Molenstichting Lattrop – Tilligte

Nieuwsbrief nummer 13 September 2005
Nieuwsbrief voor sponsors, donateurs, vrijwilligers en allen,
die de molens een warm hart toedragen
Van de voorzitter,
Beste molenliefhebber,
De zomer is mooi begonnen, we hebben inmiddels velen van u, op de molens mogen ontvangen. Daarnaast is er een mooie toeloop van toeristen geweest. We hebben rondgeleid, verteld, laten zien, laten
voelen en laten horen wat een molen is. Via deze weg willen we u bedanken voor alle aandacht die de
molens van u gekregen hebben. Naast het rondleiden van bezoekers is er ook weer hard geklust. Helaas
is er op dit moment slechts ruimte voor de broodnodige klussen. Het budget laat grotere projecten helaas niet toe. Bij
deze nieuwsbrief ontvangt u de jaarlijkse acceptgiro. Wij
hopen dat we ook dit jaar weer op uw steun mogen rekenen,
de molens hebben u op dit moment hard nodig. Mocht u
vrienden, familie of collega’s weten die ook graag donateur
van de vier molens zouden willen worden, laat u ons dat dan
alstublieft weten
Dank en tot snel, op een van onze schitterende molens,
Vriendelijke groeten,
Adam Kok

Strijder voor Molens 2005 Jozef Derkman
in zijn Nicolaasmolen

Afscheid.
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld heeft de heer F.A. Knippers, architect, aan het bestuur kenbaar
gemaakt zijn werkzaamheden voor de "Molenstichting Lattrop – Tilligte" om gezondheidsredenen te
willen beëindigen. Inmiddels heeft het afscheid, zoals door Frans gewenst, in kleine kring plaatsgevonden. Na een dankwoord van de voorzitter voor zijn grote verdiensten voor de "Molenstichting Lattrop Tilligte” kreeg de heer Knippers een door Geurt van Steeg geschilderde Nicolaasmolen aangeboden.
Vorig jaar werd de heer Knippers voor zijn verdiensten reeds koninklijk onderscheiden
Wij zijn Frans Knippers veel dank verschuldigd!

Van het bestuur.
Begin juli j.l. werden wij opgeschrikt door het bericht dat onze penningmeester door een hartinfarct was
getroffen. Inmiddels is de heer Van Alst weer herstellende en wij hopen dat het algeheel herstel spoedig
zal intreden. Harry, van harte beterschap.
In de loop van juni heeft de huidige 2e secretaris, Fons Laagland, aan het bestuur laten weten noodgedwongen, wegens een ernstig gezondheidsprobleem, alle bestuur- en molenaarstaken – met pijn in het
hart en hopelijk voorlopig – over te moeten dragen aan medebestuurders. De herstelkuur zal vele
maanden, naar wij hopen met succes, vergen.

Onderscheiding
Tijdens de jaarlijkse Donateursdag van de Stichting “De Overijsselse Molen” (SOM) in restaurant Den
Haller in Diepenheim is de onderscheiding “Strijder voor molens in Overijssel” voor 2005 toegekend
aan Jozef Derkman uit Denekamp, molenaar van de St. Nicolaasmolen.
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Deze tweejaarlijkse onderscheiding is in 2003 in het leven geroepen ter gelegenheid van het 50 jarig
bestaan van de Stichting "De Overijsselse Molen". Molenaars, stichtingsbesturen, organisaties of instellingen die zich gedurende langere tijd extra hebben ingezet voor het welzijn van het molenbestand in Overijssel
kunnen voor deze onderscheiding in aanmerking komen.
De jury die onder leiding van SOM- bestuurslid
P.R.v.d.Molen de verschillende voordrachten heeft beoordeeld is van mening, dat Jozef Derkman zich gedurende een langere tijd bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Overijsselse molenwereld: hij is sinds de
restauratie van de St. Nicolaasmolen te Denekamp in
1976 op deze molen als vrijwillig molenaar actief en
maakt sinds 1987 deel uit van het bestuur van de ‘Molenstichting Lattrop – Tilligte”. Met zijn kennis en kunde op
molengebied heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd bij de restauratie van en het onderhoud aan de
molens van deze stichting. Als voormalig molenaar op de watermolen van Singraven heeft hij de daar
opgebouwde kennis benut bij de restauratie van andere watermolens.
Binnen en buiten de “Molenstichting Lattrop – Tilligte treedt Derkman bovendien al jaren op als instructeur voor wind - en watermolenaars in de regio en is al geruime tijd lid van de opleidingscommissie
en van de landelijke examencommissie van de “Vereniging De Hollandse Molen”.
Tevens is de heer Derkman biotoopwachter voor de Denekamper molens, wat inhoudt dat hij erop toeziet, dat er geen nieuwe windbelemmering voor de windmolens van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" wordt opgeworpen in de vorm van hoogbouw of te hoog opkomend groen.
Jozef Derkman ontving een Oorkonde en het bijbehorende molenbeeldje uit handen van SOM-voorzitter
drs. R. Lanning die in de toekenning van de onderscheiding een erkenning zag voor het werk dat de vele
vrijwilligers in de provincie verzetten voor het behoud van molens.
De uitreiking van de onderscheiding aan de heer Derkman werd vanzelfsprekend bijgewoond door een
delegatie van bestuur en molenaars van de "Molenstichting Lattrop – Tilligte”. Bij terugkomst is Denekamp stond de St. Nicolaasmolen uiteraard versierd en wel, in de vreugdestand en werd de heer Derkman verwelkomt en gefeliciteerd door de overige bestuursleden en molenaars.

Molen- & Gemalendag mei 2005
Onder het motto: "Ontdek de molens in Dinkelland", werd op zaterdag 14 mei 2005 de Nationale Molen- & Gemalendag gehouden. Vanaf half tien werden de molens, dus ook onze vier molens van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte", opgezeild en gepavoiseerd.
Opgesierd met vlaggen, draaiden de molens feestelijk op een stevige noord-oostenwind.
Op de Nicolaasmolen in Denekamp werden pannenkoeken gebakken en de andere molens, de Borgelinkmolen in Denekamp, de Westerveldmolen in Tilligte en de Oortmanmolen in Lattrop maalden tarwe
tot meel.
Bij het schitterende weer trokken de molens veel belangstelling, per molen werden gemiddeld ongeveer
70 bezoekers geteld; noabers, die eens hun buurtmolen van binnen wilden zien en veel toeristen.
Veel mensen reden de uitgezette fietstocht langs de molens en genoten tevens met volle teugen van het
prachtige landschap op de route.
Voor de vrijwillig molenaars, die veel van het klein onderhoud aan de molen zelf verrichten, een fijne
dag, waarop zij van de bezoekers veel waarderende opmerkingen voor hun inspanningen in ontvangst
mochten nemen.
Overigens staan de molens elke zaterdag van 10.00-13.00 uur open voor belangstellenden en door de
week op afspraak.
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Nationale Monumentendag 10 september 2005.
De Overijsselse Molendag zal dit jaar samenvallen met de Nationale monumentendag. Bijzonderheden
over deze dag zullen weer in de plaatselijke pers gepubliceerd worden. Het bestuur van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte” zou het geweldig vinden als de noabers van de molen eens in de molens zouden
binnenlopen. Te vaak ervaren de molenaars dat de buren de molens nog nooit van binnen hebben gezien
en dat is toch erg jammer.

Bezoekers.
Voor molenaars is het ontvangen van geïnteresseerde groepen en leuke taak
en belevenis. Ook dit voorjaar werden weer veel schoolgroepen rondgeleid.
Er zijn jongeren die heel veel belangstelling tonen, andere zijn verbaasd over
het knappe van het interieur van de molens.
Deze zomers ontvingen we verschillende jongens en meisjes met hun vader of
opa, die maar niet genoeg van de molens konden krijgen. Sommigen bleken
bij molenbezoeken al een enorme kennis van molens te hebben opgebouwd.
Misschien iets voor het samenstellen van een jeugdgroep aspirant molenaars? Per slot: wie de jeugd heeft…….
De Montessorischool uit Enschede op bezoek op de Westerveldmolen

Geweldig is het natuurlijk als je groepen volwassenen mag rondleiden, die dan achteraf met een schenking de molenaar en "Molenstichting Lattrop - Tilligte” verrassen!
In februari 2005 mochten we op de Westerveldmolen de ondernemers van de “Herenkamer” uit Denekamp rondleiden. In de sneeuw en snijdende noordenwind doorstonden zij het opzeilen van de molen,die
uiteraard vol op de wind stond. Toch genoten zij nog meer van de rondleiding binnen in de molen en
vooral van het bezoek in de kap van de molen, waar de temperatuur namelijk enigszins aangenamer
was. Zo’n bezoek in de winter leert natuurlijk op de beste manier ervaren, dat het molenaarsleven niet
altijd romantisch was…….
In juni mochten wij de dames en heren van de Rotaryclub Ootmarsum rondleiden. Bij schitterend weer
en een rustig windje was het ook die avond goed toeven op de Westerveldmolen. Ook van de Rotaryclub
Ootmarsum werd een mooie bijdrage in de onderhoudskosten ontvangen.
Herenkamer en Rotaryclub Ootmarsum:Dank voor de gulle geste!

Onderhoud
Aan alle molens werd door de molenaar weer veel onderhoud gepleegd.
De Borgelinkmolen kreeg op de stelling een kostbare maar goede antislip laag en er werd verder aan
het schoonmaken en onderhoud van het schilderwerk aandacht besteed.
De Nicolaasmolen kreeg een aantal nieuwe schaliën, noodzakelijk om inwateren op de kap van de molen te voorkomen. Ook werd in juli de molenas opgetempeld d.w.z. omhoog gebracht.Dit was noodzakelijk om wrijvingsschade te voorkomen en de as in de juiste positie te laten draaien. Verder worden slechte plekken, die zich in de fokwieken bevinden bewerkt.
In de Oortmanmolen werd door vrijwilligers uit Lattrop gewerkt aan de verdere opbouw van een mole
naarsruimte en noodzakelijke toiletvoorziening. Ook daar werd veel aandacht aan het onderhoud van
het schilderwerk besteed.
De kistramen van de Westerveldmolen, die er vooral op de windzijde slecht aan toe waren, zijn weer als
nieuw. Van de buitensluiting, een zware balk boven de invaart aan de noordzijde, zijn de slechte koppen
verwijderd en door steunbalken op uitkragend metselwerk vervangen. Aanvankelijk was dit niet goed
mogelijk bij gebrek aan de goede metselstenen van hetzelfde type als bij de invaarten gebruikt.-
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Toevallig ontdekte de molenaar bij de sloop van de panden van aannemersbedrijf Wintels aan de Brink,
dat daar dezelfde steensoort gebruikt was.Met toestemming van de sloper werden een vracht metselstenen veilig gesteld. Na wat geduldig bikwerk bleken de stenen uitstekend bruikbaar.Ook werd met hulp
van de buurman Busscher het straatwerk rond de molenromp afwaterend gelegd.Een hele klus!

Van een vrijwillig molenaar i.o ( in opleiding ).
Molenvrienden,
Bijna een jaar geleden ben ik samen met vier andere enthousiastelingen ( Adri, Henry, Jan en Hans )
begonnen aan het avontuur, dat vrijwillig molenaar i.o ( in opleiding ) heet. Over het wel en wee valt
veel te vertellen en het leek mij aardig om een tussenbalans op te maken. In een jaar tijd beleef je als
molenaar i.o. allerlei zaken. Je bent niet alleen in de praktijk op zaterdagochtend of middag bezig
maar daarnaast zijn er ook theorielessen.
Ik moet eerlijk bekennen, dat de voorbereiding op deze lessen bij mij wel eens te wensen over laat. Dat
neemt niet weg, dat de theorie verzorgt door Jan Wieffer en Ron Keizer zeer interessant is.
Met Josef Derkman hebben we (Ron, Henry, Jan en Tonny) op een zaterdagochtend eind vorig jaar de
watermolen op ’t Singraven bezocht. Jozef heeft een rondleiding gegeven en heeft ons laten zien hoe
je een maalsteen moet billen. We mochten allen even oefenen met zo'n kromme beitel, een bilhamer.
Met je knieën op een matje en met je onderarmen steunend op je bovenbenen en de beitel in de hand
moet je proberen door alleen je polsen te bewegen zo gelijkmatig mogelijk te hakken.Naast Jozef hebben we de luxe van een tweede instructeur, Ron Keizer. Ron is de man die zeer rustig en bedachtzaam je
over elk onderdeel van de molen, hoe klein ook, kan vertellen. En mocht hij iets vergeten zijn of een
vraag niet kunnen beantwoorden, wat zelden voorkomt, dan zorgt hij er voor dat hij het de week erop
weet en ons kan vertellen. Ik heb bewondering voor zijn geheugen en feitenkennis.
Met Ron hebben we (Henk, Henry, Jan en Hans) onlangs de molen bij Usselo bezocht. Molenaar daar is
Herman Soer. Een voor mij eerste praktische ervaring op een geheel andere molen. We mochten zelf open afzeilen, vangen etc. en kregen uitleg over de molen. Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Het molenvirus is na een jaar nog steeds aanwezig, zelfs heftiger als in het begin. En niet alleen bij mij.
Tot slot vind ik dat de activiteiten in en rondom de molen nog steeds zeer afwisselend en interessant. Ik
heb verschillende mensen leren kennen die ieder op hun eigen manier betrokken zijn bij de molens. Het
is en blijft een sociaal gebeuren. Ik verwacht, dat mijn mening niet veranderd is als ik over een jaar
weer een stukje mag schrijven.
Roy Gosenshuis
Donateurs
Donateurs, vinden bijgaand de jaarlijkse acceptgiro.Vriendelijk verzoek Uw bijdrage aan ons werk weer
per omgaande aan de penningmeester van de "Denekamper Molen Vrienden" over te maken.
Voor uw bijdrage danken wij U bij voorbaat.
Deze Nieuwsbrief kwam tot stand in samenwerking van
”Stichting Denekamper Molenvrienden” en de "Molenstichting Lattrop - Tilligte"
Samenstelling en eindredactie: Nico Brunninkhuis en Fons Laagland.

