Lions Club Goor - Markelo - Diepenheim
Convocatie
De “Lions Club” nodigt u uit voor haar 18e en inmiddels traditionele
Benefiet Bridgedrive
t.b.v.
de Stichting De Goorse Braakmolen
Op vrijdag 16 maart 2018 in zaal “De Bebsel”, Hengevelderstraat 20 te Goor
De drive wordt georganiseerd in samenwerking met de Goorse Bridgeclub “Niet Kwetsbaar”.
Wat u weten moet:
 De drive vindt plaats als avondzitting, waarbij 6 ronden van 4 spellen worden gespeeld
 In alle lijnen worden dezelfde 24 spellen gespeeld (topintegraal)
 Er is een wisselbeker (Bebseltrofee) voor de winnaar en een behoorlijk aantal leuke prijzen
 Bij deelname zijn er Meester-punten te verdienen conform de regels van de NBB
 Inschrijfgeld: € 20,00 per paar.
Aanvang drive: 20.00 uur. U wordt verzocht om 19.30 uur aanwezig te zijn.
Prijsuitreiking: ± 23.15 uur. Aansluitend is er nog een gezellig samenzijn.
Er is pas sprake van een geldige inschrijving ná ontvangst van de volledig ingevulde antwoordstrook
en ná ontvangst van € 20,00 per paar via bankrek. NL59 RABO 0157 1544 16 t.n.v. Lions Club Goor.
Sluitingsdatum: 12 maart 2018.
Op deze drive is plaats voor maximaal 84 paren (vol=vol). Nadere inlichtingen zijn, indien gewenst, te
verkrijgen bij: Frans Hermans, tel. 0547 – 273484 / e-mail: f.a.m.hermans@planet.nl
( hierlangs afknippen) 

(Voor toelichting ……………………..z.o.z.)

Aanmeldingsformulier

( hierlangs afknippen) 

Aanmeldingsformulier

Benefiet Bridgedrive
t.b.v. de Stichting De Goorse Braakmolen

Vrijdag 16 maart 2018
Naam: ____________________________________________ Tel. nr.: _____________________________
Adres: ____________________________________________ Speelsterkte: ____ NBB nr.______________
Postcode / woonplaats: _______________________________ e-mailadres: __________________________
Naam partner: ______________________________________ Speelsterkte: ____ NBB nr.______________
Adres: ____________________________________________ e-mailadres: __________________________
Postcode / woonplaats :_______________________________
De kosten voor deelname ad € 20,00 per paar zijn voldaan
door overmaking op bankrekening nr. NL59 RABO 0157 1544 16 t.n.v. Lions Club Goor
o.v.v. “Benefiet Bridgedrive 2018” + de namen van het bridgepaar !
Dit formulier graag volledig invullen en vóór 12 maart 2018 opsturen naar:
Lions Club Goor
Benefiet Bridgedrive 2018
p/a Olijdamlaan 1
7471 MC Goor

Handtekening:

Convocatie Benefiet Bridgedrive
vrijdag 16 maart 2018
De opbrengst van de 18e Lions Bridgedrive gaat dit jaar naar
de Stichting De Goorse Braakmolen

Toelichting goede doel:
De Stichting Goorse Braakmolen is opgericht in 1992 en heeft als doel het in stand en in werking houden van de
Braakmolen en voorts al hetgeen daartoe direct of indirect bevorderlijk kan zijn.
De Braakmolen stamt uit 1856 en is gebouwd in opdracht van de gebr. De
Jong met o.a. materiaal van een voormalige molen, die aan de Diepenheimseweg heeft gestaan. De kap komt van een molen die elders is afgebroken.
Deze kap is echter wat klein voor de romp en geeft de molen z'n
karakteristieke voorkomen. De naam van de molen verwijst naar de Braak,
zijnde de plek waar de molen is gebouwd.
De Braakmolen is een achtkantige stellingmolen en ruim 22 meter hoog.
Alle wieken zijn voorzien van gestroomlijnde “Van Bussel neuzen” om het
rendement van de wieken te verhogen. Twee wieken hebben zeilen, de
andere twee zijn voorzien van zogenaamde "Ten Have kleppen".
De snelheid van deze wieken wordt hiermee automatisch geregeld, zodat de
wieken niet te snel gaan draaien. Een in het verleden aangebrachte 35 pk
elektromotor stelde de molenaar in staat ook bij windstilte het graan te
malen. Alle apparatuur in de molen, met uitzondering van de motor,
functioneert en bij een bezoek zal de molenaar, bij voldoende wind, met alle
plezier alles demonstreren.
In 1882 werd de molen verkocht aan W.A.Otte, een molenaarszoon uit Raalte. De opkomst van de stoommachine en de elektrische energie hadden echter tot gevolg, dat veel molens aan de ketting werden gelegd en in
verval raakten, zo ook de Braakmolen. Van 1923 tot 1951 hebben de wieken aan de ketting gelegen. Alleen in
1933 heeft de molen nog gedraaid om regeringsrogge te malen. De molen was intussen erg in verval geraakt.
Molenaar Willem Otte bezat namelijk ook een elektrische maalderij in het oude centrum van Goor.
De Braakmolen was op dat moment de laatste van de 8 molens, die te zien waren in de wijde omgeving als men
op de stelling liep.
De gemeente Goor besluit deze laatste molen te behouden. Met financiële steun van rijk en provincie, maar ook
de gemeenschap van Goor alsmede de Nutsspaarbank en de commissie voor het school- en volksfeest werd de
molen in 1951 weer in gebruik genomen.
De gemeente Goor heeft in 1974 de Braakmolen voor een symbolisch bedrag van één gulden verkocht aan de
landelijke vereniging ‘De Hollandsche Molen’ te Amsterdam (DHM). De motieven voor die verkoop waren:
1) DHM is dé organisatie in Nederland voor belangenbehartiging en expertise omtrent onderhoud van molens.
2) DHM heeft een andere belangrijke expertise, ze weten hoe en waar de aanzienlijke subsidies, benodigd voor
dat onderhoud, verkregen kunnen worden.
In de loop der tijd kwam er echter behoefte aan extra Goorse ondersteuning. De eigenaar zetelde in Amsterdam,
de molen stond in Goor en de vrijwillige molenaars, die de molen in figuurlijke zin aan het draaien moesten
houden, woonden ook daar. Daarom is de Stichting De Goorse Braakmolen opgericht.
De enige bron van inkomsten van de Stichting zijn sponsor- en donateursgelden.
Omdat elke molen voortdurend onderhoud vraagt, verwacht de eigenaar, DHM, dat ook plaatsgenoten graag een
steentje willen bijdragen om te bereiken dat hun molen er in goede conditie bijstaat en regelmatig draait.
Zie ook www.braakmolen.nl

