STIF Jaarverslag over 2018
Het bestuur bestond in 2014 uit de volgende leden:
-A.J. Barnard, voorzitter
-G.R. de Weger, secretaris
-Mr. P.E. Plasschaert, penningmeester
-M. Overbeek, lid
Als adviseur traden op de heren P. Nijhof, R. Bulthuis P. Geelen en H. Meijer.
Het bestuur kwam in 2018 twee maal bijeen. Daarnaast werden veel zaken via de
mail afgehandeld. Tevens werden er een aantal werkbezoeken afgelegd.
Ook werden in 2018 weer de nodige adviezen gegeven, zoals in Mill, Putten en
Oosthem.
Voor de donateurs verschenen er twee nummers van “Rookpluimen” evenals een
speciaal nummer ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de schoorsteen nu
behorende bij Wildkamp te Lutten.
Ten aanzien van het boek ‘Fabrieksschoorstenen in Nederland’ valt te melden dat
de belangstelling hiervoor nog steeds aanzienlijk is en dat er eind 2018 bijna 900
exemplaren in omloop zijn gebracht. Zelfs uit het buitenland is er belangstelling,
zo zijn er boeken verstuurd naar België, Duistland, Engeland en Tsjechië. Het boek
is goed ontvangen gezien de recensies die we nog steeds mogen ontvangen.
Dat het boek er ook voor zorgt dat contacten worden aangehaald bleek uit de
interesse van de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed. De Rijksdienst is bezig met het
samenstellen van een Landschapsatlas en daarvoor had men ook belangstelling
voor onze database met fabrieksschoorstenen. Afgelopen jaar is hierover dan ook
geregeld contact onderhouden. We zijn benieuwd naar het uiteindelijke resultaat.
Voor de donateurs zijn er in 2018 een tweetal activiteiten georganiseerd:
Op 1 juni werd de klimijzerprijs 2017 uitgereikt aan de familie Roelofsen te Putten
voor hun bijzonder initiatief om de schoorsteen, bij de voormalige zuivelfabriek
Molensteijn & Van der Zanden te behouden. Voorafgaande aan dit heugelijke feit
werden de donateurs met koffie en gebak ontvangen op het landgoed de
Schovenhorst bij Putten. Daar werd ook de gelegenheid geboden om de Bostoren
of het historisch museum ‘De Tien Malen’ te bezoeken. Daarna ging het
gezelschap naar de familie Roelofsen voor de onthulling een rondleiding en een
babecue.

Op 14 september kwamen zo’n 30 schoorsteenliefhebbers bij elkaar in Hasselt. Na
de obligate koffie met wat er bij, werd een rondwandeling gehouden door dit
mooie Hanze stadje. Waarna per bus langs de Dedemsvaart naar Lutten werd
gereden. Bij de fa Wildkamp in Lutten werd, na een rondleiding door het bedrijf, de
100 jarige schoorsteen in het zonnetje gezet door het onthullen van het ere
spandoek dat aan de schoorsteen was besvestigd.
Op 18 december in Dalfsen tijdens een geanimeerde bijeenkomst afscheid
genomen van onze adviseurs Nijhof en Bulthuis. De voorgaande jaren werd steeds
minder gebruik gemaakt van hun expertise en daarom werd in overleg besloten in
formele zin afscheid van elkaar te nemen.
Externe contacten werden onderhouden met de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed (RCE), Harm Meijer Schoorsteenbouw, Donatus, Federatie Industrieel
Erfgoed Nederland en Heemschut.
De secretaris

