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Van de voorzitter
Kom er bij...
Het vliegseizoen voor de bijen is weer begonnen. Na de winter ben ik als imker altijd benieuwd
hoe de volken ’t hebben gehad en of ze op sterkte zijn gebleven. In eerste instantie zag het er
goed uit. Toch heeft afgelopen maand tijdens de vorstperiode. één volk het loodje gelegd.
Misschien heb ik mij daar te weinig mee bemoeid of juist teveel. Het bijenvolk in de holle
boomstam overleeft al winters lang zonder mijn bemoeienis. De bijen weten natuurlijk zelf al
eeuwenlang, wat het beste voor hen is. Vlijtig bouwen ze raten, halen ze nectar, water en
stuifmeel. Door hun onderlinge taakverdeling en juiste afstemming ontstaat er een sterk volk, die
kou en hitte aankan, levensvatbaar is en honing produceert. De koningin bepaalt. Als die rustig en
kalm is, dan zijn de bijen dat ook. Het volk reageert alleen geprikkeld, als het wordt verstoord door
bijvoorbeeld een geluid, sterke geur of te weinig voedsel. De vergelijking met de molenstichting is
snel gelegd, hoewel daar meer mannen zijn. Ook die dragen zorg voor hun molens, mensen en
omgeving en samen gaan we weer een vruchtbaar en mooi molenseizoen tegemoet.
En.... we kunnen nog steeds nieuwe molenaars gebruiken!
Meld je aan en kom er bij...
Hartelijke groet,
Corné de Regt
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Een lintje

Jozef Derkman lid in de Orde van Oranje Nassau krijgt de
versierselen opgespeld door loco burgemeester Ilse Duursma.

Jozef Derkman kreeg een lintje tijdens de Nationale
Molendag op zaterdag 13 mei ’17.

Nieuwe staart;
In samenwerking met de Stichting Edwina van Heek
hebben de mannen van onze molenstichting een
eik gekapt op het landgoed Singraven. Deze dode
boom stond op de nominatie om gekapt te worden
om zo ruimte te maken voor andere bomen. De
boom is versleept naar en tot staart gezaagd in de
zaagmolen van Singraven. De totale lengte van de
staart bedraagt 12 meter. Het zagen van de staart is
een arbeidsintensief proces, mede i.v.m. met
beschikbare lengte van de zaagslede. Er kan over
een lengte van 6 meter worden gezaagd. Daarna
moet de boom worden opgekrikt, de zaagslede
teruggehaald en boom weer worden teruggelegd
en afgesteld. Dan pas kan de rest worden
doorgezaagd. Al met al kost deze klus zo’n halve
week met een paar man. Maar het eind resultaat
mag er zijn. De nieuwe staart is goed gelukt en is
hard nodig voor de renovatie van de
Oortmanmolen. De oude staart is namelijk in zeer
slechte staat en daarom hoognodig aan vervanging
toe.

Jozef zet zich al vele jaren in voor het behoud van
molens in Dinkelland.
De Koninklijke Onderscheiding is uitgereikt op
grond van zijn langdurige werkzaamheden als
vrijwilliger voor het molenbehoud en opleiding tot
vrijwillige molenaars. Ruim 40 jaar heeft Jozef zich
als molenaar, technische man,
omgevingsdeskundige en instructeur ingezet voor
de molens en molenaars in de gemeente
Dinkelland.
Tevens heeft Jozef goede contacten met de Duitse
molenaars in de grensstreek. Meerdere molenaars
van Gildehaus, Veldhausen en Neuenhaus zijn ook
door hem opgeleid. Zijn goede vriend Bernard
Wintels (molenmaker) had geregeld dat de Jozef
deze Duitse molenaars opleidde zodat deze geen
brokken zouden maken met de pas gerestaureerde
molens.
Omdat de gezondheid het niet meer toelaat heeft
Jozef nu een stapje terug moeten doen, maar nog
steeds is hij met hart en ziel betrokken bij molens.
Opmerkelijk is dat Jozef twee instructeursfuncties
en zijn twee examinatorfuncties aan vier
verschillende personen moest overdragen. Voor
zoveel werk kon hij niet meer één persoon vinden.

Van Boom ………….

……………….. tot Staart.
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WÈNAG ZWAGT GAT!
Door: Ed Westgeest

In mijn jeugd bouwde ik vliegtuigjes en prutste met
modeltreintjes. Via “De Hollandsche Molen” kreeg
ik de bouwtekening van molen “De Eersteling” uit
Hoofddorp te pakken. Deze molen bouwde ik, in de
vroege jaren 70 van de vorige eeuw, na op schaal
1:12,5, vlucht 2 meter. Model was uitgerust met
een werkende vang en voorzien van kogellagers.
Heeft jarenlang bij een kennis in de tuin gestaan.
In 2016 ging ik, na 41 jaar werkzaam te zijn geweest
in het onderwijs, met pensioen. Al jaren speelde ik
met de gedachte om de verdwenen watermolens in
de regio, op schaal na te bouwen. Als inleidende
exercitie heb ik watermolen De Mast in Nutter
gekozen( schaal 1:40) De bouwtekeningen van het
bakhuisje en molen stonden in het boek van Jan
Jans ”Landelijke bouwkunst in Oost Nederland” Op
de foto’s de Status Quo van het geheel.
Het volgende project is de verdwenen watermolen
de Hazelbekke, eveneens in Nutter. Via Herman
Hagens( Molens Mulders Meesters) scoorde ik de
complete opmetingstekening uit 1948. Dit moet
dus het eerste model worden in de serie”
verdwenen molens”. Wat dat betreft is er nog veel
te doen! De Vermolen en de Nordmeule in
Geesteren, de papiermolen aan de Uelserdiek in
Hezingen (de Hobbemahuisjes), de oliemolen van
Oele, de graanmolen in Azelo tegenover de nog
bestaande oliemolen, de papiermolen in
Ootmarsum. Hagens heeft ook a.d.h.v. de
schilderijen van Ruysdael en Hobbema een
reconstructietekening gemaakt van het
Singravencomplex rond 1650. Heel interessant!
Moet een maquette worden op schaal H0 i.v.m. de
grootte!
De bedoeling is om e.e.a. semi-permanent te
exposeren in het bakhuisje bij De Mast! Aangezien
ik ook nog steeds “iets“ met treintjes heb staat het
stationscomplex van Denekamp in schaal 0 (1:45)
op het programma. De tekeningen van het
stationsgebouw, locloods en goederenloods
organiseerde ik bij Het Utrechts archief.
Of het allemaal gaat lukken?? Wanneer ik in dit
tempo doorbouw moet ik 183 worden om alles te
realiseren! Ik werd gewaarschuwd voor een “zwart

gat” na mijn pensionering! Wènag zwagt gat voâh
mè zâh ik zau zegge!

De Bakspieker

Interieur van Watermolen de Mast

De Maalstoel

Een mooi gedetailleerd bovenwiel en rondsel

Nieuwe zeilen;
De St. Nicolaasmolen is van nieuwe zeilen voorzien.
Dat was hard nodig omdat de oude zeilen versleten
waren door de inwerking van weer en wind. De
nieuwe zielen zijn met zeer veel passie en
vakbekwaamheid zijn gemaakt door firma “De
Koning Molenzeilen”.

Mooie goed afgewerkte zeilen. De voorbereidingen bij het
Hier komt veel vakmanschap plaatsen van de zeilen
bij kijken.
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Vier stuks mooie nieuwe zeilen voor de St Nicolaasmolen

Een leven lang leren!;
Molens hebben steeds vaker te maken met een
teruglopend aantal bezoekers en donateurs. Het is
belangrijk om mee te gaan met de tijd en je aan te
passen aan veranderende omstandigheden. Daar
kan een goede cursus bij helpen. Via “De
Hollandsche Molen” in de persoon van Ingeborg
Pauwel werd op 3 April de cursus “Molen als
publiekstrekker” verzorgd. De cursus was met 18
deelnemers goed bezet. Als cursusruimte heeft de
Molenstichting Lattrop-Tilligte de Borgelinkmolen
ter beschikking gesteld. Daar is een ruimte
aanwezig waar zulke
activiteiten prima kunnen
plaatsvinden. De koffie
en de catering werd
verzorgt door Ben
Heinink, vrijwillig
molenaar van de
Borgelinkmolen. Na een
voorstelrondje van alle
aanwezigen, ging de
cursus van start. In de
interactie tussen de cursusleider en de deelnemers
zijn er veel ideeën uitgewisseld en is er veel kennis
vergaard. In het afsluitende onderdeel van de
cursus gaven de cursisten een uiteenzetting over
hoe hun molen in de toekomst meer publiek kan
trekken.
Groen, groen, groen en nog eens groen;
Eind februari kleurden de St. Nicolaasmolen en de
Westerveldmolen groen. Deze ludieke actie is
uitgevoerd tijdens het jubileumweekend van
carnavalvereniging “J.V.C De Greune
Köttelpeerkes”. De Greunen vierden namelijk hun
4x11 (=44) jarig bestaan. Deze carnavalsvereniging
voor jongeren uit Denekamp en omstreken hebben
onze molens in hun mooie groene verenigingskleur
gezet.

De St Nicolaasmolen kleurt groen De Borgelinkmolen ook

Vrijwillige molenaar in opleiding stelt zich voor.
Voor zover ik mij kan herinneren, was er in
Ootmarsum de molen van Oude Hengel. Hij deed
het wel niet, maar hij stond wel fier aan de rand
van de Ageler Es. Mijn eerste tien levensjaren
woonde ik in de binnenstad, daarna aan de
Oldenzaalsestraat, schuin tegenover de molen. En
na mijn studietijd ben ik in hetzelfde doktershuis
gaan wonen. Elke dag als ik wegga, zie ik de molen,
al met elkaar meer dan 40 jaar lang. Waarom dan
pas op latere leeftijd belangstelling voor molens? Ik
zou het niet goed kunnen zeggen. Wel heb ik jaren
gezeild in Friesland met veel plezier. Steeds in de
weer met wind en water. Ontzag voor de krachten
van de natuur. Dat heeft zeker bijgedragen om de
opleiding tot molenaar te gaan volgen. Daarnaast
vind ik het ook erg jammer, dat de molen van Oude
Hengel wegkwijnt, aangevreten door houtworm en
boktor. Samen met een aantal enthousiaste
medestanders hoop ik de molen nieuw leven in te
kunnen blazen. De vooruitzichten lijken gunstig.
Wellicht kan er in het volgende bulletin melding
gemaakt worden van een wederopbouw.
Maar eerst moet ik mijn diploma halen. Het
studeren valt mij wel tegen: er blijft te weinig
hangen, ondanks het geduld van Jan Vis. Maar
goed, nog even de schouders eronder.
Elk heeft zo zijn verhaal, en het is goed dat hier te
vertellen. Zo worden anderen daar door geraakt en
gaan voor hen de molens spreken.
Rob Barenbrug

