Molenstichting Lattrop – Tilligte

Nieuwsbrief nummer 10 - september 2004
Nieuwsbrief voor sponsors, donateurs, vrijwilligers en allen,
die de molens een warm hart toedragen

Van het bestuur,
Helaas moeten wij U melden, dat Frans Knippers, reeds vele jaren onze technisch adviseur, om gezondheidsredenen rust moet houden. Op 29 april j.l. ontving hij nog uit handen van Burgemeester F.
Willeme de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau wegens zijn grote en langdurige verdiensten o.a. op het gebied van de Denekamper molens. Frans was op dat moment herstellende. Wij
wensen hem beterschap van de opnieuw opgetreden gezondheidsproblemen.
In de vorige nieuwsbrief van mei 2004 repten wij over onze pogingen om een nieuwe voorzitter
( m / v ) voor de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" te vinden. De mooie profielschets, die wij daarbij publiceerden, leverde helaas geen spontane reacties op. Door ons benaderde kandidaten bleken
allen reeds te druk met andere ( vrijwilligers - ) taken. Wij geven uiteraard de moed niet op en blijven mensen benaderen.
Een ander onderwerp van zorg was het penningmeesterschap. Sinds januari 2003 vervulde Jan Bekke uit De Knik deze functie. Jan, van beroep accountant, was snel ingewerkt en verwachtte in alle
rust deze taak voor de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" te kunnen vervullen, want hij was van plan
het rustiger aan te gaan doen. In het najaar van 2003 werd er echter weer een beroep op hem gedaan, hetgeen resulteerde in werk en een veelvuldig verblijf in het buitenland. Nu Jan deze zomer
definitief een belangrijke baan in Frankrijk heeft aanvaard hebben wij – uiteraard op gepaste wijze
en met veel dank voor bewezen diensten – afscheid van Jan en zijn vrouw Wilma genomen. Het
warme hart voor onze molens zal bij hen echter blijven !!!
Jan, heel veel dank voor je inzet en de prettige contacten.
Een opsteker is, dat wij U onze nieuwe penningmeester kunnen voorstellen: de heer Harry van Alst,
wonende in de Clematisstraat en werkend bij “Accountants en Adviseurs De Kok – De Jong”. Per 2
augustus 2004 heeft Jan Bekke het penningmeesterschap overgedragen en is Harry aan de slag gegaan. Het bestuur is erg blij, dat Harry deze taak heeft willen aanvaarden en we hopen lang met hem
samen te mogen werken.
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,
Harry van Alst
- penningmeester.
Verder zijn Herman Borgelink en de overige eerste molenaars van de Nicolaasmolen en Borgelinkmolen, resp. Jozef Derkman en Ben Heinink, lid van het bestuur.
Als U het lijstje zo ziet zou U het niet denken, maar eigenlijk zijn de molenaars het liefst met hun
molen bezig. Mooi zou zijn als zij de bestuurlijke en financiële beslommeringen aan deskundigen op
dat gebied zouden kunnen overlaten…………. Komt U een handje helpen ??
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Molenaarsopleiding
Sinds 10 april 2004 zijn onze nieuwe leerling-molenaars iedere zaterdag aan het oefenen; drie aankomend molenaars op de Oortmanmolen te Lattrop onder toezicht en begeleiding van molenaarinstructeur Ron Keizer en twee andere kandidaten op de St. Nicolaasmolen o.l.v instructeur Jozef
Derkman. De groepen wisselen om de drie maanden. Bij afwezigheid van de instructeurs wordt er
op de Westerveld- en Borgelinkmolen geoefend. De werkwijze op deze molens verschilt nogal en het
is goed om dat in de praktijklessen te laten ervaren.
Op 15 september 2004 zijn de theorielessen, welke in de Borgelinkmolen gegeven worden, van start
gegaan. Belangstellenden ( m/v ) kunnen zich nog altijd voor de opleiding melden. Misschien helpt
de onderstaande ervaring bij Uw keuze voor deze vrijwilligershobby:

Ervaringen van een molenaar in opleiding.
Ik zal me eerst even voorstellen.
Mijn naam is Roy Gosenshuis. Ik ben 40 jaar en sinds juli 2002 woon ik met mijn vrouw Mariska in
Denekamp. Daarvoor hebben we 15 jaar gewoond in de Betuwe. In 2002 zijn we terug gekeerd van
een wereldreis en hebben we draad weer opgepakt in onze geboortestreek Twente. Dat voelde als
weer thuis komen.
Al snel had ik het gevoel, om naast mijn werk bij de bank, iets voor de gemeenschap te willen doen.
Geen politiek, wel iets met heemkunde of natuurbehoud. De oproep van de Molenstichting LattropTilligte kwam precies op het juiste moment.
Gespeend van enige kennis omtrent de molen sprak mij de oproep meteen aan. Bezig zijn met je
handen, het weer, de techniek en het behoud van de prachtige molens! Na een introductie ochtend op
de St. Nicolaasmolen in bijzijn van TV Oost, was ik meteen verkocht.
En dan begint het pas. Je maakt kennis met een zeer enthousiaste groep mensen, molenaars, vrijwilligers. Je leert stapsgewijs steeds meer van de molen, er mee om te gaan. Het hoogtepunt tot nu toe
vond ik het malen op de wind enkele maanden geleden op de Oortmanmolen. De wieken die draaien
op volle snelheid, de molen die kraakt en beweegt, de draaiende delen, het stuiven van het meel…
Met één woord: fantastisch. Dan merk je pas hoe leuk het is.
Een ander aspect van vrijwillig molenaar is het begeleiden van bezoekers. Afgelopen zaterdag, nationale monumentendag heb ik gemerkt dat er veel mensen geïnteresseerd zijn en meel willen kopen.
Een extra stimulans om dit werk te doen.
Vrijwillig molenaar zijn is leuk. De verwachting die ik had is tot nu toe uitgekomen. En elke zaterdag ga ik met veel plezier naar de molen. Mede gestimuleerd door de instructeurs Jozef Derkman en
Ron Keizer!

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 dachten echter dat veel mensen in de zomerperiode vooral op de zaterdagmiddag rondtoeren. Daarom werd besloten om in de zomerperiode van 1
april tot 1 november de molens ‘s middags van 13 tot 16 uur te laten draaien. In het voorbije seizoen
bleek dat echter erg tegen te vallen. Daarom is besloten om ’s zomers weer op de morgen open te
zijn, maar dan iets langer nl. van 10.00 u – 13.00 uur.
Voor groepen zijn de molenaars zo mogelijk echter na afspraak op de gewenste tijden aanwezig. Dus
bel gerust.
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Open Monumentendag/Overijsselse Molendag.
Dit jaar werden Open Monumentendag en Overijsselse Molendag tegelijk op 11 september
gehouden. De molenaars waren van 10.00 u – 16.00 u in touw om de molens te laten draaien en
waar mogelijk te laten malen. Bij een stevige maar heel onregelmatige wind draaiden de feestelijk
versierde molens op volle toeren. Alle molens konden tussen de 40 en 50 belangstellenden begroeten.
Alleen in Lattrop was het wat rustiger.
Voor de molenaars een drukke dag: de molen - wegens de onstuimige wind - in de gaten houden, het
publiek uitleg geven en dan ook nog malen. Na een flinke regenbui, waarmee we in Tilligte gezegend
werden, kwam al spoedig de zon door, werd het wisselend bewolkt en een mooie molendag.
Op zo’n drukke molendag in het bijzonder worden wat helpende handen van vrijwilligers gemist;
koffie / thee voor de gasten schenken, de verkoop van meel, kaarten en boekjes verzorgen, toezicht
houden op met name kinderen in verband met de veiligheid………..

Vrijwilligers gezocht (m / v)
Niet alle vrijwilligers op een molen hoeven dus molenaar te zijn, er is meer werk aan de winkel.
Door het jaar worden regelmatig groepen ontvangen voor een rondleiding en presentatie. Vaak staat
de molenaar er dan alleen voor en kan minder doen omdat hij ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van eenieder. Hij kan hulp goed gebruiken en daarom:
Heeft U interesse ? U wordt goed op de taak voorbereid en het is dankbaar werk !

Eerste hulp
U zult niet anders verwachten: in de molen is natuurlijk aan een EHBO-doos gedacht !
Dat klopt, zo’n doos was er steeds. Zo’n doos is ook erg geduldig, wacht op het moment dat zij en
keer nodig is. Gelukkig gebeurde dat zelden in de molens.
In het kader van de Arbo-wet ( arbeidsomstandighedenwet ) besloot het bestuur de dozen eens een
blik waardig te gunnen. De inhoud zag er in alle 4 gevallen redelijk ongeschonden uit. Bij nadere
inspectie bleek een van de jodiumtubes de datum 1995 te hebben ! Hoe zou het met die ( mooi en
schoon verpakte ) rest zijn ?
Gelukkig bleek onze apotheker de heer A. Kok van Apotheek Denekamp bereid onze dozen aan een
kritisch onderzoek te onderwerpen. Het resultaat was verrassend: de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" kreeg van de apotheker gratis 4 nieuwe verbanddozen voor professioneel gebruik aangeboden, want de oude bleken inmiddels ongeschikt voor gebruik bij calamiteiten.
Deze nieuwe dozen worden op een goed bereikbare en zichtbare plaats in elke molen opgehangen.
Wij hopen ze nooit te hoeven gebruiken, maar in tijd van nood zijn ze er !
Voor apotheker Kok: onze hartelijke dank!

Malen.
Onze molens zijn alle draai- en maalvaardig. Nu draaien de molens, zo mogelijk, altijd op zaterdag
enige uren. Dat is mooi en goed voor de molen. Malen voor consumptie, voor bakkers en slagers
vereist deskundigheid maar ook zorg voor onderhoud van de apparatuur. Dat kost tijd en inzet.Om
constante kwaliteit te kunnen bieden malen we daarom alleen op de molen te Lattrop voor menselijke
consumptie.

3

Nieuwsbrief nummer 10 – september 2004
Andere molenaars zijn vaak bezig met onderhoud van de molens zelf en met rondleidingen van groepen. Ook zij willen wel malen, m.n. om het malen aan de gasten te kunnen demonstreren, maar hebben te weinig tijd voor het dan vereiste onderhoud van de molenstenen en de omgeving.
Vroeger werd op de molens veel graan gemalen voor verwerking tot veevoer. Om nu toch op andere
molens te kunnen malen, zonder al te veel bijwerk, werd gezocht naar een boer met graan t.b.v. veevoer. Gelukkig hebben we een enthousiaste boer Ter Doest in Lemselo gevonden, die ons voor zover
de voorraad strekt aan gerst en tarwe wil helpen.
Tijdens de Overijsselse Molendag kon dankzij zijn medewerking de Westerveldmolen voor het eerst
sinds een jaar weer volop malen. Ook de Borgelinkmolen is inmiddels van voorraad voorzien.

Presentaties
De Borgelinkmolen wordt regelmatig benut om groepen, in het bijzonder schoolklassen, rond te leiden. De molen, met op alle zolders veel ruimte, is daar erg geschikt toe. De achterzolder leent zich
erg goed voor presentaties en wordt daartoe ingericht, waarbij de "Molenstichting Lattrop - Tilligte"
afhankelijk is van”schenkingen”. Voor het geven van presentaties is een zgn. beamer een mooi
hulpmiddel. Dank zij een genereuze gift van het Roelvink Fonds zijn wij in de gelegenheid een apparaat aan te schaffen. Wij hopen U daarmee in de toekomst nog beter zicht te geven op de molenwereld en alles wat daarmee in verband staat en aldus Uw bezoek nog waardevoller.
Veel dank aan het Roelvink Fonds

Ooievaars
Het zal U in juli niet ontgaan zijn: 5 ooievaars op de wieken van
de Westerveldmolen, enige tijd lang, iedere avond. Later brachten
een drietal ooievaars ook bezoeken aan de wieken van de Borgelinkmolen.

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.
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 in Uw omgeving voor het donateurschap zou kunnen en willen winnen.
Indien U Uw bijdrage voor dit jaar nog niet hebt voldaan, dan treft U bijgaand een herinnering aan.
Graag zien wij Uw bijdrage alsnog tegemoet.
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
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