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Nieuwsbrief voor sponsors, donateurs, vrijwilligers en allen,
die de molens een warm hart toedragen
Van de voorzitter,
Beste molenliefhebber,
Het voorjaar is begonnen en dat is goed nieuws voor de molens. We krijgen
alweer meer bezoekers die op deze mooie dagen langs een van onze vier molens komen. 2007 is het jaar van de molen, dat betekent dat er landelijk veel
aandacht zal zijn voor molens, met een aantal bijzondere activiteiten.
12 mei is het nationale Molendag wij zullen deze dag op de verschillende
molens pannenkoeken, koffie en ander lekkers serveren en de molens zullen
worden gepavoiseerd, als u twijfelt wat dat betekent kom dan zeker even kijken!
Wij zijn trots op onze nieuwe molenaars, verderop vindt u een stuk over de uitreiking van hun diploma’s,
nieuwe gezichten op de molen!
Omdat onze nieuwe molenaars inmiddels hun examen gehaald hebben zijn wij op zoek naar mensen
die de opleiding tot molenaar willen volgen.
Een interessante opleiding waar we u graag meer
over vertellen. Als u belangstelling heeft neem dan
contact op met het secretariaat.
Ik wens u veel leesplezier en hoop u graag eens te
zien op een van onze schitterende molens, u bent
van harte uitgenodigd.
Adam Kok
" Vereniging De Hollandsche Molen"
Tijdens de jaarvergadering van de overkoepelende molenorganisatie
" Vereniging De Hollandsche Molen" in Amsterdam werd aan de dit jaar
voor het examen “molenaar” geslaagde 61 kandidaten het getuigschrift
molenaar uitgereikt.
De kandidaten hebben, zoals op het getuigschrift vermeld wordt,”blijk gegeven te beschikken over de nodige theoretische kennis en praktische vaardigheden voor het behandelen en doen werken van windmolens”.
Voorwaar een hele prestatie. Voor de "Molenstichting Lattrop - Tilligte"
Denekamp ontvingen de heren Jan Koehorst, Hans Hartman en Henri de
Lat het getuigschrift.
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Molens van Rembrandt tot Mondriaan.

Van 27 januari t/m 28 mei 2007

De “Vereniging De Hollandsche Molen” heeft 2007 uitgeroepen tot het “Jaar van de Molens”. Het is in
2007 600 jaar geleden dat, in het jaar 1407, in Nederland de eerste poldermolen werd gebouwd. Aan het
Jaar van de Molens wordt d.m.v. diverse landelijke en regionale activiteiten aandacht besteedt. Een van deze landelijke
activiteiten is een grote tentoonstelling over “Molens in de
Nederlandse kunst”. Ook worden daarbij modellen en objecten uit de geschiedenis van de molens gepresenteerd. Deze
leerzame expositie toont de molen in al haar kunstzinnige
gedaantes. Voor kinderen is er een speciale route, zijn er
leuke interactieve opdrachten met ”touchscreens” en is er
een luisterhoek met typische molenaarsverhalen.
De tentoonstelling is in 2007 achtereenvolgens te bekijken in drie Nederlandse musea;
te weten in het Noord-Brabants Museum in ’s-Hertogenbosch (Verwersstraat 41) , het
Museum Bredius in Den Haag en het Drents Museum in Assen.
Maakt U dat uitstapje naar ’s-Hertogenbosch dan kunt in dat Noord-Brabants Museum
tevens genieten van de exposities: “Van Gogh terug naar Brabant”, “Presentatie Bossche vestingwerken” en. “Van Breugel tot Van Gogh”.
Zie ook: http://www.noordbrabantsmuseum.nl/ en http://www.jaarvandemolens.nl/

Verruiming openingstijden.
Dank zij de uitbreiding van het aantal gediplomeerde molenaars tot 11 is de molenstichting in staat de
openingstijden van de molens te verruimen.
Van 1 mei tot 1 oktober is de Borgelinkmolen met de expositie van molenstenen en granen open op
woensdag van 13.30-15.30 u en op zaterdag van 10.00-13.00 uur; de andere molens zijn zaterdags open
van 10.00-13.00 u. Bovendien rouleren de Nicolaasmolen/Borgelinkmolen zaterdags en zijn beurtelings
van 1 mei tot 1 oktober open tot 16.00 uur; hetzelfde doen de Oortmanmolen te Lattrop en de Westerveldmolen van 1 mei tot 1 oktober: beurtelings: open tot 16.00 uur.
In de periode van 1 oktober tot 1 mei zijn alle molens zaterdags open van 10.00 tot 12 00 uur. Buiten
deze uren zijn de molens op afspraak open voor groepen.

Nationale Molen- & Gemalendag 12 mei 2007.
Onze molens zijn open, draaien en malen van 10.00 - 16.00 uur. De molenaars
geven met plezier uitgebreide uitleg. Op elke molen is er wel een bijzondere activiteit.
De "Borgelinkmolen" heeft bovendien een expositie met als thema "Maal-tijd";
met maalstenen van alle tijden en 12 soorten graan.. Tevens is er een interessante
videopresentatie.
Bij de "Sint Nicolaasmolen" kunt U genieten van heerlijke pannenkoeken. Tevens
is er de verkoop van diverse meelsoorten.
De "Oortmanmolen" te Lattrop heeft koffie met krentenwegge en voor de kinderen
limonade. De kinderen kunnen ezeltje rijden.
De "Westerveld Möl" te Tilligte heeft een dia-presentatie van de herbouw van de
molen. Voor de inwendige mens is er, tegen een vergoeding, een heerlijke pannenkoek, koffie, thee of
limonade voor de kinderen. Geniet daar van het prachtige Twentse landschap.
Er is langs de molens rond Denekamp weer de mooie gratis wandel- en fietsroute, vanaf elke molen te
starten. Voor deze mooie wandel- of fietsroute: zie www.demolenstichting.nl/. De route is ook verkrijgbaar bij de VVV's van Ootmarsum en Denekamp en op elke molen.
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Provinciale molensubsidie.
Op 9 januari 2007 kregen wij het bericht, dat de provincie de molensubsidieregeling per einde 2006
beëindigd, omdat er voor de molens-rijksmonumenten m.i.v. 2007 een nieuwe rijkssubsidieregeling is
gekomen. Die regeling geldt echter niet voor de molens te Lattrop en Tilligte; deze herbouwde molens
zijn geen rijksmonument. De provincie vindt nu dat de Gemeente Dinkelland door voldoende subsidie
voor het onderhoud van deze molens – gemeentelijke monumenten - moet zorgen. Wij hopen, dat de gemeente het ons mogelijk maakt, de molens in goede conditie te houden. De gemeente rest nu als enige
overheidssubsidiegever
U begrijpt: wij zijn U – sponsors en donateurs -veel dank verschuldigd voor Uw financiële steun. Vandaar, dat wij U ook steeds middels deze nieuwsbrief op de hoogte houden van ons wel en wee.

De Westerveldmolen uit 1824
In “’t Onderschoer”, kwartaalblad van Stichting Heemkunde Denekamp editie lente 2007, troffen we
een artikel aan van Gerard A.B. Nijhuis:”De pachtovereenkomst uit 1824 van de Westerveldmolen in
Tilligte”. Uit het boek ”Molen rond Denekamp” in 1976 door Heemkunde
Denekamp uitgegeven, staat vermeld, dat ”in 1820 markies Marc Anton de
Thouars, heer van Singraven, uit wraak na verkregen ongelijk in de zaak
rond de oprichting van de Brandehofsmolen, een windmolen op een stukje
heide in het Westerveld bij Lattrop bouwde”, en verder ”Van deze molen
wordt verondersteld, dat het een z.g. stenderkast was. Naar alle waarschijnlijkheid is deze door brand verwoest”.
De heer Nijhuis heeft enige documenten gevonden, die nadere bijzonderheden geven over deze molen:
Door middel van publicatie waren
door de notaris Ten Pol uit
De Oude molen van Heeswijk;
Ootmarsum in 1824 belangsteleen molen zoals op het Weslenden opgeroepen om ‘s morterveld moet hebben gestaan.
gens om 10 uur te verschijnen
Piet Mondriaan 1904
op het Westerveld voor de publieke verpachting van “een
windkoren standaart-molen met en benevens het daarbij
staande en behorende molenaarshuis en stalling en den tuin
daarbij ten zuiden”. Andries Beukers, molenaar te Het molenaarshuis van de voormalige standaart Lattrop,
werd de pachter voor f 200,00 ’s jaars!
molen op het Westerveld, gesloopt in 1960.
Van verdere verpachtingen is niets gebleken. Na overlijden van de markies in 1829 werd het landgoed
Singraven en “Eene nog voor korte jaren nieuw gezette koren- en windmolen met Molenaarshuis en tuin
in de buurtschap Lattrop aan de grooten postweg van Ootmarsum naar Nordhorn, een uur gaans van de
havezate gelegen”verkocht; de markies had veel schulden! De molen was op dat moment niet verhuurd
en werd bediend door een knecht voor f 3 loon per week en 40 cent voor elke keer billen.
In 1841 zou de molen zijn afgebrand. Een verzoek van een zekere Heer Wiechman uit Weerselo om een
windkoren- en rosmolen te mogen oprichten werd door de Minister van Financiën, op advies van de
provincie, afgewezen.
Gegevens uit het artikel met toestemming van de heer G. Nijhuis gebruikt.

Desktop PC Westerveldmolen
Op 9 maart werd door Accountants & Adviseurs De Kok een gebruikte Desktop PC geschonken. De PC
komt goed van pas in de Westerveldmolen. Voor bezoekers kan nu o.a. een presentatie worden geboden
van de volledige herbouw van de Westerveldmolen in 1983/1984. Later zullen ook andere presentaties
volgen m.n. om groepen meer bijzonderheden over molen te laten zien. Dank aan “De Kok.
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en

Denekamp.

Hallo molenliefhebbers.

Ik ben Jan Keizer - 10 jaar. Ik ben molen-assistent op de Westerveldmolen. En ik heb heel veel plezier! Op mijn eerste dag, 23-12'06, zijn we (Fons Laagland en ik) gaan draaien en malen. Zonder
bijzonderheden. 30-12'06: Vandaag op de molen zo'n windkracht 7. Een roosterbord gevonden.
Zeker afgewaaid door de storm. Weer naar boven gebracht en goed vastgezet; er was een harde
zuidoosten wind. Toch gaan draaien en malen, met geknipte nagels en blote benen. Pa, ma en
Geert ( mijn broer) zijn geweest. 06-1'07 draaien en malen. Geen bezoek. Twee en een half uur
gedraaid. 13-1'07 Alleen draaien. Wind kracht 4-5. Bliksemafleider is gerepareerd door Louis Segerink uit de Knik; gratis !!!. 20-1'07 Het vangtouw was er af. De haak bleek versleten. Met de trap
trap erbij en gerepareerd.
27-1'07: NW wind; gat in een zeil( vleermuisje?).
3-2'07 Met volle zeilen gedraaid. 10-2'07 Volle zeilen,
draaien en malen. Knuppelstrop geplaatst, omdat de
“ezel”een scheur had. 17-2'07: Draaien en malen bij
de windkracht 3 tot 4 Z O wind. Meel naar de bakker
gebracht en slachtmeel naar de slager. 24-2’07: zeil
eraf gehaald en naar Wiefferink gebracht. 3-3’07:
regen en weinig wind; snel naar huis. 10-3’07 zeil
opgehangen. Laurens Wiefferink repareerde het gratis! 17-3’07: meel wegbrengen naar en tarwe halen in
Lemselo bij boer Ter Doest; zo hebben we weer graan
om te malen
En zo gaat het elke zaterdag; as smeren, molen kruien, kijken hoe hard het waait met de schaal van Beaufort, soms zeil voorleggen, heel of half. Ik
mag voor we weggaan het logboek bijwerken. Leuk, zo op de molen ! In april zien we het eerste
torenvalkje in de kast onder de kap. Nu hebben de valkjes drie eieren gelegd.
Als molenaars elkaar tegenkomen ze wel veel te praten hebben, over molenaarszaken natuurlijk!.

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door:

Nieuws Borgelinkmolen.
Sinds een aantal maanden zijn we op de Borgelink bezig om te proberen grote groepen binnen te
halen. Deze groepen krijgen een aanbod van allerlei activiteiten op de molen waarin zelfwerkzaamheid op de voorgrond staat. Deze activiteiten zijn typisch voor de Borgelinkmolen door ons
ontwikkeld.
Daarnaast biedt de Borgelinkmolen ook meer mogelijkheden om tussen de activiteiten door de
mensen van een hapje en een drankje te voorzien. We hebben bijvoorbeeld gedurende 5 dagen een
groep van de Grolsch fabrieken gehad. Deze komen voor een teambuildingsachtige sessie naar de
molen. Het organisatiebureau “Rode Wangen” dat sinds een aantal maanden op erve Elleboer zit
heeft deze groepen voor ons “binnengehaald”. De deelnemers aan deze 5 dagen durende sessie
waren vol lof over dat wat hun op de molen is aangeboden. Het bureau Rode Wangen wil proberen
voor de komende tijd meer zulke groepen voor ons binnen te halen.
Maandag 16 april hadden we gedurende 5 uur de Probus groep uit Ootmarsum op bezoek. Deze
groep kreeg ook een totaal arrangement aangeboden helemaal door ons verzorgd.
Het blijkt dat de exposities bij ons in de molen over de historie van molenstenen en over de vele
zaden en granen die in de molen kunnen worden verwerkt goed aanslaat. Wij zijn dan ook van plan
na dit succesvol begin op deze weg door te gaan.
De molenaars van de Borgelinkmolen: Ben Heinink, Jan Koehorst, Ton Huttenhuis, Jozef Derkman
en hun assistente Ine Heinink
Molenstichting Lattrop – Tilligte te Denekamp; telefoon: 0541- 352154; www.demolenstichting.nl
Secretariaat: p/a, Lattropperstraat 8, 7591 PJ Denekamp; email: demolenstichting@home.nl
KvK nr. 41028429; Rabobank, rekening .nr. 12.72.11.721
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