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VAN HET BESTUUR

1. Nieuwe en herkozen bestuursleden.
Tijdens de najaarsvergadering op 20 oktober 2021 is
afscheid genomen van Nico Holman als
penningmeester en Alidus Hofsteenge als voorzitter,
waarbij ze uiteraard in het zonnetje zijn gezet en een
cadeau aangeboden kregen namens de werkgroep.
Bij acclamatie zijn de volgende leden in het bestuur gekozen:
• Paul Casteleijn als voorzitter
• Cees Nanninga als penningmeester
Bij acclamatie herkozen:
• Jan Kugel
2. Nieuwjaarsvisite gaat niet door.
Na de laatste corona persconferentie van het kabinet en de opkomst van een
nieuwe variant heeft het bestuur besloten de geplande nieuwjaarsvisite op 8
januari 2022 niet door te laten gaan.
3. Nieuwe datum voorjaarsvergadering.
De voorjaarsvergadering was gepland op 16 maart. Omdat er op die dag ook
gemeenteraadsverkiezingen zijn, wordt de ledenvergadering een week
verplaatst naar 23 maart 2022.
4. Contributie
Denkt U aan de contributie voor 2022.
Het bestuur vraagt u nogmaals, als u internetbankiert, de contributie jaarlijks
automatisch in januari over te maken.
Dat voorkomt ook dat de penningmeester
nogal wat herinneringen moet sturen.
Een simpele instelling en klaar. Voor zo’n
kleine vereniging als wij zijn, scheelt dat
een hoop extra werk.
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DE NIEUWE VOORZITTER
Ik wil me graag voorstellen als persoon en de nieuwe voorzitter van de
Molenwerkgroep.
Dit jaar ben ik 66 jaar geworden, getrouwd, 16 jaar woonachtig te Stadskanaal,
na eerdere omzwervingen door 5 provincies in Nederland.
Ik stop aan het einde van dit jaar met werken. Mijn werk kende altijd een
combinatie van techniek en organisatie, in rollen als technicus, projectleider,
opleider en leidinggevende. Ik heb veel gereisd door NL en ook Europa,
voornamelijk ten behoeve van de grotere procesindustrie, waaronder oa.
papier, afvalverbranding, staal, gas en chemie.
Stoppen – en nog veel energie in het lijf - ik besloot iets nieuws op te pakken. Ik
vertelde verleden jaar mijn vrouw dat ik molenaar wilde worden, waarom niet
meteen beginnen was haar antwoord. Na enkele oriënterende bezoeken ben ik
in augustus 2020 met de opleiding begonnen op de Edens te Winschoten,
onder de inspirerende leiding van Jan en Derk.
Enkele weken geleden heb ik mijn proefexamen kunnen halen, doel is uiteraard
in 2022 het Hollandsche Molen examen te doen.
Molenwerkgroep Oost Groningen, een prettige groep zeer ervaren
molenliefhebbers, samenwerken met elkaar, de molens laten draaien,
uitwisselen van de vele aanwezige kennis, de molens uitdragen naar
belangstellenden, hier werk ik graag aan mee.
Ik wil het aankomende jaar, naast de lopende bestuurszaken, me graag
inwerken door elkaar te ontmoeten, jullie molens te bezoeken en uiteraard ook
mee te mogen helpen met het draaien.
Met vriendelijke groet,
Paul Casteleijn
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THEORIEBIJEENKOMSTEN IN MOLEN EDENS
Aan allen,
Net als in eerdere berichten schort ik de theorielessen voorlopig op. Ik bericht
jullie z.s.m. wanneer we weer (verantwoord) bezig kunnen gaan. Maar dat zal
mede door de feestdagen pas in 2022 worden. Desnoods kunnen we een keer
wat extra lessen invullen op een avond o.i.d..
Hou je gezond.
Jan Kugel
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OPEN DAGEN VAN MOLENS 2022
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
Veelerveen:
Korenmolen Niemans Molen
Eemshaven:
Poldermolen de Goliath
Ten Boer:
Zaag- en korenmolen Bovenrijge
Garrelsweer:
Poldermolen de Meervogel
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

Elke zaterdag en zondag van 10.00 tot
16.00 uur open.
Draait op zondag van 13.00-16.00 uur
(06-21547230)
Elke zaterdag van de maand van 13.00
tot 16.00 uur
Elke zaterdag en zondag van 13.30 tot
17.00 uur.
Elke zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur
Elke 1e en 3e zaterdag van 9.30 tot
12.30 uur.
Elke donderdag van 11.00 tot 15.00 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 10.00-13.00 uur
Elke zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur

Van 1 april t/m 1 oktober
Elke maandag van 19.00 uur tot
zonsondergang (In reparatie)

Nieuw-Scheemda:
Poldermolen de Dellen
Nieuw-Scheemda:
Poldermolen de Westerse molen
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Van 1 mei t/m 14 oktober
Bourtange:
De 1e zaterdag van de maand van
Koren- en pelmolen de Vestingmolen 13.00 tot 16.00 uur.
Noordbroek:
Koren- en pelmolen De Noordstar
Winschoten:
De 2e zaterdag van de maand van
Korenmolen Edens
13.00 tot 16.00 uur
Koren- en pelmolen Dijkstra
Korenmolen Ber
Harkstede:
Korenmolen Stel’s Meulen
Wedderveer:
De 4e zaterdag van de maand van 13.00
Spinnekop zaagmolen
tot 16.00 uur
14 en 15 mei Nationale molendag.
11 en 12 juni Groninger molenweekend.
10 en 11 september Open Monumenten Dag

Ook als de molens op andere dan genoemde dagen in bedrijf zijn, bent u
welkom.
Inlichtingen: www.molenwerkgroepoostgroningen.nl
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UIT DE OUDE DOOS
Muldernijs 1991-4
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WIST U DAT…..
De molenaar in opleiding Jaap Rieks op 6 november alvast een diploma heeft
gekregen? Hij is met goed gevolg door het examen voor het luien gekomen,
afgenomen door examencommissie bestaande uit instructeur Derk Klungel en
toezichthouder Paul Casteleijn.
Jaap was er zeer ingenomen mee. Nog van harte.
Overigens is het luien in molen Edens altijd een spektakelstuk. Velen hebben
op de stelling verschrikt opgekeken als de luiluiken met veel lawaai dicht vielen.

Muldersnijs 2021-4

Pagina 10

OPENING GERESTAUREERDE WESTERSE MOLEN IN NIEUW
SCHEEMDA.
Op 10 september 2021 was het een feestje voor de Molenstichting Midden en
Oost-Groningen.
Op die dag werd de gerestaureerde Westerse Molen in Nieuw Scheemda weer
geopend.

In een sfeervolle omgeving in de tuin van Galerie
Waarkunst in ’t Waar werden genodigden
ontvangen met koffie en koek.
Vele bekenden zagen elkaar weer na een lange
periode van corona afwezigheid.
Tijdens deze inloop werd het woord gevoerd
door de voorzitter van de molenstichting
dhr.Reint Huizinga.
Hij verwelkomde iedereen en vooral de
directeur van de vereniging Hollandsche
Molen Nicole Bakker samen met nog een
bestuurslid. Zij hadden een lange reis gemaakt
om bij dit gebeuren aanwezig te zijn.
Commissaris van de Koning René Paas die de
openingshandeling zou verrichten was wat aan
de late kant en mistte de koffie.
Na de huishoudelijke mededelingen door Bert
Steenhuizen, de voorzitter van de
communicatiecommissie van de stichting
vertrok het gezelschap per bus, auto of fiets
naar het fruitbedrijf Bosschaart aan de
Pastorieweg 16 in Noordbroek. Dat is de plek
waar geparkeerd kan worden en het met een
15 minuten wandeling te doen is om bij de
molen te komen.
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Bij de molen stond molenaar Wim van Rheen al te wachten. Deze stond nog
niet op de wind en dat was in eerste instantie opmerkelijk, maar later
begrijpelijk. De molenaar had nog geen sleutels, want die waren in het bezit van
de molenadviseur Anne Wieringa.
Na nog even gewacht te hebben op de Commissaris van de Koning begon
Anne Wieringa met de uitleg over de restauratie van de molen. Aanleiding was
de aantasting door boktor in de koppen van de voeghouten. Daarom was het
niet meer vertrouwd om er mee te draaien. De restauratie hield dus in het
vervangen van de voeghouten en nog een aantal onderdelen. De kap is
daarom verwijderd en naast de molen geplaatst om de voeghouten te kunnen
vervangen. Aangezien er geen weg naar de molen leidt diende er door het land
vanaf de Hamrikkerweg in Nieuw Scheemda een pad met rijplaten te worden
gelegd om het zware materiaal en de hijskraan bij de molen te krijgen.
Nu was het dan zover om de molen weer te openen en de sleutels officieel te
overhandigen aan de molenaar.
Dat ging in twee stappen. Eerst
overhandigde de adviseur de
sleutels aan de commissaris die,
met een toespraak, inhaakte op het
verhaal van de adviseur. De
provincie heeft een grote rol
gespeeld bij het werkelijke herstel
van de molen door een flinke
financiële injectie met GRRG
subsidie, waarvan de betekenis van
de letters GRRG maar achterwege
is gelaten door de
moeilijkheidsgraad.

Na de toespraak werden dan de sleutels
daadwerkelijk overgedragen aan de
molenaar Wim van Rheen die daarop zelf
de deur van de molen opende.
Daarna kwam de directeur van de
Hollandsche Molen aan het woord die
uiteraard heel blij was voor de stichting, de
molenaar en de aanwezigen dat de molen
weer kon functioneren. Als aandenken van
haar aanwezigheid werd aan de molenaar
een barometer overhandigd.
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Na deze opening vertrok het gezelschap weer wandelend naar het fruitbedrijf
alwaar nog een uitleg werd gegeven van het bedrijf en men kon proeven van
het heerlijk sap wat de vruchten van het bedrijf voortbrengt.
Na de opening van de molen werd ook de het Motorhuisje bij molen Windlust in
Overschild geopend.
Daarover wellicht in een latere uitgave van Muldersnijs meer.
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MOLENS MET SENSOREN GETEST OP BEVINGSBESTENDIGHEID
Artikel uit de Eemslander
Woltersum - Nationaal Coördinator
Groningen (NCG) heeft laten
onderzoeken hoe
aardbevingsbestendig de Groninger
molens zijn. Voor het onderzoek zijn
bij vier molens van het Groninger
Landschap en de Groninger
Poldermolens trilsensoren geplaatst.
Een van die molens was molen De
Fram in Woltersum.
Deze sensoren hebben acht weken
lang de trillingen gemeten die
ontstaan bij (harde) wind en
draaiende molenwieken. De
intensiteit van deze natuurlijke
trillingen vergeleken de onderzoekers
met de intensiteit van trillingen bij
een beving.
Begin deze maand heeft Wieringa
Bouwadvies uit Winsum de
resultaten van de metingen met NCG
besproken. Omdat de wieken draaien
op de wind is een molen zo gemaakt
dat hij bewegingen kan opvangen.
Bij (harde) wind is in de meetresultaten duidelijk dat de molen beweegt. Heeft
de molen een houten onderbouw dan beweegt de molen meer. Deze natuurlijke
bewegingen kan de molen allemaal opvangen.
Ten tweede zijn de aardbevingen die plaatsvonden tijdens het onderzoek te
zien in de metingen. Bij twee molens werd duidelijk dat de stenen onderbouw
tijdens een beving anders bewoog, dan bij de natuurlijke beweging(en) van de
molen.
De beweging die door bevingen veroorzaakt wordt, lijkt geen grote invloed te
hebben op een molen met een houten onderbouw. De bevingen zorgen voor
minder beweging van de molen, dan beweging door harde wind of het draaien
van de molenkap. Bij de molens met een stenen onderbouw veroorzaakten de
bevingen wel meer beweging.
NCG gaat nu bekijken voor welke molens versterking nodig is.
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MOLENS ORANJE VERLICHT
Molen Adam in Delfzijl en de drie molens Berg, Dijkstra en Edens stonden in de
periode van 25 november tot 10 december in het oranje licht.
In de mondiale actie “Orange the World” wordt aandacht gevraagd voor het
stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes.
Het initiatief voor de verlichtingsactie bij de molens is genomen door de
gemeenten Eemsdelta en Oldambt.
De molens zijn eigendom van de betreffende gemeenten.
De wereldwijde campagne is een initiatief van de Verenigde Naties en er wordt
in veel landen aandacht aan besteed.
Geweld tegen vrouwen en meisjes is een probleem overal in de wereld.
Minstens één op de drie vrouwen heeft geweld meegemaakt in haar leven, dat
betekent dat een miljard vrouwen en meisjes is geconfronteerd met fysiek,
seksueel of psychisch geweld.
Daar kunnen we iets tegen doen. Het Orange Trust Fund is het enige
wereldwijde fonds om geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden. Met
weinig middelen kan het Trust Fund al veel verschil maken.
Voor meer informatie kijk op orangetheworld.nl
GILDENIEUWS
GEBEURTENISSEN ROND HET 50 JARIG BESTAAN IN 2022
Recordpoging
In het kader van het 50 jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillig Molenaars
gaan er op 9 april 2022 tussen 11.00 en 12.00 uur zoveel mogelijk molens
tegelijk draaien. Daartoe wordt iedereen opgeroepen om mee te doen. De
molen hoeft niet in het werk te staan, je mag ook voor de prins draaien. Aan dit
record willen we natuurlijk ook media aandacht geven en daarom is het nodig
dat je van tevoren aangeeft of je mee doet en op welke molen. Een overzicht
van alle molenaars die aangeven mee te doen wordt op de website van het
GVM geplaatst. Laat ons via email weten of je mee doet, met welke molen en
de lokatie van de molen en met vermelding van je naam. Deze email kun je
sturen naar molenaarsrecord@gmail.com
Activiteit.
Elke maand van het jubileumjaar staat er een andere afdeling in het zonnetje.
De afdelingen verzorgen dan leuke (streekeigen) molen(aars) activiteiten.
De afdeling in de provincie Groningen besteedt aandacht aan de pelmolen.
Het hele proces wordt in kaart gebracht en er wordt een film van gemaakt.
In en rond molen Dijkstra wordt de film gemaakt. Deze molen is één van de nog
meest authentieke molens waar in de jaren nooit iets is veranderd.
Anton Tiktak verzorgt de beelden en Jan Kugel geeft de uitleg hierbij.
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VELDKAMPS MOLEN IN EEN NIEUW JASJE
De afgelopen periode is Veldkamps
molen in Bellingwolde behoorlijk
onder handen genomen en ziet er
weer piekfijn uit.
Reden voor een feestje dus. Dat
feestje betekende weer in gebruik
name van de molen en ook de
aankondiging van nieuwe
molenaars.
Sinds het overlijden van Enkie Kok
in januari 2017 had Veldkamps
molen geen vaste molenaar meer.
De honneurs werden in de
tussentijds ondermeer
waargenomen door Joep
Gründemann en Bertram Platen.
Sebastiaan Boer heeft op 2 juli
2021 zijn getuigschrift gehaald en is
dus kersvers vrijwillig molenaar. Hij
is echter al een aantal jaren met de
opleiding bezig geweest en in de
strenge leer bij Jan Kugel en Derk
Klungel met het klappen van de zweep bekend geworden.
Hij is dus de nieuwe molenaar op Veldkamps molen. Ook Kenny Tolboom is
van molen gewisseld. Aangezien het in zijn druk bestaan niet altijd mogelijk is
om wekelijks op de molen aanwezig te zijn kan hij toch op gezette tijden samen
met Sebastiaan Veldkamps molen draaiende houden. Jacqueline Sollart
bestiert nu Nieman’s molen in Veelerveen.
Op 10 oktober was het dus zo ver. De herstelwerkzaamheden waren verricht en
de opening kon plaats vinden. Samen met wethouder Henk van der Goot van
de gemeente Westerwolde (eigenaar van de molen) heeft Sebastiaan de vang
gelicht en kon de molen draaien.
Prachtig weer en veel bezoekers, waarbij het contact met de buren ook zeer
goed is en zij het ook mooi vinden dat de molen weer draait.
Sebastiaan had onder de leerlingen van de basisscholen in Bellingwolde een
kleurplaat wedstrijd uitgeschreven. De kleurplaten konden dan op de dag van
de opening worden ingeleverd en worden beoordeeld. Daar kwamen natuurlijk
veel kinderen op af
Het herstel van de molen hield in dat het stucwerk van de ronde stenen molen
helemaal vernieuwd is en de pleisterlaag weer helder wit is geworden.
Daarnaast is het overige schilderwerk met de nodige houtreparatie uitgevoerd.
Ook het gevlucht is vernieuwd en voorzien van fokwieken.
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De molen staat er nu weer fris bij
Bij de lange schoren werd in het midden ook houtrot geconstateerd en zijn
daarom nog niet helemaal geschilderd. Deze zullen het volgend jaar nog
worden vervangen.
Mooi om te melden is dat Sebastiaan ook een facebookpagina van de molen
heeft en daar zijn activiteiten plaatst. De plaatselijke slager tegenover de molen
deelt weer die informatie op zijn facebookpagina. Tja social media gaan steeds
verder ook in de molenwereld.
Verder heeft Sebastiaan contact met een boer waar hij eventueel graan kan
halen. Het graan malen leer je dan niet voor je diploma, maar is wel leuk om
aan te leren als je molenaar bent.
Sebastiaan en Kenny veel succesvolle draaiuren gewenst.
Veldkamps molen is elke zondag van 10 tot 13 uur geopend en te bezoeken.

Werk in uitvoering
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INFORMATIEVE EN LEUKE MOLENFACEBOOKPAGINA’S
Molens en hun techniek
Molens en hun molenaars
Molens in de 3 Noordelijke Provincies

NIEUWE MOLENGIDSEN
November is goed voor maar liefst negen nieuwe Molengidsen.
Bij MSMOG (Molenstichting
Midden- en Oost Groningen)
ontvingen vijf personen het
certificaat uit handen van
consulent
deskundigheidsbevordering van
Erfgoedpartners, Marjan Brouwer.
Dit zijn Jacco de Maat, Gerard
Bontjer, Willy Baas, Gert
Hogendorf en Jan Wehrmeijer.
Stichting Het Groninger
Landschap mag drie nieuwe
Molengidsen verwelkomen: Marga
en René Tonen en Inez de Groot.
Voorts is ook Girbe Buist van de
stichting 'Zwolle, stad aan het
water', gediplomeerd.
Erfgoedpartners feliciteert alle
negen van harte met hun nieuwe
certificaat. Molengidsen zijn
belangrijk, want molens trekken
meer bezoekers als er activiteiten
worden georganiseerd.
Molengidsen leiden publiek rond
op de molen, vertellen onder
andere over de geschiedenis en de werking van de molen en ondersteunen de
molenaars.
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