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Molen op 11 en 12 september te bezichtigen 

Henk Ruiterkamp nieuwe eigenaar Lindese molen 

 

  

 

Lindese molen in volle glorie  
 

Linde - Henk Ruiterkamp, zelf geboren en getogen in het 

buurtschap Linde is onlangs eigenaar geworden van de Lindese 

molen en dat geeft hem toch wel een trots gevoel. Henk 

Ruiterkamp: ‘Eén en ander speelde al een tijdje. Bij het begin 

van het volksfeest in Linde organiseren we altijd een fiets-

puzzeltocht met start en finish bij het Proathuus. Door bepaalde 

omstandigheden konden we daar vorig jaar niet terecht maar 

mochten wij bij de Lindese molen starten.  

 

Nelleke Hoefnagels informeerde bij die gelegenheid bij mij of 

ik interesse had de molen en hun woning te kopen. Ik had geen 

belangstelling voor de woning, wel voor de molen. 

Natuurlijk eerst familieberaad gehouden. Mijn vrouw Annie was in eerste instantie niet zo enthousiast, onze vier kinderen met 

aanhang wel. Toen ook Annie overstag ging, heb ik de molen gekocht. Bij de koop is inbegrepen het voormalige terrein dat de 

Coöperatie ‘Ons Belang‘ destijds aan Hoefnagels heeft verkocht, de opslagloods en de woning Lindeseweg 29A, dus niet te 

verwarren met de woning op nummer 25, waar het echtpaar Hoefnagels vooralsnog blijft wonen’, zo zegt Henk Ruiterkamp. Op 

de vraag voor welk bedrag het geheel is aangekocht begint Henk te lachen en wil hij daarover (begrijpelijk!) niets kwijt!  

Henk: ‘ Mijn motivatie is om de molen voor het buurtschap Linde te behouden. Natuurlijk hangt er een prijskaartje aan, ik hoop 

t.z.t. op een ‘kostendekkend ‘ plaatje. De eerste jaren moet er geld bij. Er is veel achterstallig onderhoud. De muren van de molen 

verkeren in slechte toestand, het water loopt er doorheen, het dak moet dicht gemaakt worden, de kap van de molen is lek en er 

moet nodig geschilderd worden. Als wij geen aannemersbedrijf hadden was de aankoop niet door gegaan. Gelukkig ben ik erg 

handig en kan ik een heleboel dingen zelf. Daarnaast kunnen wij gebruik maken van een rijkssubsidie,een provinciale- en een 

gemeentelijke subsidie. Dankzij de BRIM regeling is er nog t/m 2013 een budget voor onderhoud voorhanden. In 2014 moeten 

wij opnieuw een subsidieaanvraag indienen. 

De opslagloods is deels verhuurd, evenals de bijbehorende woning. De molen is in 1986 door de familie Hoefnagels 

ondergebracht in een Stichting. Inmiddels zijn wij de bestuurders van deze stichting. (Het bestuur bestaat uit Henk Ruiterkamp 

voorzitter, Anneke Eelderink secretaris en Marjan Arfman penningmeester). Vrijwillig molenaar Harrie Rietberg is al sinds 1995 

werkzaam in de molen en zal dit blijven doen. Verder hoopt Henk Ruiterkamp op de medewerking van een aantal vrijwilligers. 

Ook is hij zelf met de cursus molenaar begonnen. Verder bestaat de mogelijkheid om voor minimaal tien euro per jaar donateur te 

worden van de ‘Vrienden van de Lindese molen’. Het ligt in de bedoeling om bijvoorbeeld in samenwerking met de plaatselijke 

VVV, de molen op bepaalde dagen voor het publiek open te stellen. 

 

In de molen is ook een theater gevestigd, dat plaats biedt aan circa 50 personen. Daar werden regelmatig tal van muziekavonden 

e.d. gehouden. Het ligt niet in de bedoeling dat wij daar zelf dingen gaan organiseren zoals Peter Hoefnagels dat altijd deed. Wij 

hopen wel dat mensen het theater bij bepaalde gelegenheden van ons willen huren (e-mail henk.ruiterkamp@ruiterkamp.nl of 

bellen 556631), zo zegt Henk Ruiterkamp. De achtkantige ‘beltmolen’ met als kenmerk dat de wieken vanaf de belt (verhoging 

onder de molen) gekruist kunnen worden is in 1856 gebouwd. Dat gebeurde door mijnheer Kelderman die met zijn gezin vanuit 

Ootmarsum in Linde ging wonen. Het werd een loonmaalderij, de boeren konden het zaad van haver, rogge, tarwe daar laten 

malen. 

 

In 1890 brandde de molen door onbekende oorzaak af, waarna het weer door Kelderman werd herbouwd. In 1905 nam ene 

mijnheer Wonnink de molen over en ging deze als molenaar aan de slag. Henk Ruiterkamp: ‘In 1924 werd de molen en de 

bijbehorende gebouwen voor 11.500 gulden door de Coöperatie Ons Belang aangekocht, waarna de familie Hoefnagels het dus 

begin zeventiger jaren aankocht. De Lindese molen is tijdens Monumentendag (zaterdag 11 september) en op zondag 12 

september te bezichtigen. Molenaar Harrie Rietberg zal de molen beide dagen draaiende houden. Verder vinden er die dagen nog 

een aantal neven-activiteiten plaats. Zo is er bijvoorbeeld een glaskunstenaar, een mandenmaker e.d. Ook is er een bijenverenging 

present. 

 


