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Nieuwsbrief voor sponsors, donateurs, vrijwilligers en allen,
die de molens een warm hart toedragen
Van het bestuur,
Aan het begin van dit nieuwe jaar 2005 wenst het bestuur van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" U
en de Uwen een voorspoedig en gezond nieuw jaar toe. Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik
om U, sponsors, donateurs en vrijwilligers te danken voor de steun, die wij ook in 2004 mochten ondervinden.
Deze dank geldt uiteraard ook het gemeentebestuur en de ambtenaren van Dinkelland, waarmee wij een
heel prettig contact hadden. Wij vertrouwen bij onze zorg voor het cultureel erfgoed, dat de molens zijn,
op de steun van de gemeente te mogen blijven rekenen.
Het oude jaar eindigde voor velen op een droeve en desastreuze wijze, zo ook voor onze molenaar Ton
Huttenhuis en zijn kinderen, die hun vrouw en moeder, zullen moeten missen. Zij overleed op 7 december 2004. Ook wij zullen haar missen; waar nodig en mogelijk assisteerde zij bij activiteiten in de Borgelinkmolen. Tot na haar begrafenis stonden de molens van de stichting ook voor haar in de rouwstand.
Ook stonden de molens gedurende de rouwperiode na het overlijden van Prins Bernhard in de rouwstand. Prins Bernhard was regent van en stimulator achter het naar hem vernoemde “Prins Bernhard
Cultuurfonds”. Dank zij belangrijke bijdragen uit dat fonds was de "Molenstichting Lattrop - Tilligte"
in staat de restauratie van de Denekamper molens te realiseren.
Bij alle droeve gebeurtenissen, vragen de - relatief - kleine dagelijkse
zorgen ook bij onze stichting de aandacht. In deze nieuwsbrief informeren wij U weer over alle activiteiten rond de molens, die in het najaar
plaatsvonden en informeren wij U over de komende belangrijke wijzigingen waarmee wij te maken krijgen.

Bestuurssamenstelling.
Het verheugt ons U te kunnen melden, dat wij erin geslaagd zijn een
nieuwe voorzitter te kunnen benoemen. De heer drs. Adam Kok, apotheker te Denekamp, heeft zich - na rijp beraad - , bereid verklaard deze
bestuursfunctie op zich te nemen. Hij werd in de bestuursvergadering
van 30 november 2004 benoemd.
Zo was de Borgelinkmolen in 1929
Het dagelijks bestuur bestaat per 30 november 2004 uit:
Adam Kok,
- voorzitter
Adriaan Gunst, eerste molenaar op de Oortmanmolen - waarnemend voorzitter
Fons Laagland, eerste molenaar op de Westerveldmolen - secretaris,
Harry van Alst
- penningmeester.

Van de Voorzitter
Het was voor mij een grote verrassing om als voorzitter van de molenstichting gevraagd te worden.
Waarschijnlijk weet ik niet meer van molens dan de meeste van u. Als kind ging ik met mijn ouders op
monumentendagen wel eens langs de molens. De sierlijke wieken en het geweld van de molenstenen heb
ik altijd indrukwekkend gevonden. Het toeval wil, dat ik mijn vriendin voor het eerst ben tegengekomen
op een, in een molen gevestigde, zeilschool, waar wij beide zeilles gaven. Voldoende redenen om de taak
als voorzitter, dankbaar te aanvaarden.
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Een oud ambacht in een moderne tijd, heeft dat nog toekomst? De molenstichting is van mening, dat dit
juist een tijd is, waarin molenmeel en molens weer in de belangstelling komen te staan. Is het niet het allermooiste om ambachtelijk brood of pannenkoeken met biologisch geproduceerd en gemalen meel te
eten? En is het niet schitterend om op zaterdag met de kinderen langs de draaiende molens te fietsen en
een rondleiding van de molenaar te krijgen?
We gaan ons best doen om enerzijds voldoende geld voor onderhoud bij elkaar te krijgen en anderzijds
de molens in deze streek te promoten.
Kortom, u kunt de komende jaren nog wat van ons verwachten. Tot ziens in een van onze mooie molens!

Adam Kok, voorzitter

Molenaarsopleiding
Zoals wij in de vorige nieuwsbrief vermeldden worden naast de praktijkopleiding tot molenaar, die momenteel bij onze stichting door 6 aankomend molenaars wordt gevolgd, sinds 15 september 2004 theorielessen gegeven in de Borgelinkmolen. Deze theorielessen worden maandelijks verzorgd door een lid
van de Overijsselse afdeling van het Gilde van Vrijwillig Molenaars voor molenaars, die in de regio in
opleiding zijn, een groep van 12 personen. Bij deze theorielessen komt de moderne projectieapparatuur,
die door een gift van het Roelvink Fonds kon worden aangeschaft erg goed van pas.
Belangstellenden ( m/v ) kunnen zich nog altijd voor de opleiding melden.

Les- en instructieruimte
In de vorige nieuwsbrief werd er al op gewezen:de achterzolder van de
Borgelinkmolen leent zich erg goed voor presentaties. Bij de molenstichting leeft de wens het leslokaal in de achterbouw van de Borgelinkmolen verder voor het ontvangen van groepen en het geven van instructie en lessen geschikt te maken. Het ontbreekt er m.n. nog aan een
plafond met dakisolatie en goede wandbekleding. Ook een nooduitgang wordt node gemist. Helaas worden dergelijke voorzieningen
door geen der subsidiegevers gefinancierd.
In deze tijden durf je echter haast geen geld, schenkingen, voor dergelijke voorzieningen te vragen……….

Borgelinkmolen.
Het heeft lang geduurd maar 8 november 2004 werd van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg eindelijk de
goedkeuring op de eindafrekening van de restauratie van de Borgelinkmolen overeenkomstig de ingediende stukken ontvangen. Daarmee is de restauratie dan ook formeel voltooid.
Sinds 1990 is gewerkt aan de voorgenomen restauratie van de molen; op
17 februari 1992 werd de molenromp, na een uitvoerige procedure op de
Rijksmonumentenlijst geplaatst, een voorwaarde voor restauratiesubsidie
en op 26 mei 1992 droeg Herman Borgelink het eigendom van de molen
over aan de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" . Toen het subsidie voor
een eerste fase in 1996 beschikbaar kwam werd met hulp van veel vrijwilligers uit de buurt “De Knik”de molenromp geschoond, waarna de romp
Het resultaat vanaf 2002
door aannemer Wintels werd gerestaureerd en door een rietdekker van
een nieuw rietdek werd voorzien. Tot verbijstering van het bestuur
bleek het toegezegde geld voor de 2e fase – de totaalrestauratie – niet beschikbaar. Mede dank zij de inzet van de gemeente, in het bijzonder van mevrouw A. Snijders z.g.m alles toch nog goed en kon de molen – draai- en maalvaardig - in september 2002 officieel in gebruik worden genomen.
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Westerveldmolen.
Dit jaar werd de Westerveldmolen onderworpen aan een gespecialiseerde inspectie door de "Monumentenwacht Overijssel-Flevoland" . Deze inspecties vinden driejaarlijks plaats op verzoek en kosten van
de Gemeente Dinkelland . Ondanks alle zorg, die door klein onderhoud aan de molen wordt besteed zijn
er altijd weer tegenvallers. De molen staat in weer en wind en is dus kwetsbaar, vooral het wiekenkruis
bleek aan een onderhoudsbeurt toe. Daar molenaars elke keer weer in de wieken moeten, werd besloten
de reparaties in 2004 uit te voeren. De Westerveldmolen is echter geen rijksmonument en kan daarom
alleen rekenen op de beperkte provinciale en gemeentelijke subsidie. Daarom werd met molenmaker
Wintels afgesproken, dat de eerste molenaar als tweede timmerman - opperman zou fungeren. Door deze
werkwijze werd ± € 5.000,00 op de kosten bespaard, mede dank zij de voortreffelijke en fijne samenwerking met timmerman Jos Rikkink. Een deel van de voorzomen werd vervangen, terwijl veel hekstokken en
heklatten moesten worden vernieuwd. Door de molenaars werd het houtwerk vervolgens weer in de verf
of houtolie gezet.
De witte windborden zijn eveneens in eigen beheer gerepareerd en geschilderd. Na de winter zullen ze
weer in de wieken worden aangebracht.
Op de Westerveldmolen is sinds september een nieuwe molenaar actief. De heer Frits Brinks uit Almelo
slaagde dit jaar voor zijn molenaarsexamen en meldde zich. Frits draait de molen niet alleen met plezier, hij maalt ook graag; in december hebben wij bij boer Ter Doest weer een flinke lading graan kunnen halen dus Frits kan zijn hart weer ophalen!

Oortmanmolen.
Wat bij de Westerveldmolen werd geconstateerd, gold ook voor de Oortmanmolen: er zijn veel hekstokken en heklatten vervangen. Ook de windborden zijn in eigen beheer door de molenaars gerepareerd en
geschilderd. Om U een idee te geven: ook hier besteedde de molenaar meer dan 120 uur alleen al aan
deze reparaties.
Het komende jaar zal er nog meer onderhoud aan de Oortmanmolen moeten plaatsvinden.Wij houden U
op de hoogte…
In het kader van de hygiënecode, waarmee wij te maken hebben, werd mede door inzet van een der aankomend molenaars een water- en rioleringaansluiting gerealiseerd. Het is de bedoeling op termijn een
kleine molenaarsruimte met toilet en wasgelegenheid te realiseren.
Het toilet is tevens vereist om bezoekers, zo nodig, van dienst te zijn. Ook hier vormen de nietsubsidiabele kosten een groot probleem.

Nicolaasmolen
Deze keer va de Nicolaasmolen geen nieuws. Er worden met regelmaat praktijklessen gegeven en het
klein onderhoud vindt altijd plaats.

Website
Door Ben Heinink, molenaar van de Borgelinkmolen is een website voor de "Molenstichting Lattrop Tilligte" samengesteld. Naast informatie over de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" zullen links verwijzen naar meer informatie over onze en andere molens. Tevens zullen de sponsors van onze stichting
vermeld worden.met een verwijzing naar hun websites Op deze wijze willen we naast de jaarlijkse sponsoradvertentie iets voor onze sponsors doen. Zodra de website geplaatst is zullen wij U informeren.

Arbeidsomstandigheden wet
Dat veiligheid op molens altijd een zorg is geweest moge blijken uit het volgende tragisch opschrift van
de achtkante koren- en pelmolen te Bedum.Deze molen werd in 1777 gebouwd en in 1818 hoger opgetrokken .In de muur bevindt zich een steen, waarop staat:
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Jacob J. Mulder en Klaaske J. Bos I8I8.
In 't Jaar I800 tien en acht
Ben' k 20 voeten opgebracht.
Toen ik een jaar mocht werkzaam wezen
Is een der wieken opgerezen
En schoof mijn meester van zich af.
Hij viel helaas en ligt in 't graf.
In een eerdere nieuwsbrief nr. 7 informeerden wij U dat de Arbo-wet, die de arbeidsomstandigheden in
bedrijf en beroep regelt, ook voor het vrijwilligerswerk op molens, tot wettelijke zorgplicht was geworden. Inmiddels hebben wij voor alle molens de “ RisicoInventarisatie en –Evaluatie” uitgevoerd en een
“Plan van Aanpak” opgesteld. Ook zijn bijbehorende richtlijnen voor de molenaars opgesteld.
Overigens heeft de stichting door zelf zaken te regelen € 450,00 per molen uitgespaard. Dat zijn nl. de
kosten als de "Monumentenwacht Overijssel-Flevoland" de R.I&E en het “Plan van Aanpak” opstelt!
Een van de Arbo - richtlijnen is, dat de te tillen zakken niet meer dan 23 kg mogen zijn, zulks indachtig
het rijmpje in de korenmolen te Ruinerwold:
Het molenaarsleven
Heeft God de wereld gegeven,
Maar ’t balen dragen boven de macht
Is door de duivel bedacht.
De zgn. “Arbo - map” bevindt zich per 1 januari 2005 op alle molens en is door een Arbo - deskundige
als een uitmuntend voorbeeld bestempeld.
Op de meeste molens wordt nu aan alle veiligheidseisen voldaan. Op enkele molens moeten overeenkomstig het “Plan van Aanpak’’ nog een aantal voorzieningen worden getroffen. Ook hier weer het
vreemde verschijnsel: de overheid stelt eisen, maar geeft voor de vereiste maatregelen geen subsidie.

Subsidieperikelen.
Jarenlang hebben wij voor Rijksmonumenten gebruik gemaakt van de BRRM en vervolgens van de
BROM en nu komt per 2006 de BRIM. Met behulp van een PIP en een opgesteld MIP komen we in de
toekomst aan onze subsidies bij de RDMZ., als U begrijpt wat ik bedoel………….Er is dus werk aan de
winkel, want de BRRM was per object, de BROM jaarlijks, maar de BRIM gaat over een periode van 6
jaar. Dus met een foutief MIP op basis van het PIP ga je de mist in !
Een volgende keer kunnen wij U meer vertellen over de komende ontwikkelingen.

Donateursactie.
De "Denekamper Molen Vrienden" zullen in de komende maanden een actie houden om meer donateurs
te werven. Uit bovenstaande informatie moge U blijken, dat versterking van de financiële positie van de
"Molenstichting Lattrop - Tilligte" dringend nodig is. Uw ondersteuning bij deze actie zal zeer op prijs
worden gesteld.

Informatie
Bent U geïnteresseerd in molens ? Kijk op internet. Op de website van " Vereniging De Hollandsche
Molen" www.molens.nl vindt U een schat aan informatie en links naar nog veel meer informatie.
Via de tab”Kennis” links in beeld krijgt U rechtsboven een link “Jeugd” met verwijzing naar leuke
jeugdinformatie op jeugdpagina’s.
Kom eens langs op de molens. We zijn er elke zaterdagmorgen van 10-12 uur !
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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