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De eerste van het 
jaar 2012, denkt u 
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contributie?

Ook voor de 
volgende 
Muldersnijs zijn we 
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weer inspirerend. 
Deel uw molen 
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Verbannen maar vertroeteld
3 Molen in Ter Haar wordt
opgeknapt
3 Gemeente Vlagtwedde
legt 60 mille op tafel

Door Marcel Looden
Ter Haar In de buurtschap Ter
Haar, bij Ter Apel, staat al 180 jaar
een beeldbepalende standerdmo-
len. Hij werd ooit ’verbannen’ uit
haar thuishaven Bourtange, maar
in de steek gelaten wordt de molen
absoluut niet. De gemeente Vlagt-
wedde legt namelijk 60.000 euro op
tafel voor een opknapbeurt.
Het complete onderstel van de

molen wordt vervangen, want dat
voldoet niet meer. Ook worden de
staartbalk en de trap hersteld.

Door Marcel Looden

"Daarnawordthij geschilderd", zegt
wethouder Seine Lok. "Zo kan hij
weer lang mee."
En hij gaat al zo lang mee, de

standerdmolen. Rond1619werd hij
in Bourtange gebouwd, in wat toen
nog een echte vesting vol soldaten
was. Zijn wieken draaiden daar
ruim twee eeuwen,maar de afbraak
van de vesting betekende dat hij
weg moest. De molen verhuisde
naar Ter Haar, in 1832.
Endaar staat hij nog altijd, op een

kleine verhoging in het land zodat
hij goed zichtbaar is en een beetje
een baken is voor wie tussen Ter
Apel en Sellingen heen en weer
reist. De beroemde schrijverNescio
was zo iemand.Met Pasen1953 be-
zocht hij Westerwolde. Hij dronk

koffie in Het Boschhuis in Ter Apel
en reisde toen noordwaarts. Enwat
schreef hij toen? "Om 2 uur weg.
Naar Sellingen. Het zwarte Vlaam-
sche molentje heeft geen wieken
meer." Dat molentje moet dat van
Ter Haar zijn, al blijft het een raad-
sel waar de wieken waren. Werden
zegerepareerdopdatmoment?Het
zou kunnen. Feit is dat deze regel
staat in het Natuurdagboek van
Nescio en dat demolen zo de litera-
tuur heeft gehaald.
Dat zou nog eens kunnen, want

na de opknapbeurt kan de molen
weer lang mee. "Een rijksmonu-
ment is hij niet, maar voor ons is ze
wel van monumentale waarde",
zegt Lok. Verbannen maar toch
vertroeteld, de molen.

¬ Het onderstel, de staart en de trap van de standerdmolen in Ter Haar worden vervangen. Foto:
DvhN/Anne Marie Kamp
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Molenaar komt om in eigen molen
! Kinderdijk Een 48-jarige molenaar van een van de molens
van Kinderdijk is door een bedrijfsongeval om het leven geko-
men. De molenaar van een naburige molen aan de Overwaard
vond het slachtoffer gistermiddag. Hij zag deuren van de mo-
len openstaan en dat gebeurt normaal niet. Volgens de politie
is de molenaar woensdagavond tijdens zijn werk door een
noodlottig ongeval omgekomen. De molens in Kinderdijk zijn
na het ongeval in de rouwstand gezet. Hierbij staat de onderste
wiek net iets voorbij het laagste punt. De 19 molens van Kin-
derdijk staan op de Werelderfgoedlijst van Unesco.

21  februari  2012 , pag.  26

Storm beschadigde
de molen

TER HAAR

GRONINGEN KORT

Storm beschadigde
TER HAAR

In het artikel over de restauratie
van de standerdmolen in Ter Haar,
vorige week op deze pagina’s, werd
vermeld dat de schrijver Nescio in
1953 langs diemolen reisde. Hij zag
toen dat de wieken waren verdwe-
nen. Waarom, dat was voor hem
een raadsel. Remmelt Spreen, lezer
vanDagblad van het Noorden, heeft
dat raadsel opgelost. Hij laat weten,
na doorvorsen van oude kranten,
dat in 1953 de wieken werden be-
schadigd door een felle storm. Ze
werden daarom verwijderd en her-
steld, kort voordat Nescio door
Westerwolde reisde enhetwieken-
loze molentje zag.

de molen



Ingezonden door dhr Poppen

5

Groninger molenhistorie

Bijgaand zend ik u de informatiefolder van het boek "Groninger 
molenhistorie".
In dit boek zijn vijftig opstellen over historische aspecten van Groninger 
molens opgenomen.
Het gebonden boek omvat 460 pagina’s en zal op vrijdagmiddag 27 
april in het Groninger Molenhuis, aan het Lopende Diep nr. 8 te 
Groningen, worden gepresenteerd.
Zie ook: http://www.bdpoppen.nl/boek_gmh.html

Met vriendelijke groet,

Bob Poppen

Binnenkort verschijnt het boek

vijftig opstellen
over historische 

aspecten van
Groninger molens

van Bob Poppen

Een bijzonder boek over de Groninger 
molens, met veel oude foto’s.

Unieke uitgave

Groninger molenhistorie

http://www.bdpoppen.nl/boek_gmh.html
http://www.bdpoppen.nl/boek_gmh.html
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Notulen van de najaarsvergadering d.d.. 12 oktober 2011 in molen 
Edens.
Aanwezig zijn 16 leden. Met kennisgeving afwezig: Mevr S Bezema- 
Tel en de heren 
G Manting, J Doornbos, B Poppen, J Kugel en A Dost..

1 Opening.
 De voorzitter de heer J Grundemann heet allen welkom en  opent de 
 vergadering.

2 Notulen.
 N.a.v. de notulen punt 15 merkt de heer de Vries op dat de 
 molenschuur nog niet is gerestaureerd maar er is een begin 
 gemaakt.
 Verder zijn er geen op- of aanmerkingen en worden de notulen 
 ondertekend.

3 Mededelingen.
 De voorzitter zegt dat de heer R Spaans op 29 september is 
 geslaagd voor het diploma vrijwillig molenaar. Hij gaat nu als 
 tweede molenaar draaien op Veltkamps meulen.
 Verder vertelt de voorzitter dat de heer Tiktak bezig is met de 
 montage van de promotie D.V.D. , waarschijnlijk moeten er 
 nog een paar opnames opnieuw gemaakt worden.

 De planning is om de D.V.D. met de nieuwjaarsvisite te tonen.

4 Ingekomen stukken.
 - Brief gemeente Oldamt  ( subsidie - 10%)

 - Brief gem Pekela  ( korten volgend jaar op de subsidie)
 - Uitnodiging de heer Poppen  ( uitgave boekje molen de 
  Liefde)
 - Bedankkaart fam. Molema  ( na het overlijden van C 
  Molema)
 - Brief Scholtens Kammingafonds  ( krijgen geen subsidie 
  zijn geen doelgroep)

5 Opleiding.
 Er zijn momenteel 15 mensen in opleiding, niet iedereen is  even 
 snel bezig met de opleiding. De verwachting is dat  volgend voorjaar 
 5 mensen proefexamen gaan doen.

NOTULEN NAJAARSVERGADERING
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 Er zijn komende winter 9 theoriemorgens gepland,  de eerste 
 is op zaterdag 12 november 2011 om 9 uur in molen Edens.

6 Maaldagen.
 De opzet van de maaldagen zal hetzelfde zijn als voorgaande 
 jaren. 
 Er wordt gevraagd of er meer publiciteit aan deze dagen kan 
 worden gegeven.

 De secretaris zegt dat hij zal proberen om de maaldagen weer 
 bij radio Noord in evenementen agenda te krijgen.
 De voorzitter zegt dat de geplande nazit op de laatste maaldag 
 niet doorgaat, tevens stelt hij voor om deze nazit voor de komende 
 jaren niet meer te organiseren.
 De vergadering zich hier in vinden.

7 Excursie.
 De excursie is voor 2012 gepland op 14 april.
 De voorzitter vraagt de heer van Rheen of hij de excursie weer 
 wil organiseren.

 De heer van Rheen had er al over nagedacht en stelt voor  richting 
 Tubbergen te gaan.
 Iedereen vindt dit een goed idee. De voorzitter zegt de bus 
 weer te zullen regelen.

8 P.R.
 Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om in de 
 regiobladen meer bekendheid te geven aan de molendagen. 
 Dit zal een ieder voor zich moeten doen.
 De heer Strijk zegt dat een website ook wel iets kan zijn.

 De voorzitter zegt dat daar aan gewerkt wordt, het bestuur is 
 op zoek naar een webmaster die de site kan bouwen en actueel 
 houden
 Er worden enkele namen genoemd.
 De voorzitter zegt dit in het bestuur te zullen bespreken.

9 W.V.T.T.K.
 De voorzitter zegt dat op 7 januari 2012 de jaarlijkse 
 nieuwjaarsvisite is.
 Mevr Bezema heeft de rozijnen al op sap staan.

 De heer van Rheen zegt dat op 12 en 13 mei  nationale 
 molenweekend is. 
 Op 9 en 10 juni is het Groninger molen weekend.
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 De heer de Vries geeft uitleg over de Brimregeling.Hij zegt dat de 
 moleneigenaren op tijd op de goede manier de aanvraag in 
 moeten dienen om voor de komende 6 jaar voor subsidie in 
 aanmerking te komen. Er zal geen loting plaatsvinden.
 De heer Vermeer zegt dat op 28 januari 2012 in Arnhem een 
 molenfeest is van het 40 jarig bestaan van het Gilde.
 Hij vraagt of we gezamenlijk met een bus daar naar toe kunnen.
 De voorzitter zegt in de volgende Muldersnijs een oproep te 
 plaatsen om zo te peilen of er animo voor is en te bezien wat de 
 mogelijkheden zijn.

10 Volgende vergadering.
 De volgende vergadering is op woensdag 21 maart 20.00 uur in 
 molen Edens.

11 Rondvraag.
 Mevr Koster bedankt iedereen voor de kaarten, telefoontjes die  ze 
 heeft gekregen tijdens haar opname in het ziekenhuis  en  daarna.
 De heer van Rheen zegt dat molen de Westerse na de  restauratie 
 weer helemaal maalvaardig is en nodigt iedereen uit  om eens 
 een keer te komen malen.

 De heer de Vries vraagt of iedereen een onderhoudsboek heeft 
 gehad van het molenhuis.
 Dit is niet het geval. Hij zal dit met het molenhuis bespreken.
 De heer de Vries zegt dat de infomappen verouderd raken, hij is 
 bereid om deze te actualiseren. Vanuit de vergadering wordt gezegd 
 dat er weinig of geen gebruik van wordt gemaakt. De voorzitter zegt dit 
 in het bestuur te zullen bespreken.

12 Sluiting.
 Hierna is er niets meer aan de orde en sluit de voorzitter de 
 vergadering.
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 ! AGENDA

23      Maart 2012! Voorjaarsvergadering Edens om 20.00 uur
14      April   2012! Excursie molenwerkgroep Oost-Groningen
12/13 mei    2012! Nationale molen en gemalendag
9/10   juni    2012! Groninger molenweekeind!

Voor overige data kunt u altijd:
http://www.molenwerkgroepoostgroningen.nl/ raadplegen!

Mededeling van het bestuur:
 
Oproep:
Net als eerdere jaren vraagt de penningmeester u weer om zelf de contributie à €7,-- 
over te maken op rekening 3025139 t.n.v. molenwerkgroep Oostgroningen te 
Blijham. Na 1 april zal de penningmeester weer acceptgiro’s verzenden met daarop 
het bedrag van €10,--. Voorkom deze verhoging en maak het de penningmeester 
ook gemakkelijker.

Wilt u bij de overboeking ook uw naam vermelden? 

De voorzitter

Beste leden,
Bij deze nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van 2011.

Deze zaal plaatsvinden op 23 Maart 2011 om 20.00 uur in molen 
Edens

Met vriendelijke groet
Het bestuur.

http://www.molenwerkgroepoostgroningen.nl
http://www.molenwerkgroepoostgroningen.nl
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Vlagtwedde 9 februari 2012.
L.S.

 Namens het bestuur nodig ik u uit voor de ledenvergadering op 
woensdag 21 maart 2012 om 20.00 uur in molen Edens in 
Winschoten.

Agenda:

1  Opening.
2  Notulen van de vergadering d.d.12 oktober 2011.
3  Mededelingen.
4  Ingekomen stukken.
5  Jaarverslag 2011.
6  Financieel verslag 2011.
7  Verslag kascommissie.
8  Bestuursverkiezing: 

 Aftredend zijn de heren N Holman en J Kugel Zij zijn 
 herkiesbaar.
 Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen voor de 
 vergadering worden ingediend bij de voorzitter.

9  Opleiding.
10  Maaldagen.
11  Excursie.
12  P.R.
13  Project ”Promotie en meer bekendheid”
14  Volgende vergadering.
15  W.v.t.t.k.
16  Rondvraag
17  Sluiting.

Secretaris:  H. Bossen.
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Voorjaarsexcursie  Zaterdag 14 april 2012 

Tubbergen e.o in Overijssel 

Vertrek 7.30 u vanaf Molen Berg te Winschoten

Aankomst 8.00 u Groningen Centraal Station

Geesteren Grote Geesterense Molen achtkant beltmolen met 
schalien dak
Mander 
Molen van Frans (de helft van het gezelschap) Molen van Bels (de 
2e helft van het gezelschap)
Daarna wisselen. 

Middagpauze

Reutum De Vier Winden achtkante stellingmolen met van Bussel.

Fleringen Molen van Frielink ronde stenen grondzeiler is koren en 
pelmolen conische metselwerk recent gerestaureerd 2009. 

De Bus stopt èèn keer en groep splitst en Groep 1 start bij de 
windmolen Groep 2 wandelt 10 minuten en bezoekt; Fleringen 
waterradmolen landgoed Herickhave type onderslagmolen

Terugkeer 18.30 Groningen 19.00 u Winschoten. voor opgave;
molenwerkgroepoostgroningen@kpnmail.nl

Op 14 april is er weer de jaarlijkse excursie van de Molenwerkgroep 
Oostgroningen. Het bestuur heeft ook dit jaar weer de prijs van dit jaarlijkse 
hoogtepunt voor onze vereniging vastgesteld. 
Leden gaan deze dag met de bus mee voor €10,--, niet leden betalen €15,--. 
Dit zijn toch bedragen die samen met weer een mooie route langs 
verschillende type molens toch weer voor een mooi evenement kunnen 
zorgen.
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Door: J. Kugel

14

“Schoolreisje?” naar Arnhem

T o e n d e 
uitnodiging van 
het Gi lde van 
V r i j w i l l i g e 
Molenaars om 
h e t 4 0 - j a r i g 
jubileum te vieren 
v i a d e m a i l 
b i n n e n w a s 
gekomen, vatte 
onze voorzitter 
het plan op om bij 
v o l d o e n d e 
dee lname een 
bus te charteren. 
B i j n a 3 0 
personen gaven zich op.
Het Gilde vierde zijn feestje in het Openluchtmuseum in Arnhem, waar 
tevens de nieuwe lesbrieven voor de instructie zouden worden 
gelanceerd. Zo kreeg deze bustrip een beetje het karakter van een 
“echt” schoolreisje: een uitje en ook nog leerzaam. Maar dat het geen 
kinderen waren in de bus, was al snel te merken. Nadat 
penningmeester Nico voor de broodnodige eigen bijdrage was rond 
geweest en Bob Poppen via een mooie folder ons op de hoogte had 
gebracht van het binnenkort te verschijnen nieuw molenboek van zijn 
hand, werd het stil in de bus. Hangende hoofden, gesloten ogen en 
onderdrukt gespin vergezelden het monotone dieselgeluid van de bus 
uit Rhede. Hier en daar was het geluid van zachte onderlinge 
communicatie te bemerken. Maar deze geluiden waren te zacht om ze 
op hun juiste waarde te schatten. Het zal wel over molens zijn gegaan. 
Waar praten molenaars onderling anders over?? Of toch……!
“’t Zel mie benijen, hou ’t zit mit dij nije lesbraiven.”
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Joa, mie ook. Ze hebben aal wat.”
Aale verandern is gain verbetern.”
“Krek, net wast zegst.”
Geen vroegtijdige broodtrommels, snoep, chips of iets dergelijks; 
leeftijd?!  Pas bij Apeldoorn kwamen er meer opgerichte hoofden in de 
bus met de vraag: “Woar bin we? Bie Apeldoorn? O, den mor gaauw 
nog even een stoetje” 
Ook Ida kwam midden-achter in de bus tot leven. Gelukkig!
De chauffeur draaide rond 11.30 uur kundig het parkeerterrein op. Het 
feest kon beginnen.
Omdat we (met opzet) te vroeg waren, was er een mooie gelegenheid 
voor een eerste kop koffie en een bezoek aan de draaiende (nou, .. 
draaiende?) paltrok en poldermolen. Natuurlijk waren er hilarische 
opmerkingen over de molenvreemde aandrijving van de zaagramen, 
maar de vrijwilligers deden hun best en het gaf een pooi plaatje op 
deze zonovergoten dag, waarop Aeolus een rustdag had.
Om precies 13.00 uur heette de voorzitter van het GVM, Theun 
Vellinga, de in een overvolle entreezaal van harte welkom. Hij 
herinnerde aan de oprichting in 1972    van het GVM, wat een gevolg 
was van het initiatief 
v a n a c h t j o n g e 
enthousiaste l ingen 
(waaronder Piet Groot 
u i t W i n s u m ) . D i t 
initiatief beoogde tot 
e e n o p l e i d i n g t e 
komen, dat afgesloten 
werd met “een proeve 
van bekwaamheid” 
van de Ho l landse 
Molen. De lesstof 
werd overal vandaan 
geschraapt en dat 
resulteerde uiteindelijk 
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i n d e b e r o e m d e / b e r u c h t e b l a u w e c u r s u s m a p p e n .
Om gehoor te geven aan de klachten, dat de leerstof erg theoretisch 
was en daardoor veel praktisch ingestelde leerlingen afschrok, heeft 
een groep mensen zich ingespannen om de leerstof méér af te 
stemmen op de praktijk en op het kweken van inzicht bij het handelen 
op de molen. Dat heeft geresulteerd in een map met lesbrieven, die 
voor leerling en instructeur richting kunnen geven aan de opleiding. De 
voorzitter benadrukte, dat er geen sprake is  van een nieuwe opleiding, 
maar dat er gesproken moet worden van een “vernieuwde” aanpak, 
waarbinnen de leerling een eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn 
opleiding. 
Na het officiële gedeelte was er tijd voor de diverse workshops. Deze 
activiteiten gingen o.a. over veiligheid, onderhoud, PIP, communicatie , 
gastheerschap en PR, molens en de media, werken met monumenten 
en een verhaal van Ton Maas over de nieuwe exameneisen.
Degene, die niet alle shops wilde bezoeken, had voldoende tijd om een 
wandeling te maken in het Openluchtmuseum en een bezoekje te 
brengen aan de twee opengestelde molens.
Natuurlijk was het voor velen ook een gelegenheid om elkaar weer eens 
te ontmoeten en gezellig bij te praten. Dat kon buiten in de zon tijdens 
een wandeling, of binnen onder het genot van een drankje.
Rond de klok van vijf werden de nodige mappen met lesbrieven 
ingeladen en werd de chauffeur gevraagd de weg terug naar Groningen 
te zoeken. 
Het is opmerkelijk, dat er tijdens de terugweg een hoop meer stof tot 
gesprek was, dan op de heenreis. 

Al met al een zeer gewaardeerd initiatief van de Molenwerkgroep Oost-
Groningen om een bus voor deze gelegenheid te charteren.
Typ hier om tekst in te voeren
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MULDERSNIJTJES

Tijdens de nieuwjaarsvisite is er gemeld, dat de molenwerkgroep nu 
ook een eigen website heeft. Op deze site staat een actuele agenda. 
Kijk er gerust op en laat ook weten als er dingen op de site bij kunnen 
of beter kunnen. www.molenwerkgroepoostgroningen.nl 

Jan Kugel vraagt U, om bijzonderheden van onze 
Oostgroningenmolens aan hem of de redactie van de Zelfzwichter door 
te geven. Het is zo, dat er erg weinig nieuwtjes, bijzondere reparaties 
of activiteiten worden  gepubliceerd. Hiermee kunnen we onze molens 
ook meer onder de aandacht van de lezers van de Zelfzwichter 
brengen.

http://www.molenwerkgroepoostgroningen.nl/
http://www.molenwerkgroepoostgroningen.nl/
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5 mei  korenmolen Onrust in Oude Pekela
12 en 13 mei Nationale molen en gemalen weekend
17 mei  koren en pelmolen Noordstar en 
   Noordermolen in
    Noordbroek (sterhamrik)
19 mei  Veldkampsmeulen in Bellingwolde
26 mei  Vestingmolen Bourtange

2 juni  molens in gem. Bellingwedde 1)
9 en 10 juni Groninger molenweekend
zo 17 juni  korenmolen in Ganzedijk 
   ( Finsterwolde)
23 juni  molen Edens in Winschoten
 
zo 1 juli  koren en pelmolen Noordstar in 
   Noordbroek
7 juli   Veldkampsmeulen in Bellingwolde
14 juli  korenmolen Onrust in Oude Pekela
21 juli  Molens in Winschoten
28 juli  Vestingmolen Bourtange

4 aug  molens in gem. Bellingwedde1)
11 aug  Molens Winschoten
zo 19 aug  korenmolen in Ganzedijk 
   ( Finsterwolde)
25 aug  Noordermolen in Noordbroek
   (sterhamrik)

OPEN DAGEN OOST-GRONINGER MOLENS 2012



1 sept  molens in gem. Bellingwedde1)
8 en 9 sept Nationale monumentendagen
15 sept  molen Edens in Winschoten
zo 23 sept korenmolen Ganzedijk (Finsterwolde)
29 sept  Vestingmolen Bourtange

6 okt   Veldkampsmeulen in Bellingwolde 
zo 14 okt  koren en pelmolen Noordstar in 
   Noordbroek
20 okt  Molens in Winschoten
27 okt  Noordermolen in Noordbroek
   (sterhamrik)

1)  De molens van de gemeente Bellingwedde zijn: Niemans molen in Veelerveen, 
de Korenbloem in  Vriescheloo, poldermolen Weddermarke, spinnekop 
Wedderveer en Veldkampsmeulen in Bellingwolde.

OPEN DAGEN OOST-GRONINGER MOLENS 2012
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