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Nieuwsbrief voor sponsors, donateurs, vrijwilligers en allen,
die de molens een warm hart toedragen.
Van de voorzitter.
Beste belangstellende,
Wat is het mooi als de natuur weer uit haar winterslaap is ontwaakt. Het grauwe verdwijnt uit het landschap en de omgeving staat in bloei. Voor de molens is dit goed nieuws. Guur weer betekent meer onderhoud en minder fietsers en bezoekers. Mensen trekken er straks weer met de fiets op uit en brengen
dan hopelijk een bezoek aan een van onze molens. Wist u trouwens, dat u een fietsroute kunt uitprinten
die langs de vier molens rijdt op onze website: www.demolenstichting.nl .?
Wij hebben het afgelopen halve jaar een aantal zaken aangepakt: er zijn o.a. drie commissies ingesteld.
Een technische commissie houdt zich voornamelijk bezig met de inventarisatie van gebreken aan de molens, het stellen van prioriteiten voor onderhoud en het verzorgen of laten verzorgen van dit onderhoud.
Daarnaast is er een commissie, die zich bezig houdt met activiteiten en educatie op de molens. Nog
steeds mogen wij nl. elk jaar een groot aantal schoolklassen ontvangen, die door een ervaren molenaar
rondgeleid wordt. Als laatste hebben we een commissie ingesteld, die zich bezig houdt met het werven
van geld. Helaas een onderwerp dat steeds belangrijker wordt.
Wat kunt u de komende tijd van ons verwachten? We willen de
producten van de molens, meel / pannenkoekmix / broodmix,
gaan promoten. Velen van u bakken thuis brood. Zou het niet
mooi zijn als u daarvoor ambachtelijk bereid meel uit deze
streek zou kunnen gebruiken in plaats van een pakje met allerlei
toevoegingen?
Daarnaast hebben we een verzoek bij de gemeente ingediend
om de Oortmanmolen als trouwlocatie aan te wijzen. Op de
meelzolder wordt een romantische plek gecreëerd, waar u, uw
familie of uw vrienden op een bijzonder manier een trouwceremonie kunnen houden.
Verder zal er een donateurwerving gehouden worden. Wij hopen, dat u ook uw vrienden en familie hier enthousiast voor kunt
maken. Als de overheid zich terugtrekt, moeten wij ons best
doen om de molens weer ván Denekampers dóór Denekampers
te maken.
Uiteraard geldt dit net zo goed voor Lattrop en Tilligte!
Wij houden u op de hoogte van alle activiteiten en hopen u snel een keer op een van de molens te mogen
ontvangen.
Vriendelijke groeten,
Adam Kok
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Afscheid.
De heer F.A. Knippers, architect, heeft aan het bestuur kenbaar gemaakt zijn werkzaamheden voor de
"Molenstichting Lattrop – Tilligte" om gezondheidsredenen te willen beëindigen. Frans Knippers was
vele jaren onze technisch adviseur en vice - voorzitter van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte". Op 29
april 2004 ontving hij uit handen van Burgemeester F. Willeme de onderscheiding Lid in de Orde van
Oranje - Nassau wegens zijn grote en langdurige verdiensten o.a. op het gebied van de Denekamper
molens.
Nu neemt hij om gezondheidsredenen, en zoals hij schrijft, met pijn in het hart, afscheid.
Een artikel in landelijk maandblad “Molenwereld” in december 2002 meldde onder de titel “De Denekamper victorie”: Denekamp heeft zijn vier wind- en die ene watermolen verdiend summa cum laude!”.
Naast Herman Borgman stond altijd onze “technisch adviseur” en architect Frans Knippers, die zich al
sinds 1968 belangeloos en bescheiden wijdde aan het herstel en behoud van een belangrijk stuk cultureel en industrieel erfgoed in onze gemeente: onze 4 windmolens!
Het bestuur zal op korte termijn afscheid van hem nemen; op zijn verzoek: in kleine kring.
Wij zijn Frans Knippers veel dank verschuldigd!

Bestuurssamenstelling.
Het bestuur van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte” heeft de heer V.P.J. Bilman, werkzaam als manager Particulieren bij de Rabobank Ootmarsum - Denekamp U.A., bereid gevonden toe te treden tot het
bestuur van de "Molenstichting Lattrop – Tilligte". In de bestuursvergadering van 2 maart 2005 is de
heer V. P.J. Bilman benoemd tot bestuurslid in de functie van secretaris. De heer A.H.M. Laagland zal,
als tweede secretaris, nu in samenwerking met de heer V.P.J. Bilman, het secretariaat blijven verzorgen.
Het secretariaatsadres blijft daarom: Lattropperstraat 8, 7591 PJ Denekamp.
Het dagelijks bestuur van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" bestaat nu uit:

Drs. A.H. Kok, Brinkstraat 1, 7591 DM Denekamp, voorzitter;
De heer V.P.J. Bilman, Parijsstraat 47, 7559 KP Hengelo, secretaris;
De heer H.A.A. van Alst, Clematisstraat 54, 7591 XG Denekamp, penningmeester.
De heer A.H.M. Laagland, Lattropperstraat 8, 7591 PJ Denekamp, tweede secretaris;
Hiermee is het dagelijks bestuur na een ruime overgangsperiode weer compleet. Het streven is steeds
geweest om de leiding van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte”, zoveel mogelijk, over te laten aan een
dagelijks bestuur van niet - molenaars en de eerste molenaars van de 4 molens, evenals Herman Borgelink, als bestuurslid medeverantwoordelijkheid te laten dragen. Op deze wijze is tevens een goede interne en onderlinge communicatie verzekerd.
Het bestuur beraadt zich nog over opvolging van Frans Knippers als technisch adviseur.

Molenaarsbijeenkomst.
Op 13 april j.l. werd in de Borgelinkmolen en informele avond van bestuursleden, molenaars, molenaars
in opleiding en de "Denekamper Molen Vrienden". Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om
met alle betrokkenen van gedachten te wisselen over de stand van zaken en nieuwe opzet van de bestuurswerkzaamheden. Het was een prettige avond en zeer nuttige avond.
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Toeval, bestaat dat?
Al jaren verkoopt de "Molenstichting Lattrop - Tilligte” meelproducten op de Oldtimerdag op het terrein van Damhuis ( Baks ) in Tilligte. De molenstichting maalde roggemeel met een maalstoel van de
heer J. Gerwers uit Tilligte. Deze maalstoel werd geplaatst in de zgn. dorsstraat door de heer B. Gerwers en werd aangedreven door een stationaire motor.
Een paar jaar geleden was er op de Oldtimerdag een bezoeker uit Enter, die aan ondergetekende vertelde, dat bij hem in de schuur ook een maalstoel stond. De eigenaar was een zekere Tharner uit Rijssen.
De molenstichting was toen nog op zoek naar een elektrisch aangedreven maalstoel voor de pas gerestaureerde Borgelinkmolen. De Oortmanmolen en de St. Nicolaasmolen waren al van een dergelijke
maalstoel voorzien.
Het voordeel van een elektrische maalstoel is, dat je ook graan kunt malen als er geen wind is.
Er werd een afspraak gemaakt met de heer Tharner, de maalstoel werd bekeken, de prijs werd overeengekomen en de maalstoel kwam in bezit van de molenstichting. Om deze geheel maalvaardig te maken
was het echter nodig om enkele onderdelen te vernieuwen. Daar wordt momenteel aan gewerkt.
In het gesprek met de heer Tharner bleek, dat zijn grootouders in Denekamp hadden gewoond. Daarover zou hij, indien mogelijk, van mij graag informatie hebben. Goede raad was duur; bij wie zou ik
daar informatie over kunnen krijgen? Daar de heer Tharner een protestantse achtergrond heeft, benaderde ik de heer G. Lutters van de protestantse gemeente Denekamp. Laat ik nou precies de juiste persoon benaderen. De heer G. Lutters bleek nl. alle gegevens van zijn gemeente in de computer opgeslagen te hebben, zodat al gauw bleek dat er een Tharner bakker in Denekamp was geweest en zijn bakkerij
vlak bij de Hervormde kerk had. Daar heeft bakker Tharner in ± 1850 met deze maalstoel rogge gemalen.
Hopelijk kan de molenstichting anno 2005 nog vele Denekampers van meel voorzien dat gemalen is met
dezelfde 155 jaar oude maalstoel, die nu in de Borgelinkmolen staat.
In het Onderschoer van de Heemkunde Denekamp, lente 2005 stond een artikel van de heer J. Gortemaker: “Van adeldom naar gewone burger” en de genealogie van de familie Tharner. Als dank voor de
maalstoel en andere interessante artikelen, die hij schonk, heeft ondergetekende een door de heer J.
Gortemaker gemaakte kopie van het artikel doorgestuurd naar de heer Tharner te Rijssen, die daar zeer
blij mee was.
Toeval bestaat toch.
J. Derkman, vrijwillig molenaar St. Nicolaasmolen.

Website
In onze vorige nieuwsbrief meldden wij reeds, dat door Ben Heinink, molenaar van de Borgelinkmolen,
een website voor de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" is samengesteld. Wij konden u toen de locatie op
Internet nog niet melden. Die was kort daarna bekend: www.demolenstichting.nl. Naast informatie over
de "Molenstichting Lattrop - Tilligte" verwijzen hyperlinks naar meer informatie over onze en andere
molens. Tevens zijn de sponsors van onze stichting vermeld met een verwijzing naar hun websites.

Sponsoring.
Hebt u een van onze molens bezocht of gezien met Koninginnedag? Nee, dat is jammer! Wat stonden ze
er verschrikkelijk mooi bij en wat draaiden de gepavoiseerde wieken mooi rond met de Nederlandse
driekleur als blikvanger. Voor het eerst draaiden we dit jaar met de rood wit blauwe vlag in de wieken.
Wij als molenaars vonden dit een prachtig aanzien, vooral als je op afstand de draaiende molen ziet.
De Molenstichting Lattrop - Tilligte is behoorlijk ingenomen met het feit, dat de firma Phoenext B.V. te
Oldenzaal de molenstichting 16 vlaggen voor de vier molens ter beschikking heeft gesteld. Hiervoor
onze hartelijke dank Bekijk ook onze website www.demolenstichting.nl. Hier vindt U ook onze nieuwe
sponsor: met de website van Phoenext B.V . www.phoenext.nl
Ben Heinink, vrijwillig molenaar Borgelinkmolen.
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Nationale molendag / gemalendag op 14 mei 2005.
Op de Nationale molendag / gemalendag op 14 mei zullen alle
molens van 10 tot 16 uur dus in feestelijke tooi draaien en waar
mogelijk ook meel malen. Wij hopen, dat U en vele belangstellenden op deze dag even binnen zullen wandelen. De molenaars
en molenvrienden zijn voortdurend in de weer om de molens in
optimale conditie te houden. Uw belangstelling en steun zijn
voor hen een stimulans om dit vrijwilligerswerk, met plezier, te
blijven doen. Zorg, dat u er dan bij bent voor een bezichtiging
met rondleiding door een van onze ervaren molenaars.
Wat is er mooier, als een draaiende molen in het landschap!

Van een vrijwillig molenaar i.o ( in opleiding ).
Molenvrienden,
Bijna een jaar geleden ben ik samen met vier andere enthousiastelingen ( Adri, Henry, Jan en Hans ) begonnen aan het avontuur, dat vrijwillig molenaar i.o ( in opleiding ) heet. Jammer,
dat Adrie om gezondheidsredenen moest afhaken.

De Westerveldmolen in vreugdestand

Over het wel en wee valt veel te vertellen en het leek mij aardig om een tussenbalans op te maken.
Helaas houdt U dat verslag van mijn ervaringen tegoed, wegens plaatsgebrek in deze Nieuwsbrief.
Het molenvirus is na een jaar nog steeds aanwezig, zelfs heftiger dan in het begin. En niet alleen bij mij.
Ik vind de activiteiten in en rondom de molen nog steeds zeer afwisselend en interessant. Ik heb verschillende mensen leren kennen die ieder op hun eigen manier betrokken zijn bij de molens. Het is en blijft
een sociaal gebeuren.
Om de toekomst van de molens van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte” als draaiende en malende
objecten te garanderen, blijft het echter nodig, dat zich steeds nieuwe kandidaten voor de molenaarsopleiding melden; doe dat en wel bij de heer Jozef Derkman 0541-352345.
U zult er geen spijt van krijgen!
Roy Gosenshuis

Tenslotte.
Zoals u aan deze nieuwsbrief merkt is er genoeg over onze activiteiten te vertellen. Wegens plaatsgebrek
bewaren we informatie over de nieuwe instandhoudingregeling van de”Rijksdienst voor de Monumentenzorg”, waarover momenteel veel te doen is, over het onderhoud aan de molens, over het naderende
25-jarig bestaan van de “Molenstichting Lattrop-Tilligte in 2006, het “Jaar van de molens in 2007 en
andere voornemens voor de volgende Nieuwsbrief.
Wij hopen, dat U de komende tijd van een mooi voorjaar en van onze mooie molens in het Twentse landschap zult genieten.
Deze Nieuwsbrief kwam tot stand in samenwerking van
”Stichting Denekamper Molenvrienden” en de "Molenstichting Lattrop - Tilligte"
Samenstelling en eindredactie: Fons Laagland

