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COLOFON 

 
Muldersnijs is het blad voor leden en donateurs van de vereniging 
Molenwerkgroep Oost-Groningen. KvK no. 40037981.  
Het blad verschijnt 4x per jaar en wordt mede mogelijk gemaakt door onze 
adverteerders. 
 
Bestuur: 

Voorzitter:  Alidus Hofsteenge, 0597-530838 
 info@molenwerkgroepoostgroningen.nl 

Secretaris:  Remko Verstok, Wedderweg 30, 9699 RE Vriescheloo 
 secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl  

Penningmeester: Nico Holman, Hoofdweg 171, 9697 NG  Blijham 
Leden: Jan Kugel en Abel Middel 
 
Bankrekening:  NL55 INGB 0003 0251 39 
 t.n.v. Molenwerkgroep Oost-Groningen 
De contributie bedraagt € 10,00 per jaar of deel van een jaar. 
Website: www.molenwerkgroepoostgroningen.nl  

Instructeurs: 
Molen Edens te Winschoten, J. Kugel 06-10323438 
Molen Dijkstra te Winschoten, N. Holman 0597-562894 
Molen de Vier Winden te Pieterburen, D.J. Tinga 0595-441389 
 
Redactie: Hemmo Poppen 

 redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl 
 
Het blad wordt afgedrukt toegezonden of op verzoek als PDF (in kleur) per mail 
toegestuurd. 
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VAN HET BESTUUR 
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NOTULEN VOORJAARSVERGADERING 04 MAART 2020 

 
1. Opening. 
Alidus Hofsteenge opent de vergadering en heet een ieder welkom.  
 
2. Vaststelling agenda. 
Toevoegen agendapunt 4. Lief en leed 
 
3. Notulen vergadering van 17 oktober 2018. 
Akkoord.  
 
4. Lief en leed. 
Er wordt stil gestaan bij het overlijden Gerda Koster-Westervaarder. 
 
5. Mededelingen. 

 Afmeldingen: Arnold Dost, Derk-Jan Tinga, Derk Klungel, Astrid van 
Erp, Jouktje Oost en Bertram Platen. 

 Molencongres Zaanse Schans 20  juni.  Alidus Hofsteenge en Kenny 
Tolboom gaan hierheen. 

 Er is een extra kweern en een achttal vijzels gekocht voor het 
molenmuis project. (en ander schoolbezoeken). Staan in molen De 
Korenbloem te Vriescheloo. 

 
6. Ingekomen stukken. 
Reguliere post m.b.t. de subsidies en via de mail het overlijdensbericht van 
Gerda Koster-Westervaarder . 
 
7. Jaarverslag.  
Wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 
 
8. Financieel verslag.  
Is overzichtelijk en duidelijk en roept geen vragen op 
 
9. Verslag kascommissie. 
De kascommissie (Cees Nanninga en Kenny Tolboom) heeft 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. 
 
10. Verkiezing kascommissie. 
Gekozen worden: Ida Wierenga en Kenny Tolboom en als reserve Cees 
Nanninga. 
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11. Begroting 2021. 
De begroting wordt goedgekeurd. 
 
12. Bestuursverkiezing. 
Dit jaar zijn er geen aftredende bestuursleden. 
 
13. Valbeveiliging. Een aantal punten uit de uit de discussie. 

 Joep Gründemann en Michel Steemers hebben de “training trainer” 
valbeveiligingscursus van het Gilde gevolgd en gecertificeerd om 
anderen met de valbeveiliging te trainen. 

 Sets moeten eigenlijk elk jaar gekeurd worden, maar bij weinig of 
geen gebruik zou om de twee jaar ook voldoende moeten zijn. 

 Na opgevangen val moet keuring plaats vinden. 

 Verantwoordelijk voor aanwezigheid en keuring is de eigenaar van de 
molen. 

 De nieuwe valbeveiligingssets zijn geschikt voor personen tot 140 kg. 

 Leidend voor het gebruik is de Arbowet 
 

 Daarnaast heeft het GVM aan elke afdeling twee sets valbeveiliging 
beschikbaar gesteld. 
Voor instructie over het gebruik of het lenen van een set ten behoeve 
van instructie op de molen of werkzaamheden aan de molen kan 
contact worden opgenomen met veiligheidscoach Alidus Hofsteenge. 

 
14. Opleiding. 

 Er zijn op dit moment weinig leerlingen op de drie instructiemolens. 
o Molen Dijksta : 3 
o Molen Edens : 2 
o Udema”s molen : 1 

 
Examens:  Jaqueline Sollart : 19 mei 
  Jouktje Oost : 23 april 
 
15. Verkort opleiding MSMOG 
Het lukt de molenstichting niet hun molens op de reguliere manier te 
bemensen. 
Daarom zijn ze gestart met een verkorte opleiding van moleninstandhouder. 
De bedoeling is dat iemand wordt opgeleid om te kunnen draaien op één molen 
van hun molens.  
 
De Molenwerkgroep is niet gelukkig met deze ontwikkeling. 
Statutair kunnen ( en zullen) wij alleen vrijwillig molenaars opleiden via het 
Gilde en de Hollandsche Molen. 
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16. Maaldagen. 
Akkoord met toevoeging van de De Meervogel in Garrelsweer. 
 
17. Excursie. 
Dhr M. Steemers en dhr. A. Hofsteenge presenteren de plannen voor de 
excursie van 18 april 2020.  
Dit jaar bezoeken we vier molen en een riffelarij. Zie uitgebreide info op de 
website. 

o Zwolle: De passiebloem  
o Vaassen: 

 De Cannenburgermolen 
 De Riffelarij 

o Posterenk: De Wilpermolen 
o Norg: De Hoop 

 
18. P.R. Geen speciale acties wel aandacht voor de opleiding tijdens de 

molendagen in mei en juni. 
Voorstel van Michel Steemers om folders te plaatsen in openbare gebouwen 
die een zgn. foldermuur hebben, waar diverse organisatie en instelling info 
kunnen plaatsen. 
 
19. Volgende activiteiten / vergaderingen. 

 Excursie:   18 april 2020 

 Ledenvergadering: 21 oktober 2020 

 Nieuwjaarsvisite: 09 januari 2021 
 
 
20. Rondvraag. 

 Michel Steemers: Graag aandacht voor de crowdfunding van Molen 
Ceres. 

 Grieto de Vries: De Hollandsche Molen heeft voorbeelden op hun site 
staan om een vuurwerkvrije zone bij de molen aan te vragen bij de 
gemeente.  

 
21. Sluiting. 
Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 
 
 
 
Remko Verstok 
Secretaris. 
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OPEN DAGEN VAN DE MOLENS 2020 (CONCEPT) 

 
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  

Elke zaterdag en zondag 
van 10.00 tot 16.00 uur open. 
Draait op zondag van 13.00-16.00 uur 

Eemshaven:  
Poldermolen de Goliath 

Elke zaterdag en zondag 
van 13.30 tot 17.00 uur. 

Ten Boer:  
Zaag- en korenmolen Bovenrijge 

Elke zaterdag 
9.00 tot 12.00 uur. 

Garrelsweer: 
Poldermolen De Meervogel 

Elke zaterdag 
Van 13.00 tot 16.00 uur 

Oude Pekela:  
Koren- en pelmolen de Onrust 

Elke 1
e
 en 3

e
 zaterdag 

van 9.30 tot 12.30 uur. 

Ganzedijk:  
Koren- en pelmolen Udema’s molen 

Elke zondag 
van 13.00 tot 16.00 uur. 

Zandeweer:  
Korenmolen Windlust 

Elke donderdag 
van 13.00 tot 17.00 uur 

Noordbroek:  
Poldermolen de Noordermolen 

Volgens afspraak 06-41161941 

Bellingwolde:  
Korenmolen Veldkamps Meul’n 

Elke zondag 
van 13.00-16.00 uur. Voor de zekerheid 
kunt u bellen: 06-57324617 

Wedde:  
Poldermolen de Weddermarke   

Elke zaterdag 
van 13.00 tot 16.00 uur 

 

Van 1 april t/m 1 oktober 

Nieuw-Scheemda:  
Poldermolen de Dellen 

Elke maandag 
van 19.00 uur tot zonsondergang 

Nieuw-Scheemda:  
Poldermolen de Westerse molen 

Molen in reparatie  
Open bij deelname aan: 
ommetje-westersemolen@msmog.nl 

 
 

Van 1 mei t/m 14 oktober 

Bourtange:  
Koren- en pelmolen de 
Vestingmolen 

De 1
e
 zaterdag van de maand 

van 13.00 tot 16.00 uur. 

mailto:ommetje-westersemolen@msmog.nl
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Noordbroek:  
Koren- en pelmolen De Noordstar   

De 2
e
 zaterdag van de maand 

van 13.00 tot 16.00 uur 
 
 
De 2

e
 zaterdag van de maand 

van 13.00 tot 16.00 uur 
 

Winschoten:  
Korenmolen Edens  

Winschoten:  
Koren- en pelmolen Dijkstra  

Winschoten: 
Koren- en pelmolen Berg  

Harkstede:  
Korenmolen Stel’s Meulen 

Wedderveer:  
Spinnekop zaagmolen  

De 4
e 
zaterdag van de maand 

van 13.00 tot 16.00 uur 

Veelerveen:  
Korenmolen Niemans Molen 

Laatste zondag van de maand 
van 12.00 tot 16.00 uur 

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

 
Het hangt als een molensteen om zijn hals. 
Een gons (klap) van de molen hebben 
Hij loopt met molentjes 
 

EN TOEN WAS ER CORONA EN STONDEN (BIJNA) ALLE MOLENS 
“STIL”. 

 

 
 
Half maart schrok heel Nederland op, toen het nieuws kwam, dat de 
geheimzinnige “Chinese” virus vanuit Brabant zich over ons land verspreidde. 
Onwetendheid maakte de mensen soms radeloos. Ze wisten niet hoe te 
handelen en er werden adhoc maatregelen genomen; ook in de molenwereld. 
Het landelijk gilde kwam met het advies om in de molens alle activiteiten te 
staken en de Hollandse Molen schortte de examens op tot in het najaar. 
Bovendien kwam er een lijst met veiligheidsmaatregelen. 
In samenspraak met de diverse moleneigenaren werden er diverse regels voor 
de molens opgesteld. Sommigen sloten de molens helemaal, terwijl op andere 
plaatsen alleen de molenaar toegang had. Bezoek in elke vorm werd afgeraden 
en soms zelfs verboden. Ook de opleidingen op de instructiemolens vielen stil. 
Gelukkig mochten deze per 1 juni worden herval en werden de examens 
(voorlopig) vastgesteld in oktober en de toelatingsexamens in de maand 
daarna. 
Tijdens het opmeten van de 
theorieruimte in molen Edens bleek, dat 
er, met in achtneming van de 1½-meter 
regel, ruimte is voor 10 à 11  personen. 
Dat betekent, dat er naast de 5 à 6 
leerlingen van dit moment gelukkig 
ruimte is voor de instructeurs en enkele 
belangstellenden. Zo houden we de 
gezelligheid gelukkig in stand. De 
theorie begint eind oktober. De exacte 
dagen zijn t.z.t. te vinden op onze 
website.  
 
Jan Kugel 
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UIT HET VERLEDEN IN PIETERZIJL 
Bijdrage van Wieke Duinmeijer 

 
Langs de weg Diepswal stond vanaf 1835 een stellingmolen(een koren- en 
pelmolen), die in 1936 werd gesloopt, maar waarvan de molenaarswoning anex 
opslag resteert (Brugstraat 11). Ten noorden van het dorp werd in 1904 aan het 
Zijldiep een poldermolen (grondzeiler) gebouwd voor de bemaling van de 
achtergelegen polder. Deze had een gevlucht van 25 meter die later nog werd 
vergroot tot 28 meter; de grootste van de provincie Groningen. In 1916 kreeg 
de molen een elektromolen en in 1938 verrees een gemaal naast de molen. Bij 
de openstelling waren een aantal bestuursleden van het waterschap aanwezig 
onder in de molen, toen giftige gassen vrijkwamen uit het troebele water en 
allen bewusteloos raakten op een na die op tijd de deur wist open te zetten, 
zodat erger werd voorkomen. De molen kreeg daarop luiken om dit in de 
toekomst te voorkomen. Na de plaatsing van het gemaal werd de molen echter 
ook verwaarloosd en uiteindelijk in 1955 gesloopt. Het gemaal staat er nog. 
 
Bovenstaand is de tekst die te vinden is bij het dorp Pieterzijl in wikipedia. 
Meer gegeven staan in de molendatabase: 
https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=1182 
 

https://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=1182
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MOLEN FARMSUM 

 
Dan lees je in de krant en op Facebook een ongeluk met een hoogwerker bij 
molen “Aeolus” in Farmsum en dan gaan mijn gedachten weer terug naar die 
1 september 1976. 
Ik werkte destijds bij molenmakersbedrijf Roemeling en Molema in Scheemda, 
nu Molema in Heiligerlee. 
We waren met een prachtig project bezig. Een molen verplaatsen vanaf een 
plek bij de oude zeesluis naar een beter zichtbare plek in het dorp. 
Op de hoek van de Molenstraat en de Borgweg in de Borgshof in Farmsum was 
een mooie plek gereserveerd voor de molen en een dorpshuis. 
Een hele operatie. De achtkant en de kap van de molen die in een deplorabele 
staat waren, maar nog best te herstellen, werden in zijn geheel op een 
dieplader gezet en door het dorp getransporteerd naar de nieuwe locatie. 
Een indrukwekkend gezicht. Niet alleen de achtkant, maar ook de hijskraan die 
het gevaarte moest tillen. Destijds waren er al wel telescoop kranen, maar die 
hadden nog niet het draagvermogen om een achtkant en een kap van een 
molen te tillen. Dus werd er nog ouderwets één opgebouwd in onderdelen. Het 
was een splinternieuwe en het paradepaardje van Lommerts. 
Dat gebeurde op de oude plek, en om de kraan eerst weer helemaal uit elkaar 
te halen en opnieuw op de nieuwe locatie in elkaar te zetten was ook een hele 
klus. Dus ook de kraan was een spectaculair beeld om te zien. 
Nadat alles op de grond naast het reeds gemetselde achtkant was gezet 
konden de reparaties beginnen. Hier en daar moet een achtkantstijl worden 
vervangen met een paar korbelen en de verder noodzakelijk reparaties. 
Ook werd de kap klaar gemaakt om deze na het plaatsen van het achtkant er 
boven op te plaatsen. 
1 september was dan de dag dat het zou gaan gebeuren. 
Alles was voorbereid. De bobo’s waren er, de kinderen van de scholen waren 
uitgenodigd en veel publiek, maar wat er niet was een hijskraan van het 
kraanbedrijf Lommerts. Foutje van de planning waarschijnlijk. 
We waren er van uit gegaan dat het dezelfde kraan zou zijn die de verplaatsen 
ook had meegemaakt, maar niets. 
Na veel geregel, mobiele telefoon had je nog niet, dus moest heen en weer 
worden gereden om betrokken personen te pakken te krijgen, werd van het 
terrein van Lommerts een kraan van stal gehaald. 
Het was niet de jongste meer. Dat was te zien en ik had direct mijn twijfels, 
maar ja je hebt wat verstand van molens, maar niet van het hefvermogen van 
een hijskraan. 
Uiteindelijk bleek dus dat de kraan weliswaar het hefvermogen had, want de 
achtkant had al de hoogte van het stenen onderbouw bereikt, maar bij het 
zwenken van de kraan ging het mis. De constructie van de mast van de kraan 
was niet sterk genoeg om zijn last op de goede plaats te zetten. 
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4 collega’s en een medewerker van Lommerts stonden boven en gaven 
aanwijzingen om de achtkant op de plaats te zetten, 
Ik stond beneden en stuurde met twee lijnen om het draaien van de achtkant te 
voorkomen. 
De vloer op stellinghoogte was geheel dichtgelegd op het deel van het trapgat 
na. 
Toen de collega’s merkten dat het achtkant te ver doorschoot stapten ze over 
het ondertafelement. Eén van de collega’s kwam daarbij ongelukkig uit en 
stapte precies in het trapgat en viel naar beneden. Hij heeft daar een 
beenbreuk aan over gehouden. 
Het achtkant stortte vervolgens met de mast van de kraan naar beneden waar 
gelukkig geen bezoekers stonden. Dat had heel slecht kunnen aflopen want 
vlak voordat de hele operatie begon stond de hele schoolklas juist daar achter 
het hek te kijken. 
Een politieauto heeft het niet overleefd . Het hijsblok en onderdelen van het 
achtkant vielen er midden op. 
Gevolg was dat er een compleet nieuw achtkant moest worden gemaakt. 
Nadat we de resten van het oude achtkant hadden opgeruimd en gesorteerd 
hebben we onderdelen kunnen gebruiken en bij de werkplaats in Scheemda 
helemaal voorbereid. 
Bij de uiteindelijk nieuwe opbouw is wel een sterke kraan gekomen om het spul 
te plaatsten. Eerst het achtkant en daarna de kap. Deze was al volledig klaar 
compleet met rietbedekking. 
Toen was er wel het vertrouwen dat alles goed ging. Zelfs op het moment dat 
de kap geplaatst wordt. Je kunt je voorstellen dat er dan nog wel een beetje 
gekraak hoorbaar is als het gewicht van de kap op het achtkant geplaatst wordt. 
Uiteindelijk is het een mooie molen geworden op een mooie plek. 
 
Hemmo Poppen 
 
 

EXAMENS OP EDENS 

 
Op molen Edens deden op dinsdag 6 oktober vier mensen examen. Één van de 
4 was Jacqueline. Helaas werd ze voor de tweede keer afgewezen. Eduard 
Vroom uit Haren en 2 kandidaten uit Drenthe legden het examen met goed 
gevolgd af.  
Iedereen had het erg met Jacqueline te doen en hoopten, dat ze niet zodanig 
ontmoedigd voelt, dat ze stopt met de opleiding. 
 
Jan Kugel 
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GEBEURTENISSEN UIT HET VERLEDEN 
Opgespoord door Michel Steemers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 JULI! OOK VERGETEN??!!  

 
Je hoeft je niet te schamen. Ik ook!!!  Maar….. 
21 juli is namelijk de sterfdag van de 
beschermheilige van alle korenmolenaars,   
Sint-Victor! 
Of wist je het niet??!! Nee? Lees dan maar gauw 
verder; 
Aan het eind van de 3

e
 eeuw na Chr. was er in 

Marseille (Fr.) een Romeinse legionair gelegerd 
onder de naam Victor (=overwinnaar). Als goed 
Romeins soldaat behoorde hij natuurlijk de Romeins 
Keizer te vereren en deze boven alles en iedereen te 
stellen.  
Maar…. dat deed hij niet!! Hij was namelijk tot het 
christendom bekeerd en was dus van mening, dat er 
hogere machten waren dan de Romeinse keizer. Je 
begrijpt, dat dit zeer tegen de zin was van Rome. 
Maar.. dat hij probeerde anderen te verleiden om het 
christelijk geloof uit te dragen bij een bezoek van de 
keizer aan Marseille ging veel te ver. Hij werd 

daarom gevangen gezet om tot inkeer te komen. Maar in plaats daarvan wist hij 
een aantal van zijn medegevangenen en zelfs een 3-tal bewakers te bekeren. 
Hiervoor werd Victor voorgeleid voor de rechter en werd gedwongen te offeren 
aan de Romeinse goden. Maar in plaats van te offeren trapte Victor het beeld 
van Jupiter om, dat in stukken op de grond viel. Hierop werd terstond zijn 
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rechtervoet afgehakt. Vervolgens werd hij door de straten van Marseille over de 
grond gesleept naar een (ros)molen, alwaar hij tussen de stenen zou moeten 
sterven. Doch in plaats van te worden vermalen braken de molenstenen en 
vielen in brokstukken uit elkaar. Daarmee was alle “lankmoedigheid” ten einde. 
Victor werd middels het zwaard onthoofd. Echter..voordat het  in de rivier kon 
worden gedumpt, stalen mede-christenen het lijk van Victor en begroeven het in 
een nabijgelegen grot.  
Nadien zouden er in de buurt van de grot een aantal wonderen zijn gebeurd.  
In de buurt van de grot werd in de middeleeuwen een klooster gesticht, die de 
naam droeg “abdij Saint-Victor”. De relikwieën van Victor werden overgebracht 
naar het klooster. Heden ten dage worden ze bewaard in een basiliek in Parijs.  
Victor werd heilig verklaard en werd de beschermheilige van alle 
korenmolenaars. De datum van zijn terechtstelling, 21 juli,  werd zijn 
‘naamdag”. Veel molens, vooral in Zuid-Nederland, dragen nog zijn naam. 
Diverse  gildes van molenaars werden vroeger naar hem vernoemd. Zij 
kwamen jaarlijks op de eerste zondag na 21 juli bij elkaar om het jaarfeest te 
vieren. Op deze dag werden  nieuwe “meester-molenaars” ingewijd binnen het 
gilde. 
Het behoeft geen betoog, dat op zo’n dag de wijn rijkelijk vloeide. Vooral de 
rijkversierde gildebeker (zie foto) deed onder luid gezang veelvuldig de ronde: 
 
Heij, zo draait de meulen. 
De wijn die komt van Keulen. 
Van Keulen komt de wijn.  
Laat ons drinken en vrolijk zijn. 
 
De nieuwbakken leden van het gilde moesten de 
zilveren gildebeker leegdrinken binnen de tijd, dat de 
aangeblazen molenwieken draaiden.  
 
In enkele molens is een beeldje van onze patroon te 
bewonderen. St. Victor wordt vaak afgebeeld als 
Romeins soldaat met in zijn hand een molen en in de 
nabijheid van een molensteen (zie foto aan het begin 
van dit artikel).  
 
21 juli: een dag om bij te schrijven in je agenda om 
jaarlijks in gildeverband bij elkaar te komen? Laten we 
oude tijden herleven? Of toch maar niet! 
Met uitzondering van Sinterklaas en Sint Maarten, hebben wij, noordelijke 
Nederlanders, niet veel met Sinten als beschermheiligen.  
  
Gezocht, gevonden en bewerkt door: 
MoGeluk. 
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LUTJE GESCHIEDENIS OLDAMBT 
Een idee van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt 

 
Kinderen uit kansarme gezinnen kampen vaak met een negatief beeld van hun 
leefomgeving.  
Zet cultuurhistorie in om hun collectief zelfbeeld te verbeteren.  
Laat jongeren kennis van ouderen vastleggen in bijvoorbeeld korte filmpjes over 
bijzondere plekken. Zo leren jongeren over hun dorp of stad, onderzoeken en 
presenteren en wordt geschiedenis bewaard voor de toekomst. 
Dit is een idee dat Cultuurhistorisch Centrum Oldambt graag wil uitwerken met 
onderwijsinstellingen in de regio en met regionale media. 
Waar kinderen in de regio in kansarme gezinnen opgroeien heerst vaak de 
gedachte: Het was niks, het is niks en het zal ook nooit wat worden hier.  
Weggaan lijkt dan de enige optie om daaraan te ontsnappen.  
In dit project willen we jongeren bewuster maken van de bijzondere en 
gevarieerde geschiedenis van hun leefomgeving zodat dit kan bijdragen aan 
een positiever zelfbeeld. Oost-Groningen is immers grotendeels door 
mensenhanden geschapen en 
kent een rijk verleden! 
Er zijn veel oudere mensen die 
veel kennis met zich 
meedragen over het verleden, 
maar dit blijft vaak in hun hoofd 
zitten. Via dit project willen we 
deze kennis vastleggen, 
waarbij de jongeren een actieve 
rol spelen om dit vorm te 
geven. Bijvoorbeeld door het 
maken van korte filmpjes over 
plekken of thema’s die ook 
uitgezonden kunnen worden op 
de regionale tv en op YouTube 
worden geplaatst. 
Jongeren leren zo onder meer 
onderzoeks- en 
mediavaardigheden en 
samenwerken. Door hen de 
verhalen in een nieuwe 
eigentijdse vorm te laten 
vertellen ontwikkelen ze meer 
bewustzijn en binding met hun 
omgeving. 
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VAN ERFGOEDPARTNERS 
PRONKJEWAILPAD 2021 

WANDELEN LANGS DE MOLENS VAN GRONINGEN 

 
Vanwege de 1,5 meter samenleving zijn veel molens in Groningen voor publiek 
gesloten. Maar gelukkig is een molen aan de buitenkant ook een mooi 
monument om te bekijken. Daarom zijn we blij dat we samen met de 
organisatoren van het Pronkjewailpad in 2021 de molens centraal stellen. Dat 
betekent dat naast de vaste stempelposten op de route, wandelaars worden 
uitgedaagd om alle molens van Groningen te bezoeken en daarvoor een extra 
ommetje te lopen. Wandelaars krijgen daarvoor een stempelkaart om de 
molens af te stempelen. Daarnaast krijgen de wandelaars bij iedere molen een 
molenvraag die ze ter plekke moeten beantwoorden. 
 
Het is een mooie manier om in deze bijzondere tijd de molens met het publiek 
te verbinden. Daarom vragen we aan iedere molen/molenaar om in 2021 mee 
te doen als extra stempelpost. Daarvoor is het niet nodig om op de molen 
aanwezig te zijn. Een stempel buiten de molen op een speciale plek is 
voldoende. Molenaars kunnen hun molen aanmelden via het online 
aanmeldformulier. https://erfgoedpartners.nl/aanmelden/?form=117 
 

16 KANTIGE MOLEN HORN 

 
Op vakantie in Noord Limburg ga je natuurlijk ook even op zoek naar molens. 
En dan niet de molens die we wel kennen, maar bijzondere molens. 
Jan Kugel heeft het in zijn theorielessen altijd over ronde stenen molens en 
achtkante molens. En soms wordt de zeskantige molen van Niebert ook even 
genoemd. 
Nou er zijn er ook met 16 kanten en die kwam ik tegen in Horn. 
Zie de foto op de voorpagina van dit blad. 
Molen ‘De Hoop’ is een beltmolen die in 1817 is gebouwd. 
De romp is dus 16 kantig en bedekt met leien. De kap heeft een mansardevorm 
(een dakvorm met een knikje of verzetje dwars over) en is gedekt met eiken 
schaliën. Elke schalie (7000 stuks) zijn met de hand behandeld met warm 
gestookte stockholmer teer vermengd met gekookte lijnolie en bevestigd met 
roestwerende schroeven. 
Het 16 kant bestaat uit acht “ware” en acht “valse” stijlen  
Het gevlucht  is 22 meter systeem Dekker, met automatische remkleppen op 
beide roeden. 
Bijzonder is dat de belt maar 1 meter 70 hoog is. Om onder de molen te komen 
moet je vanaf de straat afdalen. 
Wat ook nog opmerkelijk is is een stukje geschiedenis. In 1949 kwam de 
toenmalige molenaar Van der Voort op 49-jarige leeftijd te overlijden. Zijn 
weduwe en 16-jarige dochter besloten om zelf de molen te bedienen.  

https://erfgoedpartners.nl/aanmelden/?form=117
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Daarmee was ze enkele jaren de enige vrouwelijke molenaar van het land wat 
de aandacht trok van de pers en in het bijzonder de damesbladen. 
Helaas mocht ik niet naar binnen, want de eigenaar, gemeente Leudal, heeft in 
verband met de corona de toegang voor bezoekers verboden. 
 

ROEBREUK MOLEN DE DELLEN IN NIEUW SCHEEMDA 

 
Zondag 20 september brak plotseling een 
roede van de molen De Dellen. De 
molenaar bevond zich in de draaiende 
molen toen ‘de ramp’ zich in de namiddag 
afspeelde. Er hebben zich gelukkig geen 
persoonlijke ongelukken voorgedaan. 
Molenaar André Schuthof van De Dellen 
verteld “enorm geschrokken te zijn. De 
molen is ernstig beschadigd. De vraag 
“Hoe is dit mogelijk” is vooralsnog 
onbeantwoord en wordt onderzocht. 
De molen is een van de tien molens van 
de Molenstichting Midden- en Oost- 
Groningen (MSMOG). De stichting wil 
haar doelstelling voor het behoud van 
haar molens als cultureel erfgoed onder 
de aandacht blijven brengen, maar ziet 
zich op deze manier opnieuw 
geconfronteerd worden met een grote 
restauratie naar het zich laat aanzien. De schade aan de molen is enorm.  
Helpt u mee de wieken van De Dellen te restaureren? 
U kunt ook een gift overmaken via rekeningnummer NL71INGB0000113590 
t.n.v. De Hollandsche Molen o.v.v. De Dellen. 
 
(bron www.molenfonds.nl), eigen foto 
 

ZO KAN HET OOK 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.molenfonds.nl/
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