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VAN HET BESTUUR
Vriescheloo, 05 februari 2020.
Aan de leden van de molenwerkgroep Oost-Groningen,
Namens het bestuur nodig ik u uit voor een ledenvergadering in molen Edens
te Winschoten op:
Woensdag 04 maart 2020 om 20.00 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Opening.
Vaststelling agenda.
Notulen ledenvergadering van 16 oktober 2019.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Jaarverslag 2019.
Financieel verslag 2019.
Kascontrolecommissie:. dhr. C. Nanninga en K. Tolboom (reserve:
Mevr. I. Wierenga).
Verslag kascontrolecommissie.
Verkiezing kascontrolecommissie.
Begroting 2021.
Verkiezing bestuursleden.
Volgens het rooster van aftreden zijn er geen aftredende
bestuursledenleden.
Valbeveiliging.
Opleiding.
Verkorte opleiding MSMOG (molen instandhouder)
Maaldagen 2020.
Excursie (Dhr. M. Steemers en dhr. J. Gründemann) 18 april.
Dhr. M. Steemers heeft deze taak van dhr. A. Hofsteenge
overgenomen.
P.R.
Volgende vergadering.
Rondvraag.
Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Remko Verstok
Secretaris.
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Notulen najaarsvergadering 16 oktober 2019
1. Opening.
Dhr. A. Hofsteenge opent de vergadering en heet de aanwezige leden welkom.
2. Vaststelling agenda.
Geen wijzigingen.
3. Notulen vergadering van 13 maart 2019.
Punt 8. Wordt als volgt gewijzigd:
De kascommissie (dhr. C. Kosmeijer en dhr. M Steemers) hebben de kas en
bescheiden gecontroleerd en in orde bevonden en stelt de vergadering voor om
het bestuur decharge te verlenen. De vergadering neemt dit voorstel over.
Voor het overige akkoord.
4. Mededelingen:
 Aanwezig 24 leden (inclusief 5 bestuursleden).
 Afwezig m.k.
De heren: J. Hazelhoff, S. Boer en J. Jonkman.
 Jubilea in 2019:
o 25 jaar molenaar:
 Dhr. H Prenger 06-10-1995
 Mutatie ledenbestand.
 Nieuwe leden
 Mevr. A van Erp
5. Ingekomen stukken.
 Stukken t.a.v. de subsidie aanvragen.
6. Opleiding.
 Er zijn op dit moment 7 leerlingen ( van 2 staat de opleiding op een
“laag pitje” ivm met werk) op drie instructiemolens.
 Twee leerlingen hebben de opleiding uitgesteld tot een later moment.
 Alle info ook de data en inhoud van de theorielessen staat op de site
van de werkgroep.
De theorielessen worden minder regelmatig gegeven ivm profexamens waar
dhr. J. Kugel bij aanwezig moet zijn.
Oproep aan de leerlingen om tijdig te laten weten als ze niet op de
theorieles komen.
 Geslaagd voor het proefexamen op 4 mei 2019
 Mevr. J. Oost, mevr. J. Sollart en dhr. C. Nanninga
 Geslaagd voor het examen op 18 september 2019
 Dhr. C. Nanninga
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7. Maaldagen.
 Aangepast schema komt terug op de voorjaarvergadering.
De secretaris neemt contact op met drie molenaars naar aanleiding van
opmerkingen bij het concept van de maaldagen voor 2020. ( Molenaars van: De
Dellen, De Noordermolen en Veldkamps molen.
8. Excursie.
 Voorstel vanuit het bestuur: Richting de Veluwe met als opties:
 De Passiebloem, Zwolle
 De middelste Molen, Loenen
 Cannenburgermolen/riffelbedrijf, Vaassen
Dhr. J. Gründemann en Dhr. A. Hofsteenge organiseren de excursie die
gepland staat op 18 april 2020.
Tijdens de voorjaarsvergadering zullen zij hun plannen presenteren.
Dhr. Gründemann regelt het vervoer.
9. P.R.
 Cultuurdag Oldambt 30 november 2019
 Dhr. A. Hofsteenge, dhr. R. Verstok en dhr. J. Kugel bemannen
een stand; meerdere leden zijn welkom.
 Dhr. N. Holman zorgt dat bakkerspullen uit molen Dijkstra op
tijd in molen Edens zijn.
 Oproep op Radio Noord ( deze middag)
 Dhr. J. Kugel heeft een artikel voor het streekblad gemaakt (verschijnt
volgende week)
10. Jubilarissen, 40 jaar Molenaar.
De voorzitter spreekt de beide jubilarissen; dhr. D.J Tinga en dhr. G.S.J. Murris
toe.
Hierbij geeft hij een overzicht van de het examen van beide heren tot heden en
de bijdragen die geleverd zijn aan de Molenwerkgroep. Hier en daar aangevuld
door de beide heren zelf.
Tot slot ontvingen beide, onder applaus, een exemplaar van de penning ter ere
van het typisch Nederlandse immaterieel erfgoed: het Ambacht van Molenaar.
11. Volgende vergadering/ afspraken in 2019:
 Nieuwjaarsvisite
04 januari
 Ledenvergadering
04 maart
 Excursie
18 april
 Ledenvergadering
21 oktober
Nieuwjaarsvisite 2020 09 januari
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12. Rondvraag.
 Dhr. W. Huizenga

Van 41 van de 186 leden van het gilde in Groningen is geen
email bekend.
Graag hulp hierbij om bij collega’s navraag te doen.
 Dhr. H. Poppen.

Aandacht voor kopij voor Muldersnijs

Verhalen over relatie molenaar en eigenaar van de molen.
 Dhr. D.J Tinga.

Dank aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd voor het
verkrijgen van zijn koninklijke onderscheiding. Ook dank voor
alle cadeaus.
 Dhr. A. Hofsteenge.

Er is onduidelijkheid over de valbeveiligingscursus, die het gilde
organiseert.

Hoe staat die in verhouding tot onze eigen instructie. Wordt
uitgezocht.

Een vijftal mensen geeft zich op als er hier weer een instructie
gegeven wordt.
13. Sluiting.
Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.

Remko Verstok
Secretaris.

CONTRIBUTIE
De penningmeester roept de leden op hun contributie
2020 te betalen. De kosten zijn bij betaling vóór 1 april
10,--. Na verzending van herinneringen wordt dit
€ 15,-Doe dit a.u.b. om onze mooie werkgroep ook
financieel te steunen.
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Jaarverslag 2019
Vereniging
Molenwerkgroep Oost-Groningen
Op 1 januari 2019 had de Molenwerkgroep 70 leden en op 31 december 69
leden. Er hebben zich drie nieuwe leden aangemeld, drie leden hebben hun
lidmaatschap beëindigd en één lid is overleden
Van de 69 leden hebben 45 het getuigschrift van vrijwillig molenaar. Voor het
overige bestaat het ledenbestand uit personen die de opleiding volgen of
sympathiseren met de Molenwerkgroep.
Er werd in 2019 twee keer een ledenvergadering gehouden in molen Edens te
Winschoten. Ook het bestuur kwam in 2019 twee maal bij elkaar. Daarnaast
was er de informele bijeenkomst van leden en bestuur tijdens de
nieuwjaarsvisite op 6 januari, ook in molen Edens.
Het bestuur had eind 2019 de volgende samenstelling:
Voorzitter
: de heer A. Hofsteenge uit Vriescheloo
Secretaris
: de heer R.W. Verstok uit Vriescheloo
Penningmeester : de heer N. Holman uit Blijham
Leden
: de heer J. Kugel uit Nieuwolda
: de heer A Middel uit Oude Pekela
Dit jaar hadden we een groot aantal jubilarissen.
25 jaar molenaar:
Dhr. J Olthof
35 jaar molenaar:
Mevr. G.G.I. Koster-Westervaar
hr. A.C. Hofsteenge
Dhr. D.W. Hoftijzer
40 jaar molenaar:
Dhr. G.S.J. Murris
Dhr. D.J. Tinga
Op vrijdag 20 september 2019 heeft Dhr. D.J.
Tinga een koninklijke onderscheiding ontvangen
vanwege zijn 40 jarig molenaarschap en alle
werkzaamheden die hij voor het behoud en
instandhouding van molens heeft gedaan. Hij
werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje
Nassau.
Muldenijs 2020-1
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Drie leden hebben proefexamen en/of examen gedaan.
Geslaagd voor het proefexamen op 4 mei:
Mevr. J. Sollart
Mevr. J. Oost
Dhr. C Nanninga
Geslaagd voor het examen op 18 september:
Dhr. C Nanninga
Omdat de oorspronkelijk excursiedag samenviel met de uitreiking van de
getuigschriften tijdens de jaarvergadering van vereniging “De Hollandsche
Molen” op 13 april is de excursie verplaats naar 7 september.
De organisatie was in handen van dhr. A. Hofsteenge en dhr. M Steemers. Het
reisdoel was ditmaal Friesland waar een zestal molens werden bezocht:

1. De Zwaluw; koren- pel- en
zaagmolen in Burdaard
2. De Hoop; met diverse
wieksystemen in Stiens
3. Arkens; spinnekop met
vlinderwieken in Franeker
4. Spinnekop stellingmolen in
Koudum
5. Mellemolen; spinnekop in
Akkrum.
6. Boktjasker in Augustinusga

Spinnekop Arkens in Franeker.
Tijdens het Nationaal molendagen op 11 en 12 mei en het Groninger
molenweekend op 8 en 9 juni waren de leden van de molenwerkgroep actief en
draaiden de molens in Groningen, evenals tijdens de open monumenten dagen
op 14 en 15 september.
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In de overige weekenden van mei tot en met oktober werd volgens het rooster
van de open maaldagen van de molenwerkgroep gedraaid. Daarnaast draaien
veel molenaars al of niet op vaste dagen met grote regelmaat hun molen.
Dit jaar waren er 7 personen in opleiding op de drie instructiemolens. In de
wintermaanden werden door de instructeurs twee keer per maand op de
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur theorie lessen gegeven in molen Edens. Extra
theorie lessen werden verzorgd door dhr. J. Kugel op de dinsdagavond.
Door middel van info-markten, krantenberichten en radio interviews hebben we
de opleiding tot vrijwillig molenaar onder de aandacht gebracht.
Het verenigingsblad ”Muldersnijs” is dit jaar 4 keer verschenen met interessante
artikelen van de redactie en de leden. Tevens zijn een aantal nieuwe
adverteerders gevonden.
De website (www. molenwerkgroepoostgroningn.nl) is een belangrijke bron van
informatie, ook voor niet leden.
Vriescheloo 20 januari 2020.
R.W. Verstok, secretaris.
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OPEN DAGEN VAN DE MOLENS 2020
De vereniging “Molenwerkgroep Oost-Groningen” stelt u in de gelegenheid om
de aangesloten molens te bezoeken, door ze op verschillende dagen open te
stellen.
De molenaar is dan aanwezig.
Vriescheloo:
Korenmolen de Korenbloem
Eemshaven:
Poldermolen de Goliath
Ten Boer:
Zaag- en korenmolen Bovenrijge
Oude Pekela:
Koren- en pelmolen de Onrust
Ganzedijk:
Koren- en pelmolen Udema’s molen
Zandeweer:
Korenmolen Windlust
Noordbroek:
Poldermolen de Noordermolen
Bellingwolde:
Korenmolen Veldkamps Meul’n
Wedde:
Poldermolen de Weddermarke
Van 1 april t/m 1 oktober
Nieuw-Scheemda:
Poldermolen de Dellen
Nieuw-Scheemda:
Poldermolen de Westerse molen
Van 1 mei t/m 14 oktober
Bourtange:
Koren- en pelmolen de
Vestingmolen
Noordbroek:
Koren- en pelmolen De Noordstar
Muldenijs 2020-1

Elke zaterdag en zondag
van 10.00 tot 16.00 uur open.
Draait op zondag van 13.00-16.00 uur
Elke zaterdag en zondag
van 13.30 tot 17.00 uur.
Elke zaterdag
9.00 tot 12.00 uur.
e
e
Elke 1 en 3 zaterdag
van 9.30 tot 12.30 uur.
Elke zondag
van 13.00 tot 16.00 uur.
Elke donderdag
van 13.00 tot 17.00 uur
Volgens afspraak 06-41161941
Elke zondag
van 13.00-16.00 uur
Voor de zekerheid kunt u bellen:
06-57324617
Elke zaterdag
van 13.00 tot 16.00 uur

Elke maandag
van 19.00 uur tot zonsondergang
Molen in reparatie: Open bij deelname
aan ommetjewestersemolen@msmog.nl

e

De 1 zaterdag van de maand
van 13.00 tot 16.00 uur.
e

De 2 zaterdag van de maand
van 13.00 tot 16.00 uur
Pagina 10

Winschoten:
Korenmolen Edens
Winschoten:
Koren- en pelmolen Dijkstra
Winschoten:
Korenmolen Berg
Harkstede:
Korenmolen Stel’s Meulen
Wedderveer:
Spinnekop zaagmolen
Veelerveen:
Korenmolen Niemans Molen

e

De 2 zaterdag van de maand
van 13.00 tot 16.00 uur

e

De 4 zaterdag van de maand van 13.00
tot 16.00 uur
Laatste zondag van de maand van
12.00 tot 16.00 uur

9 en 10 mei Nationale molendag.
13 en 14 juni Groninger molenweekend.
12 en 13 september Open Monumenten Dag
Inlichtingen: www.molenwerkgroepoostgroningen.nl
Ook als de molens op
andere dan genoemde
dagen in bedrijf zijn, bent u
welkom.

MOLENGEDICHT
JE MOET MALEN
OP DE WIND VAN VANDAAG
DE WIND VAN GISTEREN
HELPT JE NIET VOORUIT
DE WIND VAN MORGEN
BLIJFT MISSCHIEN WEL UIT
JE MOET MALEN
OP DE WIND VAN VANDAAG
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GEZIEN IN ZEELAND.
In Goedereede (Z) kwam ik een draaiende molen tegen. Natuurlijk werd de rit
onderbroken voor een bezoekje.
De molen (De Windvang) is een ronde stenen molen, met een bijzondere
bouwstijl. Op de begane grond is een ingang, maar er zijn aan twee kanten ook
buitentrappen naar de eerste zolder. De molenaar verklaarde dit graag voor
me. In vroeger dagen was op de begane grond de molenaarswoning en door de
fysieke scheiding van de gesloten tussenvloer was het prima wonen daar.
Buitenom naar de molenwerktuigen zorgde voor een relatief stofvrije woning.
Deze molen had vroeger 3 koppels maalstenen, maar thans is er nog maar
één. In de kap trof ik een rollenkruiwerk met houten rollen aan. Er was één
rollensluis aanwezig.
De bovenas was erg kort. Op de plaats waar vaak de IJzerbalk of lange spruit
ligt, was hier de penbalk. De axiale krachten van de bovenas werden via een
broekbalk naar de korte spruit geleid. De achterkant van de kap kende dus
geen penbalk, maar alleen de korte spruit. De broekbalk werd met klossen op
de penbalk geborgd tegen zijdelinkse verschuiving en door een vertikale paal
naar de nok van de kap geborgd tegen opwippen. Mooi was wel, dat de
smering van de penlager d.m.v. een kettinkje in een oliebadje geschiedde.
Omdat de bovenas zo kort is, is de noodzaak voor een stevige springbeugel
onontbeerlijk. Hier was het een redelijk brede plaat, die bijna zonder ruimte over
de pen was gemonteerd.
Al met al een bijzonder bezoekje.
Joep Gründemann
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WERK IN UITVOERING
Een bijdrage van Rob Hoving (molenmaker bij aannemers restauratie &
molenmakersbedrijf Molema
Maandag 2 december 2018 is er in Ramsloh begonnen met de afbraak van de
in erg slechte staat verkerende stelling van de korenmolen van Schoof in
Ramsloh (Saterland). De nieuwe stelling was in de werkplaats in Heiligerlee al
compleet opgebouwd waarna deze na het nummeren van de onderdelen weer
uit elkaar genomen is. Op donderdag 12 december is de nieuwe stelling als een
bouwpakket naar Ramsloh getransporteerd. Diezelfde dag is de nieuwe stelling
in een dag om de molen opgebouwd. Daarna volgde in januari 2020 de
afwerkende werkzaamheden welke inmiddels zijn afgerond.
De molenaarsfamilie Schoof komt van oorsprong uit Winschoten. We hebben
het dan over 1751. In de loop der tijd zijn nakomelingen verhuist naar Duitsland.
Op een gegeven moment was deze familie molenaar op zeven Duitse molens.
Namelijk in Greetsiel, Jheringsfehn, Berumerfehn, Tettens, Carolinensiel,
Ramsloh, en Osloss.
De molen van Schoof in
Ramsloh is in 1860 gebouwd
als opvolger van een door
blikseminslag afgebrande
standerdmolen.
De huidige molen is een
achtkantige stellingmolen met
een staart en
voeghoutenkruiwerk. De
roeden zijn oudhollands
opgehekt. In 1926 werd A.N.
Schoof eigenaar, de vader van
de huidige eigenaar Enno
Schoof. Na jaren op wind
gemalen te hebben is de
molen van binnen omgebouwd
tot een elektrische maalderij.
(zie voor de nieuwe situatie de
voorpagina)
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OEI DAT IS SCHRIKKEN
Door Hemmo Poppen
Maar gelukkig was het maar
een oefening in molen Dijkstra
op maandagavond 10 februari.
Even na zessen werd bij
ondergetekende aangeklopt of
de brandweer wel zou mogen
oefenen in de molen. Het is
een keer wat anders dan een
oud schoolgebouw of een
leegstaande woning.
Het ging om een oefening voor
jonge brandweermensen die
binnen veertien dagen examen
zouden moeten gaan doen.
Op de tweede en derde zolder
werden branden geënsceneerd
met verlichting en
rookmachines.
Zo kun je mooi zien wat voor
een schoorsteeneffect de
molen geeft. De rook kwam
boven uit de kap.
Het was een complete oefening
met vooraf een melding van
een voorbijganger, een uitruk, blussen en hulpverlening. De eerste keer ging
het even mis. Er werd melding gemaakt van rookontwikkeling uit de molen aan
de Nassaustraat 63. Het eerste waar de brandweerlieden aan dachten was
molen Edens. Een mooi leermoment dus.
Men vond het in elk geval een leuk project om te doen.
Ook buren hadden de rook gezien en kwamen ondanks de regen toch maar
even kijken. Zelfs de media had nog even een moment voor een foto.
Na afloop is er nog even nagepraat over de oefening en wat er goed ging en
niet helemaal goed ging.
Wat we er als molenaars van leren dat we bijvoorbeeld deuren in de molen niet
op slot doen als we er toch niet zijn. Zij worden zonder meer opengebroken als
er niet snel een sleutel te vinden is.
Ook is aangegeven dat als het al een uitslaande brand is dat naar binnen gaan
al geen optie meer is.
Voor de foto dank aan Thom van der Veen/ OldambtNu.nl
Muldenijs 2020-1
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WIST JE DAT????
Google heeft een methode ontwikkeld om met kunstmatige intelligentie te
komen tot een zeer nauwkeurige en snelle lokale weersverwachting. De
bestaande weermiddelen gebruiken brute computerarchief om het weer te
voorspellen en heel lokale verwachtingen zijn moeilijk te maken.
Google gebruikt een methode die het bedrijf ‘nowcasting’ heeft gedoopt en die
aan de hand van radarbeelden en andere gegevens bijvoorbeeld correct
voorspeld of het komende uur op een bepaalde plaats gaat regenen.
Ontwikkelaars hopen dat de tool kan worden gebruikt voor dagelijkse
activiteiten, zoals het plannen van fietsroutes, of het bepalen van de ideale plek
op een strand voor een bruiloft. Nowcasting kan worden gebruikt voor
landbouw, rampenpreventie en zelfs voor piloten die turbulentie willen
vermijden.
RECEPT VAN EEN POFFERT
Onze nieuwe MIO Jaap Rieks heeft ons in één van zijn eerste theorielessen
getrakteerd op een stuk heerlijke zelf gebakken poffert.
Uiteraard hebben we daarvan het recept gevraagd.
500 gram zelfrijzend bakmeel
250 gram witte basterdsuiker
250 gram rozijnen (1 zakje)
2 kopjes water (250 ml)
1 zakje bakpoeder (Oetker)
1½ kopje melk (190 ml)
3 eieren
boter (voor invetten pan)
paneermeel (voor bestrooien pan)
kaneel
Rozijnen wassen en zachtjes op vuur zetten met ± 2 kopjes water (½ uurtje).
Van het vuur nemen en rozijnen uit laten lekken (vocht bewaren). Het vocht van
de rozijnen in een kom doen, samen met 1½ kopje melk, het bakmeel, basterd
suiker, bakpoeder en eieren en dan roeren tot dat een glad mengsel is
ontstaan.
Poffertpan invetten en bestrooien met paneermeel. Deeg in de pan doen (niet
helemaal vol) en van boven iets bestrooien met suiker en kaneel. Geheel
afsluiten en in een pan met water zetten.
Als het geheel kookt vuur lager zetten en de poffert in ± 1 uur gaar koken. De
pan moet tot de helft in water staan.
Smoakelk eetn !
Muldenijs 2020-1
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HOEZO HOGE GEMIDDELDE LEEFTIJD?
Bron Dagblad van het Noorden van 4-2-2020
14 jaar is hij Sander Boom uit Smilde en is helemaal gek van molens.
Hij is zelfs van plan om de grootste korenmolen van Drenthe te herbouwen in
zijn woonplaats.
Sander is vaak te vinden op korenmolen De Vlijt in Diever waar hij de molenaar
meehelpt de molen te bedienen en koren te malen.
In Smilde heeft vroeger een imposante korenmolen gestaan en een paar
maanden geleden kreeg hij het plan van herbouw in zijn hoofd.
Hij heeft contact gezocht met de gemeente om zijn miljoenenproject voor te
leggen. Dat moest wat bijzonders zijn en heeft daarom een gedicht geschreven
naar de burgemeester. Dat gaat zo:
Op Smilde heeft eens een molen gestaan,
die maalde daar voor bakkers ’t graan.
Hij was hoog en zwaar, en hij stond er minstens 90 jaar.
In ’25 werd hij afgebroken, en zo werd de traditie verbroken.
Maar kijk, ruim 90 jaar later keek een jongen langs het water en hij dacht:
’k mis hier iets, ik weet niet wat, maar daar bij die brug, daar zit een soort
van gat.
Zoals het vaak gaat blijft het dan een tijd stil.
Maar dan blijkt zijn opzet toch geslaagd. De gemeente Midden-Drenthe
reageert: of hij wil langskomen bij
burgemeester Mieke Damsma. ,,De
burgemeester was heel aardig’’, zegt
Sander. En de gemeente heeft haar
huiswerk gedaan: de jonge molenaar krijgt
een boekje over de geschiedenis van
Smilde. ,,Ze vonden het een mooi plan.
Maar ze zeiden wel dat het nog heel lang
kan duren. En dat ik medestanders moet
proberen te vinden’’, zegt hij.
Met de opleiding is Sander dus al bezig en
e
wie weet als hij met zijn 18 examen kan
doen kan hij misschien wel molenaar
worden op de herbouwde molen in Smilde.
Foto www.allemolens.nl
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EEN DROEVIG VERHAAL, MAAR HET KAN
Leydse courant, 28 nov. 1858
"Te Rotterdam had eergisteren een treurig voorval plaats. Een persoon op den
oliemolen van de hh. Kolff, aan den Hoogen Zeedijk, werkzaam, wilde een touw
van boven uit den molen halen, dat hij om den schouder schijnt te hebben
geslagen. Hij is daarmede tusschen een kamrad geraakt, waardoor het touw
om den hals en hij tusschen het gangwerk werd geslingerd, met dat ongelukkig
gevolg dat zijne ledematen werden verbrijzeld en hij oogenblikkelijk dood was.
De ongelukkige laat eene weduwe en 5 kinderen na."

UIT DE OUDE DOOS / GESCHIEDENIS
Ingezonden door Wieke Duinmeijer
Beroepsmolenaars, vaak families waar het beroep werd doorgegeven van
vader op zoon.
Ik noem de familie Bouwman zo’n 25 jaar later de familie van der Veen,
waarvan zoon Piet als 12 jarige al de vang bediende.
Later bedacht Piet de naam "de Meervogel" (Garrelsweer) voor de molen .
De molenaar ging ook wel riet snijden, paling vangen met fuiken, bieten en
aardappels krabben bij de boer, om zijn magere salaris aan te vullen.
Ook de molenaarsvrouw moest de molen wel eens bedienen, zoals vaak in
molenaars gezinnen gebeurde.
Dat z’n vrouw ook van wanten weet, blijkt nog wel uit de uitroep van haar man,
die van ongeveer een halve kilometer afstand de molen zag draaien en uitriep:
"Duvel wicht, nait haarder Griet !!
Piet van der Veen noemt zijn molen een "ijdele molen". Een beetje wind is
genoeg om hem te laten draaien. Soms moest je goed opletten, maar hij sloeg
nooit op hol.
"Ik heb wel eens 1200 uur per jaar gedraaid, er waren wel jaren dat je niet op
vakantie kon, zo nat waren de zomers."
Er waren ook winterdagen die enorm nat waren. Op een oudejaarsdag heb ik
eens van 6.40 tot nieuwjaarsdag 2.00 uur gedraaid. je kon op dat tijdstip nog
niet eens zien dat het water gezakt was, ongelofelijk !
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MOLENAARSGILDE! MAAR DAN EEN BEETJE ANDERS!
Ingezonden door Jan Kugel
( Naar “de molen in ons volksleven” van Bicker Caarten)
Heij! Zo draait de meulen
De wijn die komt van Keulen.
Van Keulen komt de wijn.
Laat ons drinken en vrolijk zijn.
In de Gouden Eeuw waren vakbekwame lieden verenigd binnen een gilde; zo
was er ook een gilde voor molenaars van graanmolens. Op hun jaarlijkse gildebijeenkomsten werd behalve gesproken over hun vak, ook samen feest gevierd.
Daarbij vloeide de drank rijkelijk en ter verhoging van de stemming werd
daarbij het bovenstaande lied gezongen.
Links staat een zilveren gildebeker afgebeeld,
waaruit nieuwkomers moesten drinken om tot het
gilde te worden toegelaten. Waar normaal een
voet onder de kelk zit waar de beker op kan staan,
was hier een standerdmolen gesmeed. Een volle
beker kon dus niet worden neergezet, maar moest
ineens worden leeggedronken. Op de bovenas in
de kap was echter een schoepenwiel
gemonteerd. Aan de voorzijde zaten de wieken en
achter op de kap zat een klok met één wijzer. Als
de beker was volgeschonken, moest de gebruiker
hard blazen op de pijp naast de trap. Daarmee
zette hij/zij het schoepenrad in de kap in werking
en daarmee ook het gevlucht en de wijzer.
De drinker moest de beker leegdrinken voordat
het gevlucht stil was komen te staan. Lukte dat
niet….. dan moest bij wijze van straf het aantal
glazen worden leeggedronken, dat de wijzer op de
kap aangaf. De vrouwen, die ook op deze
bijeenkomsten aanwezig waren, konden volstaan
met het aantal teugjes, dat de wijzer aangaf.
Je kunt je voorstellen, dat het een vrolijke boel
werd op deze jaarlijkse bijeenkomsten.
Met het verdwijnen van de gildes zijn ook deze gebruiken verdwenen.
De bekers waren ware staaltjes van edelsmeedkunst, waarvan er nog enkele in
particulier bezit zijn.
Op de afgebeelde beker zien we de knechten de zakken langs de trap omhoog
dragen, terwijl de molenaar op het bordes (balkon) toeziet. Het dak is versierd
met een vogel. Verder is het deel tussen de beker en de molen ook rijkelijk
versierd.
Iets om weer in te voeren bij de Molenwerkgroep?
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WEERKAART

Op de weerkaart van 8 februari stonden voor ons nog onbekende symbolen.
We kennen ze wel de blauwe koufronten met de driehoekjes en de rode
warmtefronten met de bolletjes die de trekrichting aangeven. Maar een lijn met
lossen driehoekjes en bolletjes kenden we nog niet.
Zie bovenstaande weerkaart van 8 februari, maar ook de kaart van 29 januari
om 18.00 uur komt een rode lijn voor.
Jan Kugel is dus even te rade gegaan bij de weerdeskundige David Henneveld
en die kwam met de volgende uitleg.
Hallo Jan, dat is een oplossend front. Op parameters (meteorologisch) is het
nog terug te vinden maar er is verder weinig meer van over op basis van
satelliet, wolken en neerslag.
hartelijke groet, David.
Overigens geeft David vlak voor het weekend ook een goed weerbericht op de
website van het Gilde van vrijwillige molenaars
https://vrijwilligemolenaars.nl/weerbericht
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Pentekening van een spinnekop. Gemaakt en beschikbaar gesteld door de heer
F. Kuiper uit Winschoten
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