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VAN DE VOORZITTER
Daar zit je dan. In
een gymzaal op
een
klapstoel
achter een tafeltje. Iets te drinken en een eierkoek om op te
eten. De opgaven worden uitgedeeld en je kan aan de slag. De
lege witte vellen worden beschreven en ingevuld.
Je hebt je goed voorbereid. ‟t Lukt dan ook om op
de meeste vragen een antwoord te geven. Examentijd! Mooi dat ik daar vanaf ben. Tenminste,
dat dacht ik.
Waarom zijn de vragen die ik nu heb, toen nooit
behandeld? Dan had ik het vak „levenslessen‟ wel

willen volgen. Dan had ik mij voor kunnen bereiden en het juiste antwoord geweten. Dan had ik
een spiekbriefje gemaakt en dat nu er even bij
gepakt. Dan was ik naast iemand gaan zitten, die
dit allemaal wel wist.
Ja, als dan...
Onverwacht en onvoorbereid krijg je de levensvragen gewoon op je bord. Het is niet altijd even
makkelijk om daar dan een antwoord op te vinden. Het mooie is dat je nu wel mag afkijken bij
een ander en dat alle door jou gegeven antwoorden altijd goed zijn, wat een ander er ook van
vindt. Als dat je lukt kun je elk opgave aan!
Hartelijke groet,
Corné de Regt

VAN HET BESTUUR
Via deze weg wil het bestuur Fons Laagland van
harte feliciteren met de onderscheiding “Strijder
voor molens 2011”. Het bestuur is het volledig eens
met de jury. Elders in deze nieuwsbrief treft u een
samenvatting van zijn verdiensten aan.
De heren Jeroen Oude Luttikhuis en Marcel Pegge
worden hierbij van harte gefeliciteerd met het behalen van het diploma windmolenaar. Het bestuur
wenst hen veel plezier toe bij het uitoefenen van
het mooie vak windmolenaar.
Als laatste felicieert het bestuur de heren Peter
Bakema en Flip Ossenvoort met het behalen van
het toelatingsexamen voor windmolenaars. Zij wor-

den door het bestuur veel succes toegewenst tijdens het landelijke examen in november a.s.
Het bestuur van de Molenstichting Lattrop/Tilligte
heeft besloten dat, naast het exploiteren van de
vier eigen windmolens, ook de watermolen van
Singraven zal exploiteren voor een periode van
vijf jaar.
Daarnaast zal er een zevental nieuwe watermolenaars worden opgeleid en enkele molengidsen.
Het bestuur wenst de aspirant watermolenaars en
-gidsen veel succes toe tijdens hun opleiding.
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FONS LAAGLAND ‘STRIJDER VOOR MOLENS 2011’
Tijdens de jaarlijkse donateursbijeenkomst van de
Stichting de Overijsselse Molen (SOM) is de twee
jaarlijkse SOM-prijs „Strijder voor Molens‟ uitgereikt aan Fons Laagland, molenaar op de Westerveldmolen te Tilligte. Deze tweejaarlijkse onderscheiding voor molenaars, stichtingsbesturen,
organisaties of instellingen die zich gedurende
langere tijd extra hebben ingezet voor het welzijn
van het molenbestand in Overijssel.
De jury is unaniem van mening, dat Fons
Laagland
zich
gedurende een
langere tijd bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de Overijsselse molenwereld.

vergaderingen van de Hollandse Molen te Amsterdam, de vergaderingen van SOM en de contactavonden van het Gilde Overijssel te bezoeken.
In 2002 werd hij de 1e molenaar op de Westerveldmolen. „dag en nacht‟ stond hij klaar voor zijn
molen. Fons begeleide daarnaast met veel plezier
de molenaars
in
opleiding
die op zijn
molen stage
liepen.
Daarnaast
was hij voor
ons de meelbezorger naar
de bakkers in de regio toe. Ook zorgde hij ervoor
dat er maalgoed op de vier molens aanwezig was
voor het toeristisch malen. Dit alles heeft hij tot
juni 2010 met heel veel plezier gedaan.
In verband met een ernstige ziekte, waarvan hij
langzaam herstellende is, werd Fons met pijn in
zijn molenhart gedwongen voor langere tijd alle
activiteiten te staken.

Een opsomming van zijn verdiensten:
In 1996 trad Fons namens de buren op als begeleider en contactpersoon tijdens de renovatie van
de Borgelinkmolen. Fons hielp zelf ook volop mee
als vrijwilliger en klusser.
Vanaf 1998 tot mei 2010 heeft Fons de bestuurlijke functie van secretaris van de Molenstichting
Lattrop-Tilligte op zich genomen.
Vanaf april 2001 tot en met het meinummer 2010
heeft Fons de samenstelling, de foto‟s en de redactie van in totaal 26 uitgaven verzorgt. De druk,
het verzend gereedmaken en gedeeltelijk bezorgen deed hij samen met zijn vrouw Thea.
Fons was voor ons de schakel tussen de stichting
en de „molen‟buitenwereld door trouw de Jaar-

„s Avonds werd
hem door het
bestuur een informele receptie
aangeboden
waar hij door zijn
collega
molenaars werd gefeliciteerd. Wij wensen Fons en zijn vrouw veel plezier met de prijs.

WATERMOLEN SINGRAVEN
Het bestuur van de molenstichting Lattrop-Tilligte
heeft besloten dat zij de komende vijf jaar de exploitatie van de watermolen Singraven op zich zal
nemen. Dit betekent dat de molenaars van de
Molenstichting
Lattrop/Tilligte
naast het exploiteren van de vier
windmolens ook
de
watermolen
open
houden
voor bezoekers
en het nodige
klein onderhoud uitvoeren. Ook verzorgen zij de
ontvangst en rondleidingen van bezoekers.

De in het najaar gedane oproep voor belangstellenden en geïnteresseerden
die graag het
vak van molenaar op de watermolen willen
uitvoeren
is
door een tiental
personen opgepakt. De afgelopen winterperiode
is gebruikt voor het kennismaken met de watermolen. Hiervoor is een praktische manier gekozen. Onder begeleiding van Jozef Derkman, een
volleerd water- windmolenaar, zijn er allerlei klussen uitgevoerd. Zo zorgden zij ervoor dat de wa2

terraden de afgelopen winter regelmatig draaiden.
Ook werden de zagen regelmatig geactiveerd om
te zorgen dat stilstand geen vat op deze onderdelen kon krijgen. Door deze activiteiten uit te voeren hebben de deelnemers een goed inzicht gekregen in de werkzaamheden die bij deze watermolen hoort.

raakt met het watermolenvirus en willen graag
verder op de molen. Besloten is om vanaf begin
mei, in eigen beheer, te starten met de opleiding
watermolenaar in twee groepen. Elke zaterdagmiddag zal een van de twee groepen aanwezig
zijn om praktijklessen uitvoeren op de molen. Wij
wensen hen veel plezier en succes in de opleiding toe.

Een zevental molenaars en belangstellende aspirantmolenaars zijn op deze manier „besmet‟ ge-

BORGELINKMOLEN NEEMT DEEL AAN NLDOET
Zaterdag 19 maart
heeft de landelijke
NLDOETdag weer
plaatsgevonden.
In het kader van
deze vrijwilligersdoedag is er dit
jaar voor gekozen
dat de activiteit op de Borgelinkmolen plaats zal
vinden. Voor de zomer zal hier namelijk het groot
schildersonderhoudswerk
plaatsvinden. De
ramen, deuren
en
kozijnen
moeten
dan
grondig zijn gereinigd.

Daarnaast is het van belang dat de stellingplanken vrij zijn van
algen om gladheid te voorkomen.
Beide
klussen werden
die dag ter hand
genomen. Een
enthousiaste
groep
vrijwilligers is met een emmer heet water en schoonmaakdoeken enkele uren flink aan het werk geweest om alle aanslag op de planken, de kozijnen, deuren en ramen te verwijderen. Dat was
regelmatig het groene water vervangen door
schoon water. Naar tevredenheid van de molenaar van de molen is de klus geklaard.

GESLAAGD!!
Op donderdag 12 mei
hebben Jeroen Oude
Luttikhuis en Marcel
Pegge het landelijke
examen voor molenaars
met goed gevolg afgelegd. Een felicitatie van
de redactie aan hen is
hier wel op zijn plaats.
Vooral als je nagaat dat
hier een gedegen opleiding van 2 jaar aan
vooraf is gegaan. Beide
heren hebben, onder
leiding van de instructeurs Jozef Derkman en Ron
Keizer, tijdens de opleiding de st. Nicolaasmolen
„van haver tot gort‟ leren kennen, zowel in praktijk

als ook de theoretische kant. Elke week waren zij
op een molen te vinden. Was het niet in Denekamp, dan wel elders in de provincie. Zo bouwden zij een grote kennis over molens op die nodig
is voor het goed kunnen functioneren op een
windmolen. Nu zij volleerd molenaars zijn mogen
ze zelfstandig op een van onze molens draaien.
De redactie wenst hen beiden vele plezierige molenjaren toe.
Enkele weken eerder, zaterdag 23 april, hebben
Peter Bakema en Flip Ossenvoort het toelatingsexamen, het voorbereidende examen, met goed
gevolg afgesloten. Ook zij worden door de redactie van harte gefeliciteerd. Wij wensen beiden
veel succes tijdens het komende landelijke examen in november a.s.
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ONDERHOUD AAN MAALSTEEN WESTERVELDMOLEN
Onderhoud aan de molen
en de werkbare onderdelen is een regelmatig terugkerende klus die, waar
mogelijk, door onze eigen
molenaars worden uitgevoerd. In de Westerveldmolen lag zo‟n klus op
hen te wachten. Dit keer
was het de molensteen
die uit balans was geraakt. Hierdoor is de kans op slijtage van de
steen sterk vergroot, dus, alle hens aan dek.
Met de hulp en aanwijzigingen van leermeester
Jozef Derman werd de steen weer in balans ge-

bracht. Een klus voor sterke mannen. Hiervoor
moest eerst de
kuip
worden
verwijderd voor
zij bij de steen
konden komen.
Daarna kon het
echte
werk
worden uitgevoerd. Met bikken, balansdraaien en daar waar nodig een verzwaring aanbrengen is de steen weer in balans
gebracht. Na enkele uren werk konden de molenaars voldaan naar huis keren om de andere dag
het maalproces weer uit te voeren.

NATIONALE MOLENDAG
Voor de 11de keer stonden
de deuren van onze vier
molens tijdens de Nationale
Molendag weer open voor
bezoekers. Met veel enthousiasme waren de molenaars al vroeg naar de
molens gekomen om deze
op te tuigen. De vlaggetjes
werden weer in de wieken
geplaatst en de de wieken
werden op de wind gezet.
Daarnaast werden natuurlijk ook de de overige standaard controles uitgevoerd zodat de bezoekers veilig een kijkje in en
om de molens konden nemen.
Op een rustig moment nam
Peter Bakema even tijd
voor het bijwerken van zijn
maalboekje. Als molenaar
in opleiding is het van belang dit boekje goed bij te
houden. Activiteiten als

deze worden hierin ook opgetekend.
Bij de Westerveldmolen was de eerste bezoeker
al vroeg aanwezig. Hij had voor zich een topplaats ingenomen. Helaas voor hem moest hij
deze plek inleveren. Voor
de rest van de dag werden
vele belangstellenden ontvangen.
Naast rondleidingen waren
er ook andere activiteiten
rondom de molens. Op
enkele molens werden
heerlijke
pannenkoeken
gebakken. In de st Nicolaasmolen was het voor
de kinderen mogelijk deel te nemen aan oud Hollandse spelletjes. In de Borgelinkmolen werden
de bezoekers rondgeleid langs de permanente
expositie en in de Oortmanmolen werd het malen
van graan gedemontreerd. ‟s Middags waren enkele molenaars aanwezig in de watermolen van
Singraven. Hier gaven zij een demonstratie van
het zagen van een boom op waterkracht.
Wij kunnen concluderen dat het weer een geslaagde opendag was.

ACTIVITEITENOVERZICHT 2011
Zaterdag 6 en zondag 7 augustus staan we op
de Oltimerdag Tilligte.
Molenstichting Lattrop – Tilligte
telefoon: 0541- 292423
www.demolenstichting.nl
Eindredactie:
Ria Ossenvoort

Zaterdag 10 september vindt de Overijsselse
Molendag / Open monumentendag 2011 plaats.
Alle molens zijn van 10.00 – 16.00 uur open.

Redactieadres:
Smithuisstraat 29
7631 GE Ootmarsum
mail:
demolenstichting@home.nl
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