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Van de voorzitter
Al enige jaren bezoek ik in de herfst de Eindhovense Dutch Design Week. Zowel in de binnenstad
als bij en in de oude fabrieken van Philips zijn er de nieuwste ontwikkelingen te zien op het gebied
van stadslandbouw, mode, techniek, wonen, vergrijzing, zorg en nog veel meer categorieën. Het
terrein is gezellig ingericht met trendy foodtrucks, zodat je er kan genieten van bijzondere
varkensworsten, groentestroopwafels, lekkere verse frieten en speciaal gebrouwen biertjes. Er zijn
ook dit jaar weer diverse ontwerpers in de prijzen gevallen. Waar ik, als vlasteler, blij mee ben is
dat de FLAX Chair van Christien Meindertsma bekroond is met twee Dutch Design Awards. Zowel
voor het beste product van 2016 als ook voor het meest belovende ontwerp voor de toekomst.
Al dwalende door de gebouwen kwam ik in een setting die ik herkende. Het thema ging over
scholen, leren, onderwijs en de inrichting van gebouwen. Plotsklaps stond ik in de oude
vertrouwde ambachtsschool, waar het leren van een ambacht en aansluiting vinden bij de
hedendaagse industrie centraal staat. Die werd als nieuw gepresenteerd met een vleugje van toen
en de noodzaak van nu. Het deed mij deugd om te zien dat het ambacht, met leerlingen en
meesters, gilden en gezellen in een moderne jas weer terug komt in de wijk. Af en toe lijkt het
verstandig om een stapje terug te doen om weer vooruit te komen. Als Molenstichting LattropTilligte gaan we stap voor stap vooruit met behoud van een aantrekkelijk aanbod van diverse
molens, die al je zintuigen prikkelen. Zeker als de wind volop in de zeilen staat, er boomstammen
worden gezaagd of wanneer je thuis een echte molenpannenkoek staat de bakken. Dichtbij
genieten van cultureel erfgoed mag ook. We zien u graag op de molen!
Hartelijke groet,
Corné de Regt
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Westerveldmolen in Vogelvlucht!
De Westerveldmolen altijd al eens van boven willen
zien? Dat kan nu!
TV Oost heeft namelijk op 11 Oktober 2016 met
een helikopter boven onze Westerveldmolen
gevlogen en mooie opnames gemaakt. Ook zijn er
opnames gemaakt in onze molen en is een van onze
vrijwillige molenaar geïnterviewd.
Middels de onderstaande link van TV Oost kunt u
de uitzending nog terugzien;
http://www.rtvoost.nl/tv/uitzending.aspx?uid=405
539
of kijk op de TV Oost website bij “uitzending
gemist” d.d. 11 oktober 2016.
(de Westerveldmolen komt in beeld op de tijdsbalk
van “24:00 t/m 28:00 minuten”).

De studenten kregen een rondleiding door het
Twentse land en gingen onder andere op bezoek bij
Kaasboerderij Kaamps in Deurningen en de
Borgelinkmolen in Denekamp.
Er waren maar liefst 3 volle busladingen nodig om
de circa 140 studenten te kunnen vervoeren.
Gelukkig kwam er maar 1 buslading per uur, zodat
de molen nog redelijk toegankelijk bleef en iedere
student de kans kreeg om de sfeer te proeven.
In de molen kregen de studenten een toelichting op
de geschiedenis en de werking van de molen.
Daarna was er gelegenheid om vrij rond te lopen.
Op elke verdieping van de molen was een molenaar
aanwezig die aanvullende vragen kon
beantwoorden en toelichtingen kon geven. Tevens
waren er 2 dames aanwezig die de oude
ambachten 'kantklossen' en 'spinnen' lieten zien.

Willy aan het woord tijdens de uitzending van TV Oost

Het weekend voorafgaand aan de uitzending is er
nog hard gewerkt door de vrijwillige molenaars om
alles in- en om de molen er weer tiptop uit te laten
zien.

Nog even de belt maaien zodat de molen er goed opstaat
tijdens de uitzending.

Internationaal bezoek op de molen.
In september heeft de Borgelinkmolen bezoek
gehad van een groep internationale 1ste jaars
studenten van het ITC (Internationale school voor
Geografie en Cartografie) uit Enschede.

Ton heet de studenten welkom en verteld hoe het er vroeger
aan toe ging op de molen

De studenten luisteren aandachtig naar het verhaal van de
molenaar

Rode kruis
De Westerveldmolen heeft afgelopen september
bezoek gehad van een groep ouderen en
hulpbehoevenden die een weekendje weg waren.
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Het Rode Kruis had een ontspannend weekendje
georganiseerd waarbij diverse uitstapjes in de
omgeving werden gemaakt. Hotel De Grote Zwaan
in De Lutte was hierbij de uitvalsbasis.
Veel van de gasten waren niet in staat om de molen
van binnen te bezichtigen. Daarom werd er voor
gekozen om buiten voor de molen uitleg gegeven
door een molenaar. Tijdens deze uitleg stonden er
twee molenaars op de molenbelt om te
demonstreren hoe een en ander dan precies in zijn
werk ging. Zo werd de molen op de wind gekruid en
de zeilen voorgelegd. Tussendoor werden de gasten
voorzien van koffie met een kruidkoek en vertelde
een molenaar ook nog over de diverse
wetenswaardigheden van de molen. Het was die
dag mooi weer en het was prettig om buiten te
vertoeven.
De vrijwillige molenaars van de Westerveldmolen
vonden het erg leuk om hieraan mee te mogen
werken en zouden het leuk vinden om volgend jaar
weer in het programma van het Rode Kruis te
zitten.

Een impressie van het bezoek van het Rode Kruis uitje

Renovatie Borgelinkmolen
Tijdens de vorige schildersbeurt in 2011 hebben we
het erover gehad; moeten we onderdelen van de
fokken gedeeltelijk vernieuwen in verband met de
slechte staat ervan, of gewoon laten repareren
door de schilder en over 5 jaar, als de renovatie
gepland staat, alle fokken en wieken in z’n geheel
vervangen.
We hebben het geweten!
In de herfst van 2015 zijn er enkele delen van de
fokken afgebroken en begin juni 2016 waaiden er

tijdens een stevige hoosbui en een sterke wind zelfs
enkele fokplanken naar de overkant van de straat!
Gelukkig is het allemaal goed afgelopen en zijn er
geen vervelende dingen gebeurd.
Renovatie bleek dan ook geen overbodige luxe.
In Juli is de Denekampse molenmaker J. Wintels
begonnen met het demonteren van de fokken en
wieken. Tegelijkertijd begon schildersbedrijf
Mensink met het opnieuw in de verf zetten van alle
onderdelen, welke in weer in wind zitten. Zowel het
schilderwerk als het molenmakerswerk hebben een
behoorlijke tijd in beslag genomen.
In de eerste week van de renovatie werden de
wieken op spectaculaire wijze m.b.v. een grote
kraan van Kuiphuis uit de askop getakeld en op een
vrijgemaakt maisveldje gelegd voor verdere
bewerking. Dan zie je pas echt hoe groot die wieken
zijn en hoeveel verschillende onderdelen er aan
zitten….
De schilders hebben vanuit een hoogwerker (niet
minder spectaculair) de hoogste delen geschuurd,
gegrond, en in de lakverf gezet. Zelfs het konijntje
op de wipstok staat er weer mooi rood glimmend
bij. Omdat de hoogwerker niet ver genoeg reikte
voor de schilders om het dak van molen te
behandelen, klommen de molenaars Rob
Kwekkeboom en Ben Heinink uit de luiken boven in
de kap om via de askop het dak te schilderen.
De bereikbare delen, zoals ramen en deuren met
name op de stelling en de begane grond waren een
mooie schilderklus voor de molenaars. Tussendoor
is de rietdekker geweest om riet bij te stoppen en
de kap van een algendodend middel te voorzien.
Omdat de bouwvakvakantie in de renovatiefase
viel, heeft het werk ongeveer 3 weken stilgelegen.
Ondertussen hebben de molenaars van de
Borgelinkmolen nog wel enkele groepen gehad
voor rondleidingen met aansluitend pannenkoeken
eten. Draaien en malen ging uiteraard niet.
Begin september werd m.b.v. een grote kraan de
roeden weer teruggeplaatst en kon het steken van
de wieken en het bevestigen van de fokken
beginnen. Helaas was tijdens de Overijsselse
Molendag de molen nog niet geheel draai- en
maalvaardig, maar omdat er op dag ook bijna geen
wind stond (windkracht 1) vonden de molenaars
het ook niet vervelend dat de molen nog niet
draaivaardig was. Wel stond de Borgelinkmolen er
mooi versierd bij met volop vlaggetjes in de wieken.
Het publiek heeft desondanks toch genoten van de
molen en de rondleidingen.
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Niet alleen de molenaars van de Borgelinkmolen
werken met een hernieuwde molen, maar ook de
gehele Knikbuurt kan er van mee profiteren. De
molen is weer de rots in de branding aan de
Lattropperstraat. Een groot compliment voor de
vakmensen die deze geweldige klus gerealiseerd
hebben is zeker op zijn plaats.

Rob en Ben hebben geen hoogtevrees en zijn voor de veiligheid
ook goed gezekerd voordat ze op de kap aan het werk gaan!

Alle roeden werden voorzien van nieuwe heklatten

Watermolen Singraven zaagt boomstammen voor
kampvuurplaats
De vrijwillige molenaars van de watermolen
Singraven hebben diverse boomstammen tot
planken gezaagd voor een kampvuurplek van de
Scouting uit Rossum. De boomstammen voor de
planken had de Scouting gratis verkregen van een
aantal particulieren. Echter het tot planken zagen
van deze boomstammen is geen sinecure en
daarom was de Scouting naarstig op zoek naar de
mogelijkheid om deze boomstammen te laten
zagen. Via-via kwamen ze terecht bij de
Molenstichting en onze molenaars van de
zaagmolen waren spontaan bereid om de
boomstammen conform het ontwerp van de
Scouting op maat te zagen.
"De Molenstichting zaagt op aanvraag van
particulieren en organisaties wel vaker bomen,
maar dit vonden wij toch wel een heel leuk verzoek
en daarom hebben wij dit dan ook spontaan
ingewilligd. Bovendien heeft de Molenstichting nog
enkele boomstammen uit eigen voorraad gezaagd
die wij van de gemeente hebben gekregen. Die
mogen wij verzagen voor heel specifieke doelen en
dit van de Scouting behoort daar toe!"
Tijdens een NLDoet-dag werd door een groep
vrijwilligers en door de leden van de Scouting zelf
de kampvuurplek ingericht nabij hun blokhut. Het
ontwerp is erg mooi en bestaat uit een soort
openluchttheatertje met banken rondom de
kampvuurplek. Het resultaat mag er zijn!

Het steken van de roede m.b.v. een mobiele kraan

De nieuwe kampvuurplek van de Scouting uit Rossum

