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Geheimen van de Lonneker Molen 
Op zaterdag en 
zondag laat Theo 
Diepenmaat zien welke 
geheimen er schuilgaan 
achter het bouwwerk. 

Het eerste wat Theo Diepemaat (58) 
doet als hij wakker wordt, is naar het 
weerbericht kijken. Uit welke hoek 

waait de wind en is er kans op onweer? Die 
weersomstandigheden zijn van essentieel 
belang voor het wel of niet laten draaien van 
de molen. 
Hij wilde na zijn pensioen niet achter de 

geraniums zitten. Als militair, wat hij zijn 
hele leven is geweest, ga je al vroeg met pen 
sioen. Dus werd hij als vrijwilliger molenaar 
in zijn geboortedorp Lonneker. Sinds een jaar 
heeft hij zijn molenaarsdiploma. Diepemaat 
houdt zich vooral bezig met de techniek van 
het draaien van de 150 jaar oude molen. In het 
leger was hij chef werkplaats voertuigen. 
Theo laat de molen van de binnen en bui 

tenkant zien. Bijzonder aan de molen in Lon 
neker is dat het de enige stenen beltkorenmo 
Ien is die met riet bedekt is. Maar riet bete 
kent ook brandgevaarlijk. Dat bleek vorig jaar, 
toen de molen deels in vlammen opging. Na 
die brand is de molen hersteld.- De raampjes 
en kozijnen zijn vervangen. ,,Gelukkig is de 
brand niet doorgeslagen naar de kap", zegt 
Diepemaat. Volgens hem zijn het kwajon 
gens _geweest die de brand hebben gesticht, 
maar de oorzaak is nog steeds onduidelijk. 
Diepemaat had net een dag zijn diploma op 

zak toen hij voor het eerst na de brand demo 
len mocht draaien. Nu stapt hij in zijn overal 
en veiligheidsschoenen rond alsofhij er al ja 
ren maalt. De molenaar loopt met een mok 
koffie in de hand moeiteloos de smalle trap 
pen op naar de verschillende zolders. De Lon 
neker Molen heeft een steen- en meelzolder 
en een lui- en kapzolder. Diepemaat vindt 
het mooi om belangstellenden te vertellen 
over het molenaarsleven van weleer. Ook 

A Vrijwillig molenaar Theo Diepemaat laat komend weekeinde zien wat de Lonneker Molen allemaal kan. FOTOANNINAROMITA 

geeft hij uitleg over het maalwerk en de zol 
ders en houdt hij toezicht. Verder moet hij 
'kruien': de wieken naar de juiste windrich 
ting draaien - zwaar werk. 

D.iepemaat kent ook de nadelen van deze 
molen. Vanwege de biotoop in de omgeving 
draait de molen niet altijd even goed. Sinds 
kort zijn er wat bomen gekapt, waardoor dat 
probleem deels is opgelost. Winter, voor- en 
najaar zijn de beste periodes voor de molen 
om volop te draaien, wantdan zit er geen 
blad aan de boom. · 
De spannendste plek is boven in de kap, 

maar daar mag bijna niemand komen van 
wege de veiligheid. Er hangen vier strengen 
varkensvet, die eerst moeten afsterven en 
daarna worden gebruikt om de as te smeren. 
Om bij de as te komen moet je, zoals Diepe 
maat, wel lenig en smal zijn. 

Molendagen 
Behalve de Lonneker Molen (op zaterdag en 
zondag) zijn ook de Oostendorper watermo 
len en windmolen De Korenbloem in Haaks 
bergen open, alleen op zaterdag van 11.00 tot 
16.00 uur. Er zijn activiteiten voor het hele 
gezin. De entree is gratis. Wissinks Möl in 

Usselo heeft de molen ook open op zaterdag. 
Daar wordt trouwens nog gezocht naar een 
nieuwe molenaar. 
In Lonneker mogen kinderen zelf graan 

malen met een oude handmolen en kunnen 
ze molenpannenkoeken proeven. 

•molens.nl 

• Molendagen: Op zaterdag 13 en zondag 
14 mei draaien bijna alle molens in Neder 
land en zijn ruim 950 molens open voor 
bezoek. Voor de kinderen is er een gratis 
kleurboekje met molens. 
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AGENDA 

Hans Croiset in Condordia 
Acteur, theatermaker en schrij 
ver Hans Croiset is te gast in de 
serie Schrijvers, in Concordia. 
Croiset speelt in een voorstelling 
met Johanna ter Steege over de 
mentie (De vader) en in het na- 

. jaar verscheen een roman van 
zijn hand ovér Vondel (Ik, Von 
del). Maandag 15 mei, 12.30 uur 
in Concordia. 

Drs P. leeft voort 
Heinz Polzer (1909-2015) 
schreef duizenden liedjes en ge 
dichten onder de naam Drs. P. 
Studenten van het ArtEZ Con 
servatorium in Zwolle laten zien 
dat zijn werk nog steeds spring 
levend is, in de voorstelling 
Geenszins Passé. Komende zon 
dag in het Wilminktheater, vanaf 
14.30 uur. 

Lezing Rodaan Al Galidi 
Schrijver en dichter Rodaan Al 
Galidi vluchtte in 1998 uit Irak en 
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leerde zichzelf de Nederlandse 
taal. Zijn meest recente roman, 
Hoe ik talent voor het leven 
kreeg, beschrijft zijn ervaringen 
met de asielprocedure en werd 
in De Wereld Draait Door verko 
zen tot boek van de maand. Villa 
de Bank, zaterdag om 16.00 uur. 

Expositie SHOT 
Het Studenten blaasorkest 
Twente (SHOT) bestaat 25 jaar. 

Ter ere van dat jubileum heeft 
het orkest een tentoonstelling in 
gericht in de Vrijhof, op de UT, 
waar de hoogtepunten uit die 
jaren te zien zijn en de (ex-)leden 
en bezoekers ervaringen kunnen 
delen. De opening is morgen om 
18.45 uur. 

Balkan- en klezmermuziek 
Mizrakh staat op het programma 
van de folkclub Twente. De 
groep speelt muziek uit allerlei 
windstreken. Er is melancholie, 
maar ook een vrolijke noot. Ko 
mende vrijdag in Theater café 
De Buren, in Boekelo, om 20.30 
uur. Reserveren: folkclub.nl 

Buikdans en hiphop 
Wie zin heeft in energiek dansen 
op hiphopklanken is er een gratis 
proefles Befly Body Beats. leder 
een ouder dan 12 jaar kan van 
daag van 18.00 tot 19.00 uur te 
recht bij Deiana Sports, aan het 
Gronausevoetpad 48. 


