana. De
voormalige vorstin was van 1948 tot haar troonsafstand in 1980 beschermvrouwe van de vereniging "De Hollandsche Molen", de vereniging tot behoud van molens in Nederland. De molens bleven in de rouwstand tot na de bijzetting van – inmiddels – Koningin Juliana in het familiegraf te Delft.
Met Pasen stonden de Denekamper molens, volgens een oude traditie
aldaar in de “lange ruststand”, waarmee molenaars in het verleden
aangaven, dat er niet gewerkt werd.

Lange rust; “Paasstand”

Onderscheiding.
Op 29 april om 11.10 u ontving de heer Frans Knippers in het bijzijn van kinderen, kleinkinderen en
bestuursleden van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte", de "Denekamper Molenvrienden" en het
kerkbestuur van de St.Nicolaasparochie bij de St.Nicolaasmolen uit handen van Burgemeester F.
Willeme de onderscheiding Lid in de orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze onderscheiding o.a.
wegens zijn grote en langdurige verdiensten op het gebied van de Denekamper molens:In 1968 kocht
hij de ruïne van de St. Nicolaasmolen, die toen dreigde te worden gesloopt met het doel hem te doen
restaureren. Hij correspondeerde destijds veelvuldig met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Toen dat doel vanwege gebrek aan middelen bij die Dienst niet haalbaar leek en in 1974 bleek, dat
de gemeente Denekamp daarin wel zou slagen, heeft hij in dat jaar de molen aan de gemeente overgedragen. Vervolgens werd hij steeds direct betrokken bij de restauratie, zowel door de gemeente als
door het aannemersbedrijf Wintels in Denekamp.
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Van 1976 tot 1987 werd hij door de gemeente steeds betrokken bij het onderhoud van de molen.
Voorts was hij lid van de gemeentelijke Werkgroep Opening Kerkplein 2-4 en St. Nicolaasmolen in
1976. Ook was hij vanaf 1982 enige jaren lid van de gemeentelijke Commissie voor Culturele Zaken.
Sinds 1 januari 1987 is hij vice-voorzitter van het bestuur van de Molenstichting Lattrop-Til1igte en
ook speciaal belast met bouw- en onderhoudstechnische zaken van de St. Nicolaasmolen, de Oortmanmolen in Lattrop en de Westerveldmolen in Til1igte.
Sinds 1997 heeft hij tot de oplevering de directie gevoerd over de restauratie van de Borgelinkmolen,
waarbij hij het daarvoor van rijkswege te ontvangen honorarium ( met instemming van de belastinginspectie ) ten goede liet komen aan de restauratiebegroting. Hij was vele jaren bestuurslid van de
Stichting de Overijsselse Molen.
Tenslotte was hij gedurende een groot aantal jaren lid van het Kerkbestuur van de St. Nicolaasparochie in Denekamp.
In onze vorige Nieuwsbrief nr 8 refereerden wij aan wat een artikel in landelijk maandblad “Molenwereld” in december 2002 meldde onder de titel “De Denekamper victorie”:
Denekamp heeft zijn vier wind- en die ene watermolen verdiend summa cum laude!”
Naast Herman Borgman stond altijd onze “technisch adviseur” en architect Frans Knippers, die
zich reeds sinds 1968 belangeloos en bescheiden wijdde aan het herstel en behoud van een belangrijk stuk cultureel en industrieel erfgoed in onze gemeente: onze 4 windmolen !
Frans,van harte gefeliciteerd !

Harmonisatie molenbeleid.
In het kader van de harmonisatie van het welzijnsbeleid in de nieuwe gemeente Dinkelland is ook het
beleidsonderdeel “molens”geharmoniseerd. De "Molenstichting Lattrop - Tilligte" en de” Stichting
Soaseler Möl” blijven als zelfstandige eenheden bestaan doch zullen waar nodig nauw samenwerken. In het raadsvoorstel stellen B & W van Dinkelland: “De instandhouding van deze molens is nog
steeds niet vanzelfsprekend; er komt heel wat bij kijken om deze monumenten te behouden. Molens
trotseren dag in dag uit weer en wind en zijn daardoor kwetsbaar en hebben regelmatig onderhoud
nodig om kostbare restauraties in de toekomst te voorkomen. Het huidig gemeentebeleid richt zich op
subsidiering en instandhouding van de molens binnen haar gemeentegrenzen”.
Het bestuur van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" is het uiteraard eens met dit standpunt en verheugd zich over het huidig gemeentebeleid. Het bestuur hoopt en vertrouwt, dat dit beleid ook in de
toekomst kan worden voorgezet.
De gemeenteraad heeft dan ook op 11 maart 2004 het met de besturen overeengekomen budget
goedgekeurd, waarbij rekening is gehouden met de taakstellende bezuiniging van 6,5% in de periode
2004-2006.

Diploma uitreiking Ben Heinink 20 maart Amsterdam.
Weliswaar was Ben Heinink reeds in september 2003 geslaagd als molenaar, het diploma had hij
nog niet uitgereikt gekregen. Traditiegetrouw geschiedt dat telken jare tijdens de jaarvergadering
van de Vereniging "De Hollandsche Molen", die dit jaar op 20 maart te Amsterdam werd gehouden,
zulks ten overstaan van de Nederlandse molengemeenschap van bestuurders en vrijwillig molenaars.
Uiteraard was Ben er met vrouw en dochter en waren wij als bestuurders als getuigen aanwezig bij
deze feestelijke happening.
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Werving Molenaars
Bij de voltooiing van de restauratie van de Borgelinkmolen kon de stichting trots melden dat er 3
nieuwe gediplomeerde molenaars beschikbaar kwamen. Momenteel zijn er op de 4 molens 7 gediplomeerde molenaars actief, waarvan 4 de gepensioneerde leeftijd – 65 jaar - gepasseerd zijn. Een
molenaar dient uiteraard verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid en is dit via het lidmaatschap van het "Gilde van Vrijwillig Molenaars”. Helaas is een dergelijke verzekering voor molenaars alleen mogelijk tot het 74e jaar.
Om tijdig te zorgen voor voldoende gediplomeerde en ervaren molenaars, die de molens in de toekomst draaiende en malende kunnen houden, heeft de stichting in de voorbije maand een wervingsactie gehouden.
Aan de actie werd niet alleen in Dinkelland Visie, maar ook in de Twentsche Courant, de Telegraaf
en zelfs in de Grafschafter Nachrichten aandacht besteed. De actie leverde 7 reacties op, waarvan 2
van de Duitse zijde van de grens. Op uitnodiging van instructeur verschenen op 27 maart j.l. 5 belangstellende kandidaten uit Oldenzaal en Denekamp bij de St. Nicolaasmolen in Denekamp. Na een
eerste kennismaking met bestuursleden en de instructeurs Jozef Derkman en Ron Keizer werd de
molen bezichtigd en werden de nodige handelingen uitgevoerd nodig om een molen op de wind te
zetten en op te zeilen. Van deze bijeenkomst werd door TV-Oost een mooie reportage gemaakt, die
op zondag 28 maart werd uitgezonden.
De opleiding is inmiddels op 10 april j.l.gestart. De leerling-molenaars zijn lid geworden van het
"Gilde van Vrijwillig Molenaars" Door dit lidmaatschap zijn zij W.A. verzekerd. De "Molenstichting
Lattrop - Tilligte" heeft voor hen, zoals ook voor de andere molenaars, een ongevallenverzekering
afgesloten.
De "Molenstichting Lattrop - Tilligte" verkeert in de gelukkige omstandigheid over 2 instructiemolens – t.w. de St. Nicolaas- en de Oortmanmolen - te beschikken. De lessen zullen wisselend op deze
molens gegeven worden.
De theorielessen zullen vanaf september 2004 in de Borgelinkmolen gegeven worden.
Voor belangstellenden: er is nog plaats voor 3 leerlingen in onze opleiding (m/v !!!!)

Werving Vrijwilligers gastman/vrouw
Overigens vroegen wij in onze campagne die ook op Twente FM te zien en horen was ook om vrijwilligers, die molenaars willen ondersteunen bij rondleidingen en andere activiteiten en klussen op de
molens. Kennelijk is dat onderdeel aan de aandacht ontsnapt. Er hebben zich geen vrijwilligers gemeld. Helaas! Vooral in het voorjaar ontvangen de molenaars schoolklassen en andere groepen. Om
de veiligheid van eenieder in de molen te garanderen is grote oplettendheid van de molenaar vereist,
zeker als hij een draaiende en malende molen wil demonstreren Per slot is de “gastheer/vrouw”verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Tevens zou de verkoop van artikelen beter
uit de verf kunnen komen.
Momenteel worden groepen, om veiligheidsredenen ontvangen door 2 molenaars. De stichting wil
het bezoek van groepen en personeelsuitjes naar de molens echter gaan stimuleren. Dat kan alleen
indien voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn. Vandaar !
Heeft U interesse ? U wordt goed op de taak voorbereid en het is dankbaar werk !

Wijziging openingstijden.
Tot nu toe waren wij als molenaars, op een enkele uitzondering na, voor het publiek elke zaterdagmorgen van 10. tot 12 uur actief op onze molens. Wij constateerden echter dat veel mensen in de
zomerperiode vooral op de zaterdagmiddag rondtoeren. Daar steeds weer blijkt, dat draaiende molens meer gewaardeerd worden dan stilstaande objecten, hebben wij besloten om in de zomerperiode
van 1 april tot 1 november ‘s middags van 13 tot 16 uur aanwezig te zijn en de molens te laten
draaien. Wij vertrouwen, dat dit door U en de toeristen wordt gewaardeerd.
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Brandweeroefening Borgelinkmolen 29 maart 2004
Uiteraard is het van groot belang, dat de plaatselijke brandweer goed bekend is met de plaats van de
molens en de omgevingsfactoren. Bovendien moeten de brandweerlieden bekend zijn met de route in
de molen en de bijzondere gevaren, welke zich bij brand in een molen voordoen.
Het bestuur van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" heeft met de brandweer afgesproken, dat periodiek in een van de molens geoefend wordt. Op 29 maart 2004 vond zo’n oefening plaats in de Borgelinkmolen. Bij de oefening werd ervan uitgegaan, dat er zich in de molen een aantal bezoekers
bevonden. Met persluchtmaskers zochten een aantal brandweerlieden zich een weg in de met rook
vol staande molen.
Het bestuur hoopt uiteraard, dat een dergelijke situatie nooit zal voordoen. Toch is het belangrijk,
dat de brandweer zich op een calamiteit voorbereidt. Dank aan de brandweer !

Nationale Molendag.
Op 8 mei a.s. zal het “Nationale Molen & Gemalen Dag” zijn Deze
combinatie is gekozen omdat de stoom-, diesel- en elektrische gemalen de opvolgers waren van onze aloude poldermolens - de windwatermolens, die onze grote polders vroeger drooglegden. Molens en
gemalen zullen de gehele dag van 10 tot 16 uur ter bezichtiging
open zijn. Middels publicaties in de pers zullen alle evenementen
worden aangekondigd.
De deelnemerslijst met bijzonderheden is eveneens te vinden op de
site van Vereniging "De Hollandsche Molen": www.molens.nl,
button Deelnemerslijst.
Bij alle molens bent u van harte welkom, er is koffie of een frisdrankje en uiteraard een rondleiding. Bij de St.Nicolaasmolen zullen er een aantal bijzondere attracties zijn. Middels een speciale
fietsroute komt U langs alle molens. De route is bij de VVV en alle
molens verkrijgbaar.

Donateurs
De zorg voor het behoud van onze 4 molens vraagt veel inzet van de molenaars: zaterdags gasten
ontvangen, door de weeks schoolklassen en andere groepen rondleiden, een tussen door veel onderhoud plegen. Specialistisch onderhoud moet echter door deskundige vaklieden geschieden. Dat
vraagt veel van onze financiële middelen. Daarnaast leveren de inspecties van de "Monumentenwacht Overijssel en Flevoland”, de verzekering van de molens, de bliksembeveiliging, en de consequenties van de Arbowetgeving belangrijke kosten op.
Bijgaand gelieve U de jaarlijkse donateuracceptgirokaart aan te treffen. Uw steun is, zoals U uit
bovenstaande zult begrijpen van groot belang. Wij vertrouwen ook dit jaar weer op Uw bijdrage te
mogen rekenen.
Wij zouden het overigens zeer op prijs stellen indien U voor ons mensen voor het donateurschap zou
kunnen en willen winnen.
Opgave van nieuwe donateurs bij: Stichting Denekamper Molenvrienden, p/a Dorpsstraat 33, 7635
NA Lattrop – Breklenkamp. Tel: 0541-229277, email: tonniepikkemaat@hetnet.nl
De donateurbijdrage bedraagt minimaal € 11,34 per jaar
Namens de "Denekamper Molenvrienden" en het bestuur van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte"
onze hartelijke dank.
Deze Nieuwsbrief kwam tot stand in samenwerking van
”Stichting Denekamper Molenvrienden” en de "Molenstichting Lattrop - Tilligte"
Redactie: Nico Brunninkhuis en Fons Laagland

