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Bestuur
Er zijn 9 bestuursvergaderingen geweest en eenmaal een overleg in verband met 2
ambtenaren van de Gemeente Aalten ( zie molenbiotoop).
De reguliere agendapunten zijn: verslag van vorige vergadering, ingekomen en
uitgegane stukken, stand van zaken rondom molenaars en vrijwilligers, donateurs,
molenbiotoop, bezoekafspraken, ambiancecommissie, onderhoud van de molen,
financiën en activiteiten.
Het bestuur bestaat uit Arjan Heijink, Martie te Brake (molenaar), Evert Lensink
(penningmeester) en Herbert Nijland (voorzitter). Secretaris en notulist Jan
Riemersma heeft om privé reden het bestuur verlaten.
Er is nu een vacature voor een secretaris / notulist en ook is aanvulling van het
bestuur gewenst om activiteiten te organiseren.
Vrijwilligers
Het team van vrijwillig molenaars is dit jaar uitgebreid met Thomas Reitsema. Als 16
jarige begon hij met de opleiding tot vrijwillig molenaar. Totaal bestaat de groep van
de Aaltense molens nu uit 5 gediplomeerde molenaars (Martie, Thijs, Thomas, Johan
en Willie), 1 leerling in opleiding (Richard) en Hans. Samen laten zij op bijna alle
zaterdagen de molens van Bredevoort en Lintelo draaien. Ook meerdere keren per
maand wordt de molen in De Heurne bemand.
Tijdens open molendagen hadden we dit jaar de hulp van André, Ans, Ellen, Martine,
Ria, Silvia, Steven en Thea.
Voor het assisteren bij de open dagen is aanvulling van menskracht gewenst als
gastvrouw, gastheer of activiteitenorganisator.
Onderhoud en financiën
Dit jaar is een 1e deel van onderhoud uitgevoerd dat o.a. bestaat uit: doorhalen van
roeden, herstel van kleppen en het gaande werk (zoals smeren en uitrichten van
assen en wielen en vervangen van kammen en in wiel 5 en 6 vanwege
houtaantasting en breuk). Het werk is uitgevoerd door Vaags Molenwerken. Het
reguliere smeren en kleine onderhoudszaken, zoals nalopen van wiggen e.d. wordt
door de vrijwillig molenaars uitgevoerd. Na het afscheid van Dinie vorig jaar, nemen
de vrijwillig molenaars ook het schoonhouden van de molen op zich.
Het financieel overzicht van dit jaar laat een batig saldo van ruim drieduizend euro
zien. Dit komt deel omdat onderhoudssubsidies achteraf worden uitbetaald en er dit
jaar dus minder uitgaven aan onderhoud zijn geweest dan er aan subsidies zijn
ontvangen.
De nieuwe jaarlijkse “Hart voor Achterhoek” actie van de Rabobank is het startpunt
geworden voor het reserveren van gelden voor het in de toekomst ontwikkelen van

educatief materiaal en / of het aanbrengen van een 2e koppel maalstenen op de
oorspronkelijke plaats (steenzolder). De Rabobank-actie heeft tezamen met een
speciale gift in dit 1e jaar al een mooi resultaat opgeleverd.
De onderhoudssubsidie vanuit de Provincie is stopgezet vanwege beleidswijzigingen;
hiervoor is er een nieuwe subsidie in de plaats gekomen (in 2017 € 3.000,-) die niet
meer gerelateerd is aan het werkelijke onderhoud en de omwentelingen van de
wieken.
Activiteiten
Zoals elk jaar deed de Wenninkmolen mee aan de Nationale Molendag op 13 mei en
de Open Monumentendag op 9 september.
De molendag viel in het weekend van “hemelvaart”. Circa 135 mensen bezoekers ,
waaronder veel gezinnen met kinderen kwamen bij de molen voor een rondleiding en
/ of een pannenkoek eten.
De monumentendag had als thema “boeren, burgers en buitenlui”. Passend bij de
molen en het thema was dhr. Somsen uitgenodigd met de dorsmolen. Ondanks dat
de dag nat begon, werd uiteindelijk toch de hele wagen met graan gedorst. Ook
waren er mensen met oude motoren uitgenodigd, maar vanwege een
communicatiestoring, buiten onze schuld, kon dit niet doorgaan. Circa 60 tot 70
bezoekers zijn er ontvangen.
Op afspraak zijn er dit jaar 5 groepen op bezoek geweest.
Inmiddels is het traditie geworden, dat er op de open molendagen pannenkoeken
voor de bezoekers worden gebakken. Dit jaar kregen we de beschikking over een
eigen een goed werkend authentiek gasstel, dat past bij de sfeer van de
molendagen.
Bijzonderheden
In het voorjaar is een bezwaarbrief geschreven aan de Gemeente omdat er nieuwe
bomen geplant zijn binnen de molenbiotoopzone. Hierop hebben 2 ambtenaren een
gesprek met het bestuur gevoerd en is er een voorlopig voorstel gedaan om de
desbetreffende bomen wel te laten staan, maar om de bomen dichter bij de molen,
de eiken aan de Gendringseweg tussen Schooldijk en Halteweg te kappen. Een
definitief voorstel en uitwerking laat nog op zich wachten.
Nieuwe Lintelo’ers krijgen via het Kulturhus Lintelo een welkomspakketje, waarin ook
een zakje meel van de molen zit. In aansluiting daarop worden de desbetreffende
adressen terug gekoppeld. Hierop is een actielijst opgesteld om deze adressen te
bezoeken en nieuwe donateurs te werven.
Alle lezers van dit verslag worden door het bestuur uitgedaagd om te komen met
vernieuwde ideeën en menskracht om het molen-erfgoed in stand te houden en
verder uit te dragen.

