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Nieuwsbrief voor sponsors, donateurs, vrijwilligers en allen,
die de molens een warm hart toedragen
Van de voorzitter,
Beste molenliefhebber,
Wij hebben kort geleden een vruchtbaar gesprek
met de Gemeente Dinkelland gehad en nogmaals duidelijk gemaakt, waarom de molens van
belang zijn voor deze streek. Wij gaan er vanuit
dat ook deze partij welwillend zal staan tegenover onze zeer dringende behoeften van dit moment.

Ik wens u een gezond en voorspoedig 2006!
Hetzelfde wens ik de molenstichting toe. Het
was immers een bewogen jaar. Nu we weer op
volle sterkte zijn, is de draad weer opgepakt en
gaan we er weer tegenaan.
Zoals beloofd, komt de grote donateuractie eraan. Wij hopen, dat er veel mensen zullen zijn,
die de molens een warm hart toe dragen en daar
ook een financiële bijdrage aan willen leveren.
Een veel gehoorde vraag deze tijd is, wat u
hiervoor terug krijgt. En dat is vaak niet één
twee drie uitgelegd. Toch doen we dat graag en
met veel plezier.
Een aantal molens staat al meer dan 200 jaar in
deze omgeving. Niet te missen bakens in het
landschap, die ons doen denken aan vroegere
tijden. Het mechaniek van de molens stamt uit
een nog verder verleden. De molenaars laten u
dit met zeer veel enthousiasme zien. Het is een
kans om terug te gaan in de tijd.
Als u langs komt, alleen, met uw familie, kinderen of kleinkinderen zullen de molenaars u
met alle liefde deze bijzondere gebouwen laten
zien. Bekijk, voel, ruik en proef deze oude ambachten, luister hoe de zware molenstenen over
elkaar draaien en het graan malen. Omdat we
dát mooi vinden, en deze molens zo graag nog
lang voor het landschap en geïnteresseerden
willen behouden, zoeken we donateurs.

Ik wil u bedanken voor uw belangstelling voor
de molens en hoop dat u het komende jaar kans
ziet om bij een van de molens langs te komen.
Vriendelijke groeten,
Adam Kok

Van het bestuur,
In onze vorige nieuwsbrief meldden wij U de gezondheidsproblemen van de heren Van Alst ( penningmeester ) en Laagland ( 2e secretaris ). Gelukkig kunnen wij U meedelen, dat het met de heren de goede
kant opgaat. Ondanks het feit, dat zij nog onder medische behandeling zijn, hebben zij hun taak binnen
de "Molenstichting Lattrop - Tilligte” weer volledig opgepakt.
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Overijsselse Molendag / Open Monumentendag
Dit jaar viel de Overijsselse Molendag op 10
september 2005 in Denekamp niet alleen samen
met de Open Monumentendag. Tevens was er de
jaarlijkse kermis, de Paarden-, Pony- en Rommelmarkt. De concurrentie voor de molens was
dus groot
Naast onze eigen publiciteit en een weekendartikel over de Grote Geesterse Molen, waarin ook
aandacht voor de Overijsselse Molendag, was
er veel publiciteit voor de Open Monumentendag.
De weersvoorspellingen voor deze dag waren
bijzonder slecht, veel regen. Maar het tegendeel
was waar: veel zon en een lekker temperatuurtje, ietwat benauwd en drukkend, maar toch.
Voor de fietsers was het een mooie dag, maar de
molens draaiden nauwelijks rond, omdat de
wind te zwak was.

Er kon dus niet gemalen worden, dus werd er
“gedraaid voor de prins” en genoten van het
mooie weer.

Draaien met 4 volle zeilen ging nog maar net.

Draaien voor de prins.
De uitdrukking in de molenwereld: "voor de
prins draaien", gaat terug op de belegering van
‘s Hertogenbosch in 1629 door prins Frederik
Hendrik, die negen maanden duurde en bij welke gelegenheid de Spanjaarden in de vesting met

de molens draaiden zonder de stenen aan het
werk te hebben Dit om de indruk te wekken, dat
er nog volop graan om te malen in de vesting
aanwezig was. Ze draaiden niet om te malen,
maar om de prins.voor de gek te houden.

Website www.demolenstichting.nl
We zijn nu al meer dan een half jaar op het web
te vinden met onze website
www.demolenstichting.nl en sinds 2 maart hebben we en teller aan de website gekoppeld, welke alle hits registreert.
Sinds deze datum hebben bijna 1975 personen
onze website bezocht, met als drukste dag 10
mei 2005. Op deze dag hadden we 49 bezoekers.
Het merendeel komen de bezoekers uit Nederland ( 92% ), maar België ( 2,6% ) en Duits-

land (1,5% ) doen ook goed mee. Vanuit de
Verenigde Staten( 1,8% ) hebben we 34 bezoekers
gehad.
De website van de Molenstichting Lattrop – Tilligte is door de Stichting Levende Molens Nederland – Molencentrum Roosendaal als website van de maand (september 2005 ) gekozen. De
motivatie voor de keuze van onze Brabantse collega’s is als volgt:

“Volgend jaar viert de Molenstichting Lattrop-Tilligte haar 25ste verjaardag. Tijdens de afgelopen periode is ze in het bezit gekomen van vier molens: de Oortmanmolen, de Westerveldmolen, de Sint-Nicolaasmolen en de Borgelinkmolen. Deze fraaie website geeft dan ook alle gewenste informatie over
deze molens die de Stichting met alle bezorgdheid beheert. Ook vindt de bezoeker hier alle gegevens over openingstijden en zelfs fietsroutes. Klap op
de vuurpeil is de powerpoint-presentatie! Het loont echt de moeite om even
tijd te besteden aan het doornemen van heel deze dia-voorstelling”.

Dergelijke lof van collega’s voor een in eigen beheer gemaakte website stemt tot voldoening!
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Molenvrienden,
Op 12 november 2005, op een koude en mistige
zaterdag hebben Hans, Jan, Henri en ondergetekende - leerling molenaars - op initiatief van
en samen met onze instructeur Ron Keizer de
molens in Lintelo (Wenninkmolen), Bredevoort
(De Prins van Oranje) en Miste (De Meenk molen) bezocht.

ste twee ronde stenen molens en de laatste een
houten achtkant bedekt met schaliën. Op de
Wenninkmolen hebben we kennis kunnen maken
met de bediening en werking van Ten Havekleppen, een wieksysteem, wat voor ons de eerste keer was. Ook konden we ervaren hoe een
trommelvang werkt.
De Wenninkmolen heeft als enige van de drie
een binnenroede systeem Van Bussel met TenHave-klep en een oud-Hollandse buitenroede.
De andere twee molens hebben ook op de buitenroede het systeem Van Bussel. De molens
hebben allen één of meerdere elevatoren en dat
maakt de molens mede erg interessant. Na afloop konden we terug zien op een geslaagde excursiedag.

De Wenninkmolen te Lintelo:
oud-hollands opgehekt met
Van Busselneuzen op de buitenroede en met Ten Havekleppen en Van Busselneuzen op de binnenroede ( een
wiekverbeteringssysteem )

Ron bedankt.

Onze gastheer voor alle drie de molens was
Martie Ter Brake. Een zeer bevlogen molenaar
met een meer dan gemiddelde passie voor molens. Alle drie de molens zijn beltmolens, de eer-

Groet,

Roy Gosenshuis

Bliksembeveiliging.
Als een van de subsidievoorwaarden heeft de
gemeente Dinkelland de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" opgedragen 2-jaarlijks de bliksembeveiliging van alle molens door een erkende instantie te laten testen. Molens zijn met hun
lange ijzeren roeden, die hoog boven de omgeving uitsteken, zeer vatbaar voor blikseminslag.
Dit jaar werd de test op alle molens uitgevoerd

door een deskundige van het “Gilde van Vrijwillig Molenaars”, onze molenaarsorganisatie. Dit
testen is vrijwilligerswerk en dus gratis! Dit jaar
moest een aardelektrode van de St. Nicolaasmolen worden vervangen. Dat moest wel door een
bedrijf worden gedaan: een kostbare zaak! Enige kleine aanpassingen werden in eigen beheer
uitgevoerd.

Vogels.
Molenaars zijn, uiteraard, ook vogelliefhebbers.Duiven en kraaien e.d. zien ze echter liever
op afstand. Dit voorjaar lukte het de nestkast
achter onder de kap van de Westerveldmolen
vrij te houden van deze vogels. Dat werd opgemerkt door een paar torenvalkjes, dat de kast
gingen bevolken. De vooral zaterdagse activiteit
van de molenaars werd door hen zeer kritisch
en op afstand gevolgd. Er werd met hen dus rekening gehouden: niet teveel onverwacht lawaai
in de kap, geen vlag uit enz.

Het resultaat mag er zijn: na verloop van tijd
vlogen er drie
nakomelingen
uit.
Helaas hebben
ze niet alle
muizen verorberd, daar mogen de molenaars nu achteraan…..
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Onze producten.
Misschien is het U opgevallen, dat wij in DinkellandVisie hebben geadverteerd met onze
nieuwe en bekende producten.
Bij Borgelink aan de Lattropperstraat zijn voor
Uw broodbakmachine kant en klare mixen verkrijgbaar: Maisbrood Mix, Meergranen Mix,
Broodmix Bruin en Rijstebrood Mix, alle in
een kilo verpakking. Deze verpakking is voldoende voor 2 broden van ± 800 gr.
Ook is bij Borgelink Kruidkoek Mix ( 700 gram
verpakking) voor het bakken in een bakvorm in
de oven verkrijgbaar.
Op de verpakkingen treft U de ingrediënten en
een recept aan.
Bij Golff en Sanders vindt U als vanouds aan:
Pannenkoekenmeel, Volkorenmeel, Molenbloem
en Boekweitmeel.
Met de koop doet U zichzelf en ons een plezier:
U hebt een kant-en-klaar product, wij klandizie!

Het voorlichtingsbureau Brood heeft een prachtige krant uitgebracht over brood. In de krant
staan allerlei wetenswaardigheden over de geschiedenis van ons brood, het bakken ervan en
nog veel meer. De krant is gratis te bestellen bij
brood@nbc.nl . Veel plezier ermee.

Financiering.
De "Molenstichting Lattrop - Tilligte" beheert,
uiteraard namens de gemeenschap en dus namens U, 4 molens. Daarvan zijn 2 molens erkende rijksmonumenten: De St. Nicolaas- en de
Borgelinkmolen. Deze erkenning betekent, dat
50% van de onderhouds- en restauratiekosten,
mits door de rijksdienst goedgekeurd, worden
vergoed tot een maximum van € 3400,00 per
jaar. De regeling leidde er nogal eens toe, dat
moleneigenaren te weinig onderhoud pleegden
of konden plegen en het aan lieten komen op een
grote restauratie. De staatssecretaris heeft daar
nu iets op bedacht!
De onderhoudsregeling ( BROM ) en de restauratieregeling (BRRM) worden vervangen door
een Instandhoudingregeling.(BRIM), die per januari 2007 moet ingaan.
Dit jaar is het bestuur door " Vereniging De
Hollandsche Molen" en de Stichting "De Overijsselse Molen" uitvoerig geïnformeerd over wat
komen gaat. Het onderhoud van de molens moet
over een periode van 6 jaar vooruit worden ge

pland en begroot met behulp van het “PIP”:
Periodiek Instandhoudings Plan. Per molen kan
een subsidie van 60% over maximaal
€ 50.000,00 aan goedgekeurd onderhoud over
de periode van 6 jaar worden verkregen. Dat
betekent dat de stichting over die 6 jaar zelf 2 x
€ 20.000,00 moet financieren.
Daarnaast heeft de stichting nog 2 molens, die
gemeentelijk monument zijn t.w. de Oortmanmolen en de Westerveldmolen, die buiten de rijksregeling en subsidiëring vallen.
Bovenstaande heeft het bestuur doen besluiten
een donateurs- en sponsorwerfactie te gaan
houden.
Dit voorjaar zult U daar van merken.
U als donateur zal gevraagd worden een machtiging voor inning van de donateurbijdrage af
te geven. Dat geeft ons niet alleen zekerheid;
het spaart kosten.Voor U zal dan ook een welkomstgeschenk klaar liggen. Wij hopen dat U
t.z.t. daaraan mee zult werken.

Deze Nieuwsbrief kwam tot stand in samenwerking van
”Stichting Denekamper Molenvrienden” en de "Molenstichting Lattrop - Tilligte"
Redactie: Nico Brunninkhuis en Fons Laagland

