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Nieuwsbrief nummer 15 – mei 2006

Nieuwsbrief voor sponsors, donateurs, vrijwilligers en allen,
die de molens een warm hart toedragen
Van de voorzitter,
Beste Molenliefhebbers,
We hebben een spannende tijd achter de rug! Niet alleen moest deze maand het onderhoudsplan voor
de komende zes jaar van onze twee rijksmonumenten - de St.Nicolaas- en Borgelinkmolen - worden
ingediend, ook werd de uitkomst van de donateurs- en sponsoractie verwacht.
Het indienen van de onderhoudsplannen is goed gegaan. We waren precies op tijd. Maandag 3 april
konden de plannen op zijn vroegst in Zeist bij de "Rijksdienst voor de Monumentenzorg” worden ingediend. Bij deze dienst gold hierbij: “wie het eerst komt, die het eerst maalt” …… Dus stonden Jozef
Derkman en Fons Laagland dan ook om 11:00 uur ’s morgens op de stoep van de rijksdienst samen
met andere vertegenwoordigers van de overkoepelende Stichting "De Overijsselse Molen"om de onderhoudsplannen met begrotingen in te dienen.
Het is nog even wachten op de goedkeuring van de plannen, maar daar hebben we vertrouwen in. De
komende zes jaar hebben we dan weer voldoende werk om ons mee bezig te houden.
De donateurs / sponsoractie mogen we met recht een succes noemen, we zijn er echter nog niet... Het
is onze hoop om nog meer bedrijven en particulieren bij de molens te betrekken, maar na deze eerste
regionale actie is de respons bemoedigend. We hebben nu een paar honderd donateurs en een aantal
sponsorende bedrijven.
We gaan ons de komende tijd inzetten om de laatste bedrijven enthousiast te krijgen om zich als sponsor van één van de molens op te
geven. Als daarnaast de gemeente niet achter blijft, is de molenstichting de komende zes jaar weer uit de brand en kunnen we ons weer
volledig richten op het malen, het onderhoud, het opleiden van molenaars en het ontvangen van belangstellenden.
Ik wil iedereen die zich ingezet heeft of zich heeft opgegeven als donateur of sponsor van harte bedanken! Dankzij uw steun kunnen we
er voorlopig weer even tegenaan!
Vriendelijke groeten, tot ziens op één van de molens,

De Westerveldmolen te Tillig
Tilligte.

Adam Kok.

Het bestuur
Voor U allen maar in het bijzonder voor onze nieuwe sponsors en donateurs vermelden we de bestuurssamenstelling van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte", opdat U weet wie de eerstverantwoordelijken
zijn:
De heer Adam Kok, Brinkstraat 1, 7591 DM Denekamp, voorzitter;
De heer Vincent Bilman, Parijsstraat 47, 7559 KP Hengelo, secretaris;
De heer Harrie van Alst, Clematisstraat 54, 7591 XG Denekamp, penningmeester.
De heer Herman Borgelink, Lattropperstraat 25, 7591 PJ Denekamp, bestuurslid
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Als eerstverantwoordelijken voor hun molen, zijn lid van het bestuur de molenaars:
De heer Jozef Derkman, Ootmarsumsestr.26, 7591 EP Denekamp –
St.Nicolaasmolen tel: 352345
De heer Adriaan Gunst, Wiekerstraat 9, 7596 NH Rossum –
Oortmanmolen te Lattrop tel: 625954
De heer Ben Heinink, Lattropperstr. 28, 7591 PJ Denekamp - Borgelinkmolen te Denekamp tel 352299
De heer Fons Laagland, Lattropperstr 8, 7591 PJ DenekampWesterveldmolen te Tilligte tel 352154
tevens tweede secretaris
Bouwkundig adviseur is de heer Harrie Groener, Ellenweg2, 7591 PR Denekamp.
Het secretariaatsadres van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" is: Lattropperstraat 8, 7591 PJ Denekamp; tel: 0541-352154; email: demolenstichting@home.nl; website: www.demolenstichting.nl
Op onze website kunt U veel informatie over onze molens, de stichting en de geschiedenis vinden, tevens
kunt U daar de inhoud van voorgaande nieuwsbrieven nalezen.
Voor een afspraak voor een bezoek aan een van onze molens met familie of met personeel van Uw bedrijf in het kader van een personeelsuitstapje, dan wel met gasten, kunt U contact opnemen met de molenaar van de te bezoeken molen of de tweede secretaris.

De donateurs / sponsor-actie -- Molenzorg.
Zoals uit onze nieuwsbrieven hebt kunnen lezen besteden bestuur en molenaars van de "Molenstichting
Lattrop - Tilligte" veel zorg en tijd aan het behoud en het onderhoud van de 4 molens. De donateurs- en
sponsoractie, die in maart j.l. door het bestuur is gestart, moet de stichting aan de nodige financiële
middelen helpen om het noodzakelijke onderhoud in de komende jaren te kunnen uitvoeren. Ook is een
beroep om meer ondersteuning gedaan op de gemeentelijke overheid.
Herman Finkers, de grote liefhebber van Twentse tradities en cultuur, ondersteunt onze actie van harte
met de zeer toepasselijke oproep:

Vrienden, wilt niet langer zwijgen,
‘t is geen grap, ik wil u wenken,
wenken,
trekt de knip en sla aan ’t schenken.
Want wie moet er nu aan denken,
nooit een klap van de molen meer te kunnen krijgen
Herman Finkers 2006

Oortmanmolen te Lat
Lattrop

De donateurs-actie werd gestart met een artikel in “Dinkelland Visie, waarin een mooie retouransichtkaart was ingesloten. Reeds zond een redelijk aantal lezers van het blad deze kaart met antwoordnummer retour. Daarmee werd ons tevens machtiging verleend voor een jaarlijkse afschrijving
van het donateursbedrag van € 12,50. Alle nieuwe donateurs hebben inmiddels het bedankje in de vorm
van een geschenkpakket ontvangen. Wij danken hen hartelijk voor hun reactie op onze oproep.
Oproep
Mede namens de penningmeester verzoeken wij degenen, die al donateur waren, hem een machtiging
tot automatische afschrijving van het donateurbedrag van hun rekening te verlenen. Het scheelt de
penningmeester niet alleen werk. Belangrijk is dat automatische afschrijving ook tot kosten besparing
leidt.Daarbij zouden wij het waarderen, als U het bedrag wilt verhogen tot € 12,50.
Wij maken het U gemakkelijk: U hoeft de ingesloten ansichtkaart slechts ingevuld en zonder postzegel
op de brievenbus te doen. Als tegenprestatie ontvangt U het pakket, dat U aankruist!
Indien U besluit op de huidige wijze donateur te blijven: even goede vrienden!
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Ook werd in maart een grote sponsor-actie gestart. Wij ontvingen reeds een bemoedigend aantal positieve en sympathieke reacties. De bedrijven, die ons ondersteunen zult U binnenkort – voor zover zij dat
wensen - terug kunnen vinden op onze website: www.demolenstichting.nl .
Wij hebben de indruk, dat nog veel bedrijven een positief besluit in voorbereiding hebben. Zoals de
voorzitter in zijn bijdrage vermeldt: wij blijven actief met het zoeken van steun voor het behoud / het onderhoud van de molens.

Financiering.
Om een goed begrip van de financieringsbehoefte van de stichting te krijgen geven wij U in het kort een
inzicht in de financiering van het onderhoud van onze molens;
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
rijkserkenning betekende, dat ± 50% van de onderhouds- en restauratiekosten, mits door de rijksdienst
goedgekeurd, werden vergoed.!
Er was een onderhoudsregeling ( BROM ) en een restauratieregeling (BRRM). Deze 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 “rijksmolens” moet over een
periode van 6 jaar vooruit worden gepland en begroot met behulp van het “PIP”:PeriodiekInstandhoudings-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 voor deze 2 molens 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. Voor de financiering van het onderhoud van deze molens is de stichting afhankelijk van de gemeente.
Ook hier mag voor de periode van 6 jaar over een behoorlijk bedrag gesproken worden.
Bovenstaande heeft het bestuur daarom doen besluiten tot de donateurs- en sponsorwerfactie en een beroep op de Gemeente Dinkelland.

Historie
Molenaars zijn uiteraard zeer geïnteresseerd in de historie van de molens. Zo vond ik in het boek “Zes
eeuwen molens in Utrecht” van W. Perks een artikel over de molens op het voormalige Paardenveld te
Utrecht. Een van de oude molens, een standaardmolen, “gestaan hebbende aent Paardevelt, die door
onweder omgewaayd” was tijdens de orkaan van 1674, welke ook het middenschip van de Domkerk te
Utrecht wegvaagde, werd in 1745 vervangen door een in steen gebouwde molen. Hoe zeer de bevolking
hechtte aan het instandhouden van deze molen – De Meiboom genaamd - moge blijken uit het verhaal:

ANNO 1745 DE MEIBOOM
Toen in 1913 tot de sloop besloten was, kwam de burgerij, zoals we zo vaak nu ook
nog zien, te laat in actie. Naar de mening van het stadsbestuur móest plaats gemaakt worden voor de groentemarkt, daarna voor de groente- en vruchtenveiling.
Er móest een loskade voor vee komen voor de aanvoer op zaterdag met schuiten.
De molen werd gesloopt.
De aanvoer van vee heeft thans met vrachtauto's plaats. De veemarkt werd verplaatst naar de Croeselaan, evenals de groente- en vruchtenveiling. Wat we nu als
onnodig zien, was destijds urgent. Maar de stad heeft er een onherstelbaar verlies
door geleden. Moge dit een waarschuwing zijn voor heden en toekomst.

De Meiboom 1745
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In de Utrechtsche Courant van 21 november
1912 vonden we:

Op 't oude bolwerk van het Sticht
Staan wij en doen nog steeds onz' plicht
Voor
Voorkwamen wij niet dikwijls nood,
Door meel te bakken voor uw brood
Wij malen toch het graan zo fijn,
Door stoom kan het niet beter zijn.
Al zijn wij oud, wat uit de mo
mode,
Schrijf ons daarom niet op ten dode.
Och vroede heeren van de Raad
Bega toch niet die gruwel
gruweldaad,
Maar laat'ons staan nog menig jaar
Als trouwe broeders naast elkaar.
Zeer ve
velen zijn hierop gesteld

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zo staan wij met zijn allen toch ook achter ononze molens ??

Nationale Molen- en gemalendag 13 mei 2006.
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer bijzondere aandacht voor
de Nederlandse molens en gemalen.De molens van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" draaien en malen bij voldoende
wind allemaal.De molens zijn geopend en functionerend van
9-16 uur. De molenaars leiden U graag rond.Op alle molens:
verkoop van molenproducten en ansichtkaarten.
Er is een fraaie korte( 15 km ) en lange fietstocht ( 32 km ) beschikbaar met een route door het mooie buitengebied van de
gemeente Dinkelland. De route voert langs 5 wind/ korenmolens en de eeuwenoude watermolen van Singraven: een houtzaag- en korenmolen.
De route is ook zeer geschikt voor liefhebbers van wandelen.
De route is in alle molens af te halen en een start is vanaf alle
molens mogelijk. De route is eveneens verkrijgbaar bij de
VVV’s Denekamp en Ootmarsum.
De route is ook te downloaden van de website van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" : www.demolenstichting.nl link:
fietsroute.
De Nicolaasmolen anno 1937
1937
Bij. St.Nicolaasmolen, is er Molengala van de Mölndansers: Folkloristische dansgroepen uit Nederland
en Duitsland treden de hele dag van 11.30- 18.00 uur op.
Bij de Oortmanmolen, kunt U bij een versgebakken pannenkoek en koffie of frisdrank genieten van
muziek. Voor de kinderen is er gelegenheid op een rondje te rijden op een ezel ( een echte ! ), mee te
doen met zaklopen en een kleurwedstrijd.
In de Borgelinkmolen kunt U presentaties bewonderen en de Westerveldmolen biedt poffertjes.

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

4

