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Van de voorzitter

Magnetiseren,
Als je er al wat langer tussen loopt zie je ’t niet altijd meer. Fijn dat een aantal bezoekers los van elkaar mij
erop attendeerden met de opmerking: ‘jullie molenaars zijn zo enthousiast!’ Nou, leuk dat u dit zegt.
Er kwam nog meer: ‘ze zijn blij dat je op de molen komt, willen je graag alles vertellen, je merkt dat ze erg
trots zijn op hun molen, dat zie je, dat stralen ze uit’. Dank u wel! Ja dat zijn mooie dingen om te horen.
Het is ook een fijne club mannen (nog steeds) die op de 4 windmolens en de watermolen samenwerken.
Iedere molen heeft zo zijn eigen identiteit, dynamiek en werkzaamheden. De een voelt zich prettiger in een
rustige setting, de andere wil vooral iets doen en een derde vertelt graag het verhaal. Op natuurlijke wijze
worden ook de nieuwe molenaars opgenomen binnen de bestaande structuur. Zo blijft er ruimte met voor
elk wat wils voor zowel molenaars als bezoekers.
Wie ook enthousiast een vliegende start maakt is Rob Barenbrug, huisarts in ruste, molenaar in opleiding
en initiatiefnemer voor het laten draaien van de Molen Van Oude Hengel in Ootmarsum.
Zijn plan van aanpak maakt energie los en biedt perspectief. Dat heeft een magnetiserende werking, niet
als alternatieve geneeswijze, maar puur het effect van iets waar mensen bij willen zijn.
Alle succes daar!
Fijne nazomer!

Corné de Regt
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Geslaagd !
Wij kunnen u melden dat de Molenstichting
Lattrop-Tilligte weer een gediplomeerd molenaar
rijker is. Op 24 September 2015 is Erik Dilling
geslaagd voor zijn landelijk molenaars examen.

Ook geïnteresseerd in een leuke en interessante
vrijetijd besteding. Meld je aan om vrijwillig
molenaar te worden. Zie voor meer info onze
website!
Tevens zijn wij nog op zoek naar een
penningmeester om ons bestuur te komen
versterken. Heb je interesse laat het ons weten!

Feest op de Westerveldmolen.

Erik Dilling tweede van links tezamen met de examen commissie

Dit examen vond plaats op de Bolwerksmolen te
Deventer. Deze mooie zaagmolen ligt nabij de oude
IJsselbrug te Deventer.
Het examen bestond uit 3 delen. Het 1ste gedeelte is
een praktijk gericht gedeelte op de molenstelling.
Hier wordt gekeken naar de vaardigheid met
betrekking tot het kruien, het opzeilen en het
vangen van de molen. Ook de aandacht voor
veiligheid van molenaar en bezoekers is een
belangrijk onderdeel. Het 2de gedeelte is een
theoretisch gedeelte in de kap van de molen. O.a.
vragen over de werking en het onderhoud van de
molen passeren hier de revue. Het examen werd
afgesloten met een test over de kennis van het
weer. Voor het afnemen van het examen staat 1 ½
uur. De examen commissie bestond uit 3
examinatoren en een notulist. Het examen ging Erik
goed af, en na een korte beraadslaging van de
examen commissie, konden ze melden dat Erik was
geslaagd.
Het molenaarsdiploma wordt binnenkort officieel
uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de
Vereniging de Hollandsche Molen.
Alvorens Erik voor dit landelijk examen kon opgaan
heeft hij eerst nog het regionaal examen met goed
gevolg afgelegd. Dit regionaal examen is medio dit
jaar afgenomen op de Wieker Meule in De Wijk
(nabij Meppel)

Na vele jaren werken en draaien op een molen
zonder voorzieningen als een toilet,
wateraansluiting en een redelijk molenaarsverblijf,
ging het hart toch sneller kloppen, toen, na veel
aandrang bij het bestuur door de molenaars, toch
het verlossende besluit kwam, dat er na de
bouwvak 2015 verbetering zou komen. En jawel,
nog voor het zover was, kwam Gerrit Hartman op
een woensdagmiddag voorrijden meteen grote
materiaalwagen. Met een grote slijptol begon
Gerrit stenen door te slijpen en kregen de
aanwezige molenaars het verzoek om de keien
binnen het uitgeslepen vak op de aanhanger te
laden. Een flinke klus. Zo begon het karwei, waar de
molenaars lang op hadden gewacht: een
molenaarsruimte bouwen in de uitvaart van de
molen met daarin de broodnodige voorzieningen.
Na de voorbereidende klussen als het leggen van
leidingen voor riool en water werd al spoedig de
betonnen vloer gestort.

Na de bouwvak werden daarop de wanden en het
dak gemonteerd. Na enige weken konden
molenaars zelf de afwerking verzorgen zoals het
behang- en schilderwerk en de inrichting. Dank zij
de persoonlijke inspanningen van vooral Gerrit
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Hartman, bestuurslid voor het onderhoud van de
molens, hebben de molenaars van de
Westerveldmolen een prachtige molenaarsruimte
met daarnaast een goede toiletvoorziening
gekregen.

N.B.: Op de foto de molenaars vlnr: staande Johan Bootsveld en Fons
Laagland. Zittend; Gerard van der Heide, Peter Bakema, Henri de Lat en
Walter Heerink. Willy ten Dam ontbreekt op de foto.

Veel bezoekers zullen dat een hele verbetering
vinden, maar ook voor de molenaars een handige
voorziening!
Tegelijkertijd kreeg de Westerveldmolen deze
zomer een grote schilderbeurt. Na vele jaren en de
noodzakelijke reparaties aan de molen was dit een
noodzakelijk karwei, dat door het schildersbedrijf
Richard Damhuis, voor de hoge delen van de
molen, werd uitgevoerd. Het deel van de molen
onder het riet
wordt aan de
molenaars
overgelaten!
Na al dit mooie
werk is er dan
tijd voor feest.
De
Westerveldmöl,
tot de herbouw
in 1985
Brunninkhuismol
en genoemd,
bestaat dit jaar
150 jaar. Dat
werd gevierd en terecht nu de molen er piekfijn
geverfd bijstaat en er een molenaarsruimte met
toilet is gerealiseerd.

Tijdens de Overijsselse molendag/ monumentendag
werd, na een toespraak door onze voorzitter Corné
de Regt en door wethouder mevrouw Annette
Zwiep- Rosens, de molenaarsruimte officieel
geopend onder belangstelling van bestuursleden,
molenaars, hun echtgenoten en overige
belangstellenden.

Corne de Regt en wethouder Annette Zwiep-Rosens

De gehele dag was erop het terrein rondom de
molen feest: voor de kinderen was er een
springkussen, Jan
Olde Dubbelink
maalde graan op
de
stoommaalstoel,
er werden pizza’s
gebakken, er
waren poffertjes
voor de
liefhebbers en er waren broodjes, beschikbaar
gesteld door bakker Brunninkhuis uit Lattrop. De
muziek werd verzorgd door Hans Overkamp.
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De dierentuin werd verzorgd door Johan Bootsveld.
Mede dank zij het mooie weer werd het een mooie
feestdag.

Na deze molendag kwamen de molenaars van de
andere molens van de Molenstichting LattropTilligte nog een borrel nemen ter afsluiting van
deze dag en bleef het nog lang gezellig.

Blikseminslag.
Dat de elementen der natuur ongekende krachten
bij zich dragen, dat weten we ondertussen. Dat de
toren van de St. Nicolaaskerk getroffen is door de
bliksem is bij iedereen bekend. De wijzers van de
klok hebben een tijdje niet gewerkt en de schade
aan de apparatuur was groot.
Ook de Borgelinkmolen heeft in de nacht van 2 op 3
juli bezoek gehad van de
bliksem. Volgens het
uurwerk in de molen is dit
om 01.25 uur gebeurd. Op
een hoogte van 30 meter,
dit is het hoogste punt van
de wieken, heeft de
bliksem de molen
getroffen. Via de
bliksemafleider installatie
is de spanning afgevoerd
naar de grond en vandaar uit weer via diverse
kabels de molen binnengekomen in de meterkast.
Bij het openen van de deur van de meterkast
vlogen de kapot geslagen delen van de meter,

stopcontacten, verdeeldozen en KPN onderdelen je
om de oren.
Ook boven in de kap waren enkele contactdozen
stuk en lasdoppen gesmolten. Achteraf bleek, dat
de keukenboiler ook een tik heeft meegekregen.
Deze moest ook vervangen worden.
We mogen van geluk spreken, want
voor hetzelfde geld was er brand in de molen
uitgebroken en had er nu alleen nog maar een
romp gestaan, waarvan je vanuit de achtkant stijlen
kunt opmaken, dat er een molen heeft gestaan.
Gelukkig is de schade beperkt gebleven en kunnen
de molenaars van de Borgelinkmolen de molen
zaterdags gewoon laten draaien. Uiteraard is
iedereen van harte welkom.

600 jaar
Ter gelegenheid van 600 jarig bestaan van het Huis
Singraven heeft de Edwina van Heek stichting alle
medewerkers en vrijwilligers van het landgoed
Singraven een feestelijke bijeenkomst aangeboden
op zondag 21 juni 2015. Hierbij waren ook de
vrijwilligers uitgenodigd die betrokken zijn bij de
watermolen van Singraven. Deze vrijwilligers zijn
afkomstig van de Molenstichting Lattrop-Tiligte.
Een ieder heeft genoten van deze prachtige
middag, die werd afgesloten met een diner in het
restaurant “Watermolen Singraven”.
Bijgaand een foto van al deze vrijwilligers.

Vrijwilligers Watermolen Singraven

