De Reudinkmolen

De .Reudink molen". zoals dit verdwenen monument in de volks mond genoemd werd, een
korenmolen van het stenderk ast-ty pe aan de Reudinkstr aat . vóór die tijd M olenweg geheten.
De windkant van de molen was .beschubt" met kl eine over elkaar gelegen plankj es om
inwateren te voork omen.
(reprod uk tie uit: Fotoboek ..Oud- Enschede", uiiga ve
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De Reudinkmolen werd gebouwd door
de familie Reudink in 1820. De familie
Reutink of Reudink was afkomstig uit
Goor, Jurriaan, Lambertus en Laurens
waren aldaar molenaar.
Jurriaan bouwde de windmolen, een
standerdmolen, op De Heurne, een es
aan de Lippers-kerkweg op de hoek van
de Molenweg, in 1889 Reudinksweg genoemd en in 1899 door de raad vastgesteld als Reudinkstraat. Op de molen liet
hij de naam Jurriaan Reudink beitelen.
Na zijn overlijden werd zijn zoon Laurens Reudink molenaar van de Reudinkmolen. Laurens overleed in 1848 , waarna
de zoon van Laurens, Jurriaan Reudink
junior de molen overnam, Jurriaan vertrok echter naar het buitenland en deed
de molen over aan zijn eveneens uit Goor
afkomstige neef, Laurens Reutink of
Reudink.
In 1888 werd de molen bij het verdelen
van de bezittingen van de Reudinks, publiekelijk verkocht en met 4 ha grond
aangekocht door de zoon van Laurens,
Frederink Reudink voor f 7120,-.
Reudink is ook molenaar geweest van de
Noordmolen die ongeveer aan de huidige
Molenstraat heeft gestaan. Hij was onder andere in 1857 en 1858 pachter van
de Noordmolen totdat deze verkocht
werd aan J .B. Elfering, waarna de molen
gesloopt werd.

Op 19 augustus 1896 deelde Frederik
Reudink de gemeenteraad mee , dat hij
bereid was voor de publieke dienst aan de
gemeente de Reudinksweg af te staan, op
voorwaarde, dat deze door de gemeente
zou worden bestraat. De raad ging hiermee akkoord op voorwaarde dat de molen werd afgebroken. Dit alle s in verband
met de nodige stadsuitbreiding.
In 1897 werd de Reudinkmolen afgebroken. De molenaarsknecht Hendrik Makkinga vertrok op 1 mei 1897 naar de stad
Hardenberg. De familie Reudink vestigde zich in 1902 in Gronau.
Tie s Wiegman

1. Jurr iaan Reudi nk. de stichter va n de Reudinkmolen. was gehuwd
met Bercndin a Lasonder . Uit hun huwelijk werd Laur ens Reudink gebo ren te Ensc hede op 3 1 maar t 1784, overled e n te Lonneker op 23 janua ri 1848. H ij was ge huwd met C hristina Sa nde rs.
geboren te Goor in 1798. Hun zoon Jurriaan Re udi nk werd
geboren te Hengelo in 1817.
2. Laurens Reutink of Reudink was ee n zoon van de molena ar te
Goor. Larn bert us Reuti nk of Reud ink en Hendr ica Hart gerink.
Lau rens werd gebore n te Borne op 20 j uli 1819. Hij vestigd e zich
met zijn gez in in april 1857, kome nde uit Goor. te Enschede aan
de l ippers-ker kweg E 311. Op 17 maart 1858 werd hij wedu wnaar van Diena Wilmink. Hij trouwde op 26 november 1858 te
Lonneker met haar zustcr Aleida Wilmink . geboren te Hengelo
op 23 maar t 1827. overlede n te Lonneker op 23 december 1874.
Op JOj uni J 89 J ver trok hij naar S teende ren. Hu n zoon Frede rik
Reudink . gebo ren te Lonncker op 24 mei 1866. gehuwd te Enschede op 20 mei 1886 met Heintje Wagelaar , gebo ren te Lonncker op 17 augus tus 1865. was de laatste molenaar van de Reudin kmolen. De famili e vertrok in 1902 naar G rona u, Duit sland.
doch kwam in 1917 teru g naar Enschede.
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