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Nieuwsbrief voor sponsors, donateurs, vrijwilligers en allen,
die de molens een warm hart toedragen
Van het bestuur,
In de bestuursvergadering van 8 juni 2009 is de heer
Corné de Regt uit Denekamp benoemd tot voorzitter
van de "Molenstichting Lattrop - Tilligte".
Het bestuur van de stichting is verheugd, dat zo snel na
het vertrek van voorzitter Adam Kok, een opvolger is
gevonden.
Onderstaand stelt de nieuwe voorzitter zich voor.
Het dagelijks bestuur van de "Molenstichting Lattrop Tilligte" bestaat nu naast deze voorzitter uit : .
Foto: Margaret Lansink.
de heer Gerrit Hartman uit Reutum, secretaris en de heer Harry van Alst uit Denekamp, penningmeester.
Het secretariaat en postadres blijft voorlopig gevestigd aan de Lattropperstraat 8, 7591 PJ te Denekamp.

Van de voorzitter
Graag stel ik mij aan u voor:
Geboren en getogen als Zeeuwse boerenzoon in Colijnsplaat heb ik genoten van de vrijheid en ruimte die ik
op de ouderlijke boerderij heb meegekregen.
Na mijn opleiding aan de Hoge Hotelschool Maastricht en militaire dienst heb ik achtereenvolgens gewerkt
bij ABN AMRO, Novotel Amsterdam, Randstad, PNO Consultants en Stimuland.
Bij deze laatste organisatie hield ik mij bezig met stimuleren van plattelandsontwikkeling voor ondernemers,
landeigenaren, overheden en andere belanghebbenden en betrokkenen. Om ook op een eigen wijze en
eigentijdse manier het platteland beter te benutten en mijn talenten te ontwikkelen ben ik in 2006 voor mijzelf
begonnen.
Met mijn bedrijf Rode Wangen zet ik bewustwordingsprocessen in gang, met kwaliteit, smaak en het
platteland als uitgangspunt. O.a. door originele trainings- , personeels-, en relatiedagen te organiseren.
Daarnaast zet ik mijzelf in als denktank voor organisaties die het creatief denken ook op prijs stellen.
Zo ben ik ook in contact gekomen met de Molenstichting Lattrop-Tilligte.
Inmiddels heb ik kennis gemaakt met de zeer enthousiaste en betrokken molenaars, die vol passie en met
kennis van zaken de molens laten draaien. Iedere molen heeft zo haar eigen specifieke kenmerken, identiteit
en functie. Die diversiteit maakt een bezoek aan al die 4 verschillende molens ook zo interessant.
Ik ontmoet u graag een keer op een van onze molens!
Hartelijke groet,
Corné de Regt
Foto: Debbie Koehorst
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Meer molenaars in opleiding.
De "Molenstichting Lattrop - Tilligte” heeft nu in totaal 8 kandidaten in opleiding voor de functie van
windmolenaar. Vier kandidaten volgen de opleiding voornamelijk in de St.Nicolaasmolen en tijdelijk ook in
de Borgelinkmolen te Denekamp onder verantwoordelijkheid van instructeurs Jozef Derkman en Ron Keizer,
twee kandidaten worden opgeleid door de molenaars van de Westerveldmolen te Tilligte en 2 nieuwe
kandidaten worden opgeleid door de molenaars van de Oortmanmolen in Lattrop. De opleidingen te Tilligte
en Lattrop staan onder de supervisie van de heer Jan Jansen en Wim Ruiter, instructeurs van het Gilde van
Vrijwillig Molenaars .Deze heren zullen eens in de maand de vorderingen van deze toetsen.

Bezoek
Op 7 mei 2009 bracht de Club van Past-Rotarians Noord-Oost Twente een
bezoek aan de Westerveldmolen. Ook kregen de molens dit voorjaar en deze
zomer weer bezoek van schoolklassen en buurtverenigingen.
Ook op de zaterdagen, en in Tilligte ook op de woensdagmiddag, kwamen
weer veel passanten een kijkje in de molens nemen. Van de molenfietsroute van
de molenstichting wordt daarbij steeds weer dankbaar gebruik gemaakt.
Ook werden er in de Borgelinkmolen weer verschillende teambuildingsessies
gehouden.

Ideale weersomstandigheden op de Nationale Molen- en gemalendag 2009
Tijdens de Nationale Molen- en Gemalendag op 9 mei 2009 draaiden alle molens van de Molenstichting
Lattrop-Tilligte van 10 - 16 uur. Het was een dag met schitterend molenaarsweer; zonnig met een fijne
maalwind. De Borgelinkmolen en St.Nicolaasmolen ontvingen ongeveer 32 bezoekers per molen, de
Oortmanmolen genoot de belangstelling van ongeveer 50 passanten.
De Westerveldmolen lag in de route van een door de VVV
Denekamp georganiseerde manifestatie: "Proef Natuurlijk
Twente" in het kader van de actie "Meimaand-Fietsmaand" . De
fietsers reden een route van 40 km en bezochten onderweg
allerlei bedrijven, die met eigen producten proeverij-tjes hadden
voor de liefhebbers.
Bij de Westerveldmolen
werden
kleine pannenkoekjes gebakken en
geproefd. Dat viel in de smaak, maar eigenlijk was alleen al de
geur voldoende om de pondszakken pannenkoekenmeel aan de
man/vrouw te brengen. Ook veel andere passanten bezochten de
Westerveldmolen. In totaal werd het bezoekersaantal geschat op
325 mensen, waarvan ongeveer 150 via de VVV-manifestatie.
Grappig is te ontdekken, dat ook automobilisten de leuze "Meimaand-Fietsmaand" letterlijk namen en met de
fiets achterop de auto de molen bezochten.
Na afloop was het voor de molenaars even met het bestuur napraten in de Borgelinkmolen.

Foto: Frits Brinks
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Molenstichting “Lattrop – Tilligte” op de Old Timerdag te Tilligte 2009.
Ook dit jaar was de Molenstichting weer present op
de Oldtimerdag in Tilligte. Met meer dan 150
kilogram diverse meelproducten, opgezakt in zakjes
van 500 en 1000 gram werd het kraampje ingericht
op het stuk terrein, waar de firma Gerwers al haar
stoommachines had geplaatst. Een van deze
stoommachines zette een maalstoel in werking, waar
afwisselend gerst en rogge op werd gemalen. De
molenaars van de Molenstichting hielden het
maalproces in de gaten en controleerden regelmatig
de kwaliteit van het meel door de molenstenen iets te
lichten of bij te zetten.
Foto: Ben Heinink

De rogge werd aangeleverd door medewerkers uit de dorsstraat in behoorlijke grote volle jutezakken.
De molenaars hoefden dus niet bang te zijn, dat er geen maalgoed meer was. De stoommachine werd op
beide dagen bediend door Jan Olde Dubbelink en de maalstoel werd afwisselend bediend en in de gaten
gehouden op zaterdag door de molenaars Jeroen Oude Luttikhuis en Ben Heinink en op zondag door Jozef
Derkman en Jan Koehorst. Deze beide laatste molenaars hadden helaas het weer niet mee. De meeste tijd
moesten ze vanwege het slechte weer malen met een dekzeil over de maalstoel. Ook dient hier nog vermeld te
worden, dat de molenaars op beide dagen uitstekend m.b.t. de catering verzorgd werden door de firma
Gerwers uit Tilligte.
Ben Heinink

Erfgoededucatie.
In de vorige nieuwsbrief werd aandacht besteed aan het
samenwerkingsproject Erfgoededucatie van "Molenstichting
Lattrop - Tilligte” en het Twents Carmel College locatie
Denekamp. De 2e klassers kwamen in het kader van het
project meerdere keren naar de Borgelinkmolen. Het project
werd weer afgesloten met
de
ouderavond:
na
ontvangst door molenaar
Ton Huttenhuis was er te
de opdracht voor de
leerlingen hun ouders en
broers en zussen door de
molen rond te leiden en
toelichting te geven op de werking van de molen en het maalproces.: een
toets m.b.t. hetgeen in het project geleerd was……. Tenslotte volgde een maal demonstratie voor alle ouders
door de molenaars, die veel energie in het project hebben gestoken: Ton Huttenhuis en Jan Koehorst.

Onderhoud aan molens.
Molens vragen veel onderhoud. De molenaars zijn voortdurend in de
weer om het nodige onderhoud te plegen. Daarbij is soms enige
“waaghalzerij” niet uitgesloten. Op de foto ziet U Ben Heinink bezig
de nokplanken van de Borgelinkmolen in de teer te zetten. Bij de
Oortmanmolen zijn de molenaars bezig slechte delen van het
hekwerk van het wiekenkruis te herstellen en wordt in eigen beheer
een set nieuwe toegangsdeuren aan de Westzijde gemaakt. Bij de
Westerveldmolen wordt het wiekenkruis eveneens gerenoveerd. De
heklatten en bordschroten worden vernieuwd en de windborden
worden deels gerestaureerd, deels vernieuwd. Na het schilderen zullen ze de molen weer sieren.
Allerlei klussen, die naast het laten draaien, malen en rondleiden door de molenaar moeten geschieden!!.
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Sinds 30 mei 2009 staat de St. Nicolaasmolen meestal stil. De staart van de
molen is er zo slecht aan toe, dat de molen niet meer gekruid ( op de wind gezet)
kan worden. De molen kan slechts draaien als de wind toevallig recht op het
wiekenkruis in de huidige stand staat. Herstel kan slechts plaatsvinden als
daarvoor subsidie wordt verkregen. De opleiding voor vrijwillig molenaar vindt
plaats op de St. Nicolaasmolen. Zolang de molen nog niet gerestaureerd is, wordt
de opleiding voortgezet op de Borgelinkmolen.

St. Nicolaasmolen 150 jaar.
Niet weer!!!…..Foto: www.denekampfotos.nl

Zodra ( tijdelijk ) vermiste documenten uit het gemeentearchief weer opduiken,
komen ook interessante stukken historie weer boven:
Op 17 mei 1858 ontvangt de Hr. Theodores Verhoeven een vergunning van de
gemeente Denekamp om net buiten het dorp aan de Ootmarsumseweg een
Koren-Pelmolen te bouwen. Samen met Gerrit Jan Derkman landbouwer op het
Elverman te Denekamp, Johannes Koehorst onderwijzer te Denekamp,
Johannes Bernardus Tijans landbouwer op het erf Riekeman te Beuningen en
Johannes Johannink landbouwer van het erf Johannink te Noord Deurningen,
koopt Verhoeven nog twee stukken grond.
Het ene van Wilbertus Scholten, timmerman en aannemer te Denekamp. Het
andere van Franciscus Hampsink, bakker en winkelier te Denekamp.
Foto: www.denekampfotos.nl
Naast de molen werd een woning en andere opstallen gebouwd. Wanneer met de bouw van de molen is
begonnen is niet precies bekend Wel dat de molen door een molenmaker uit Coevorden eind 1859 is
opgeleverd. Een klein rekensommetje leert, dat de molen dit jaar 150 bestaat.
J.Derkman

Schenking
Van mevrouw Ank Latté ontvingen wij het volgende schrijven:
“Mijn broer Jasper Latté uit Enschede was een groot liefhebber van molens en heeft een tijd gewerkt in de
molenbouw/-restauratie. Na zijn overlijden dit voorjaar heeft hij een groot aantal molenboeken en
historische molenbouwtekeningen uit 1850 nagelaten. Dit bijzondere materiaal mag niet verloren gaan. Via
een kennis van Jasper - Jos Ansink - werd ik gewezen op het bestaan van de Molenstichting Lattrop-Tilligte.
De nalatenschap van Jasper Latté lijkt me bij uw vereniging zeker in goede handen. Omdat ik in het westen
woon heb ik Jos Ansink gevraagd om deze boeken en tekeningen binnenkort aan u te doneren”.
Namens de "Molenstichting Lattrop - Tilligte” is deze donatie in grote dank aanvaard. Wij zijn er zeer mee
ingenomen. Deze molenbouwboeken / tekeningen komen bij de opleiding van de molenaars zeer goed van
pas, vooral ook omdat de theorielessen in de Borgelinkmolen gegeven worden.

Trouwen in de Oortmanmolen
Ook dit jaar werden weer
bruidsparen op de graanzolder
van de Oortmanmolen in de echt
verbonden. Steeds weer een intiem
en sfeervol gebeuren, waar bij
mooi weer aansluitend de receptie
ook rond de molen kan
plaatsvinden.
Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door:

en Denekamp.

Molenstichting Lattrop – Tilligte te Denekamp; telefoon: 0541- 352154; www.demolenstichting.nl
Secretariaat: p/a, Lattropperstraat 8, 7591 PJ Denekamp; email: demolenstichting@home.nl
Rabobank, rekening .nr. 12.72.11.721; KvK nr. 41028429;
Samenstelling: foto’s, redactie en druk: Fons Laagland

