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Van de redactie

Inmiddels zijn we 
weer over de helft 
van het jaar, de 
korte winderige 
dagen komen er 
weer aan. 
Inmiddels hebben 
we weer wat copy 
vergaard, hopelijk 
kunnen we voor het 
volgende nummer 
weer genoeg leuke 
artikelen van u 
krijgen!

COPY VOOR 1 DECEMBER 2012

BIJ DE VOORPAGINA:
Olle Widde
Foto: Rob Hoving

Het drukwerk wordt verzorgd door de drukkerij 
van de NOVO te Vlagtwedde

In dit nummer o.a:
- Groninger molenweekend in Ten Post
- Molenbezoek Turingen
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-Vacature-

Vormgever, 
redacteur gezocht.

per 2013
Vanaf 2007 heb ik met veel plezier het blaadje 
gemaakt. Wegens veranderingen in mijn prive 

leven wil ik graag het stokje aan een ander 
overdragen. 

Marijn Sijbom
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Stenen openleggen Olle Widde te Ten Post

Een paar weken terug hebben Rob Hoving en ik ons koppel maalstenen 
opengelegd. Dat was in de 
jaren dat ik op de Olle Widde 
de molenaar ben nog nooit 
gebeurd. Er was ook nooit 
reden voor omdat er toen 
niet met de molen gemalen 
werd. Het laatste jaar is er op 
molendagen regelmatig met 
de molen gemalen. Nu was 
er reden om te kijken hoe 
een en ander er uit zou zien 
en schoon te maken. Tijdens 
het malen lekte er graan door 
de bolspil naar beneden. Bij 
het openleggen van de 
stenen kwamen we er achter 
dat er ruimte zat tussen de 
steenbus en de ligger 
waardoor graan kon 
weglekken.

Bij een beroepsmolenaar 
hebben we advies ingewonnen hoe wij het probleem het beste konden 
oplossen. We hebben zijn advies opgevolgd. Eerst de ruimte opgevuld 
met een touwtje. Daarna hebben wij roggevolkoren verdund met wat 
water de ruimte mooi kunnen dicht smeren. Eenmaal opgedroogd wordt 
het mengsel zo hard als beton, zo is ons beloofd. Met de 
monumentendagen gaan wij weer malen en dan kunnen we kijken of 
het allemaal weer werkt en er geen graan meer lekt.

Fotoʼs Rob Hoving

3

25 jaar molenaar!

In april 2012 was ik 25 jaar molenaar. 
Bij m ij kwamen de herinneringen  
boven van de opleiding. Ik heb mijn 
opleiding gehad op de molen Onrust 
in Pekela en onder leiding van 
instructeur  Buiskool. Het was een van 
de mooiste periodes  uit mijn 
molenaarstijd.
Natuurlijk vergeet je nooit weer de 
verhalen van Buiskool en altijd tot slot  
om de stof even weg te spoelen : een 
glaasje BB. De fles stond altijd in het 
kleine kastje. Een prachtige tijd.
Graag wil ik een ieder , die mij hebben 
gefeliciteerd door middel van een 
handdruk, kaart , telefoontje of E mail 
langs deze weg heel hartelijk danken.
De groeten van Jan Hazelhoff.
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gestaan die in 1901 is afgebroken! De locatie is dan ook mooi: een 
hoge berg vlakbij de plaats Eckartsberga. Ideaal dus voor molens.

Er staan in de streek meer molens: bouwvallen en ook meer complete 
molens. Thuringen is wat dat betreft zeker een bezoek waard. Vergeet 
dan ook niet de stad Weimar te bezoeken. Een prachtige stad met 
mooie winkels  en veel cultuur, musea en dergelijke. Er is  in een 
voorstadje ook het Duitse Bijenmuseum,  een erg leuk museum voor 
iedereen maar vooral voor imkers!  Jena is een echte industriestad en 
niet erg bezienswaardig. De optiek fabrikant Carl Zeiss zetelt er. Verder 
heeft hier het bekende vuurvaste “Jenaglas” zijn oorsprong. Ook Apolda 
is  niet echt bezienswaardig. Er is daar is wel een klokkenmuseum over 
de plaatselijke klokkengieterij die onder andere de grote klok van de  
Dom in Keulen heeft gegoten.

Hans Tiddens.

door A. Hoogduin
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Groninger molenweekend in Ten Post

Het begon eigenlijk al op de vrijdagavond voor het molenweekend waar 
de molen ’s avonds een paar uurtjes heeft gedraaid ter ere van een 
bruidspaar. Ook werd er die avond Groningse povvert gebracht door een 
mevrouw uit Appingedam. Ze had deze speciaal voor het molenweekend 
voor ons gemaakt. In de povvert was onder meer meel verwerkt die met 
de ‘Olle Widde’ was gemalen.                                                      

Op zaterdagochtend samen met Rob Hoving de foto-tentoonstelling over 
200 jaar Olle Widde onderin de molen opgesteld.  Daarna eerst 300 kg 
tarwe uit de auto gesjouwd.

Op deze dag kwamen vele familieleden van voormalig eigenaar De Boer 
langs op de molen. Zo ook de zoon van de laatste eigenaar door wie 
nog beroepsmatig werd gemalen met de molen. Van de familie De Boer 
zijn we veel dingen over de molen te weten gekomen, bijvoorbeeld hoe 
een en ander er van binnen uit heeft gezien in zijn tijd.

De povvert viel bij de meeste bezoekers, zowel kinderen als 
volwassenen, in de smaak. Na 1 dag was de helft al op.  Later in de 
middag en avond zijn nog diverse collega-molenaars langs geweest. 
Ook was er in de zaal van het restaurant een feestje waarvan ook nog 
de nodige mensen de molen bezochten. Al met al werd het toch weer 
later dan we wilden maar om 23.00 uur hebben we de vang er maar 
opgelegd.

Ook de volgende dag hebben we weer kunnen malen. Veel collega-
molenaars uit andere provincies op bezoek gehad. Tegen 18.00 uur 
hebben we de molen stilgezet, en dan komt er nog een collega molenaar 
langs ja die stuur je ook niet weg. Uiteindelijk na nog weer te hebben 
bijgepraat werd het toch al gauw weer 19.00 uur voordat we huiswaarts 
keerden. Al met al een zeer geslaagd molenweekend.
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Aanwezig zijn 19 leden.. Afwezig met kennisgeving: mevr G Koster, 
de heren G Manting,
G.J. Vermeer, T Buurema en J Hazelhoff.

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

2 Notulen.
De notulen van de vergadering d.d. 12 oktober 2011 worden 
zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en ondertekend.

3 Mededelingen.
De secretaris zegt dat er weer nieuwe badges zijn.
De heer Strijk merkt op dat er dit jaar 3 molens zijn die 150 jaar 
oud worden, n.l. molen Dijkstra in Winschoten, Westerse molen 
in Nieuw Scheemda en de Lelie in Eenrum.
Molen Edens is volgend jaar 250 jaar oud. Informatie hierover 
komt nog.

4 Ingekomen stukken.
- bericht van subsidie van gemeente Pekela
- bericht van subsidie van gemeente Oldambt
- bericht van subsidie van gemeente Bellingwedde.
-

5 Jaarverslag 2011.
Het jaarverslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd 
en zal worden aangeboden aan de subsidiegevers.

6 Financieel verslag 2011.
De penningmeester geeft een toelichting op de rekening van 
2011 en de begroting voor 2012.
De heer de Vries vraagt naar de financiële afwikkeling van het 
project ”meer bekendheid”

15

De tweede molen die we bezochten was een heel bijzondere. Hij staat 
bij Eckartsberga en wordt op de borden een “Holländer Mühle 
genoemd. Waarom begrijp ik niet: hij lijkt in niets op onze molens….. 
Volgens de folder is  dit de enige windmolen in Duitsland die er 
mediterraan uitziet. Het is een stenen molen van totaal 13 meter hoog. 
Hij heeft een vlucht van 14 meter en 10 einden! Die 10 einden zijn van 
hout, vrij dun, ik schat zo’n 15 cm dik en gekoppeld met ijzeren 
strippen. Tussen de einden zitten 2 kleppen die net zo staan als in een 
Amerikaanse windmolen. Het zijn er maar weinig (20)en ook nog eens 
niet echt groot: zo’n  40 cm bij 2,5 a 3 meter.  De einden liggen 
allemaal in hetzelfde vlak in de ijzeren askop. Verder een windroos 
achterop de kap.

Men was bijna klaar met de restauratie om de molen weer maalvaardig 
te maken. Er was veel techniek aanwezig in het inwendige: 
walsenstoelen, stenen, een elevator een buil en nog wat onbestemde 
zaken in de kapruimte. Alles weer via onderaandrijving: het spoorwiel 
zit helemaal onderin de molen. De ruimte onder het bovenwiel was iets 
van 3 meter, zodat ook de kapruimte gebruikt werd. Het 6-spakig 
bovenwiel is de laatste jaren met ijzer  versterkt: Op foto’s van Gerda 
Koster van 2 juni 1995 is  dat ijzer nog niet aanwezig. Er is  een stalen 
bandvang met rijklamp en rust en een vangtrommel. Vangtouw binnen 
in de kap. De bandvang heeft een stel scharnieren in zijn omtrek. 
Verder stond de vang in gelichte toestand en kon ik ook geen stutten of 
andere beveiligingsmiddelen vinden! Navraag bij de “molenaar” leerde 
dat de vang er vaker af was en dat ze zich daar helemaal niet druk om 
maakten: hij wist verder ook maar weinig van de molen..….  De kruierij 
wordt bediend door de windroos, maar kan zo te zien ook met een 
elektromotor worden bediend. Hoe dat zit kon ik niet achter komen. De 
kleppen worden ook van binnen uit de kap bediend. Beneden staat 
een wat curieus model van een stellingmolen met 5 einden. Verder een 
model van de molen zelf. Naast de molen heeft ook nog een 
standaardmolen gestaan die in 1960 is afgebroken wegens 
bouwvalligheid. Eerder heeft er ook nog een tweede standaardmolen 



Door. H. Tiddens
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Molenbezoek in Thuringen

In onze vakantie zijn we op de terugweg uit Tsjechië  eind augustus 
nog een paar dagen in Thuringen geweest in het hele kleine dorpje 
Kösnitz, 105 inwoners groot. Daarbij vergeleken is in mijn Nieuw 
Scheemda nog een stad met zijn 350 inwoners! De grotere plaatsen in 
de buurt zijn Apolda, Jena en Weimar. Vlak in de buurt bleken 
meerdere molens te zijn. In Krippendorf staat een standaardmolen die 
in de slag bij Jena in 1806 nog als  uitkijkpost dienst heeft gedaan. In 
die omgeving staan overal monumentjes  die verwijzen naar de Slag bij 
Jena in 1813. De molen van Krippendorf is door de orkaan Kyrill op 18 
januari 2007 omgewaaid en daarna 50 meter verderop weer 
opgebouwd. De biotoop is nu beter dan vroeger. De molen heeft 
zelfzwichting met houten kleppen. Het gevlucht is  19 meter met losse 
houten einden.We kwamen er op een windstille snikhete dag: het was 
er 38 graden. De molenaar was er en ook de voorzitter van de stichting 
die eigenaar is.  Het dus werd een geanimeerd gesprek over uiteraard 
molens en hoe een en ander bij  ons  verloopt met restauraties en 
dergelijke. De molen heeft deels onderaandrijving met drijfriemen 
gehad en op dit moment ook nog een stel werkende stenen op de 
originele plaats boven direct onder het bovenwiel. Er is een groot 
bovenwiel voor de maalstenen boven en een klein, die voor de 
onderaandrijving was.De vang is  een stutvang met vangtrommel. Zelfs 
het sabelijzer is  hier van hout! Geen klink of iets dergelijks.  De houten 
bovenas heeft geen doorboring, maar twee stangen van achter naar 
voren langs de as, die voor en achter gekoppeld zijn met de insteekkop 
en de penmuts. De kruisarmen van het grote bovenwiel gaan door de 
bovenas. Die van het kleine er omheen. De smering van de kammen 
gebeurt nu met een soort vet, wat mij de opmerking ontlokte dat we dat 
bij ons met bijenwas doen. Ik heb ze ook verteld wat smeren met vet 
voor een zooi in een korenmolen geeft en hoe we de bijenwas 
opbrengen en hoe vaak. De molen blijkt vrij zwaar te draaien; er moet 
redelijk veel wind zijn voordat er leven in de zaak komt…… Misschien 
dat de vrijwel horizontaal liggende bovenas daar debet aan is? De trap 
is  typisch voor Oost Europa: dwars  aan de achterkant in plaats van 
recht zoals bij ons.

7

NOTULEN VOORJAARSVERGADERING

De penningmeester legt uit dat het project door subsidies wordt 
gedekt.
Er zijn verder geen vragen en het verslag wordt goedgekeurd.

7 Verslag kascommissie.
De kascommissie bestaande uit mevr Bezema en de heer 
Buurema hebben de kas en bescheiden gecontroleerd en in orde 
bevonden. Mevr Bezema stelt de vergadering voor om de 
penningmeester decharge te verlenen. De vergadering neemt dit 
voorstel over.

 Als nieuwe kascommissie wordt benoemt de heren Buurema en    
 Strijk, reserve is de heer Hofsteenge

8 Bestuursverkiezing.
Aftredend zijn de heren Holman en Kugel, zij hebben zich allebei 
herkiesbaar gesteld.
Aangezien er geen namen van tegenkandidaten zijn ingediend 
worden beide per acclamatie herkozen.

9 Opleiding.
Op 21 april is er toelatingsexamen op Veldkampsmeulen in 
Bellingwolde, 4 leerlingen gaan hier aan deelnemen.
Er zijn 3 leerlingen gestopt met de cursus voor vrijwillig molenaar, 
dit houdt in dat er weer ruimte is voor nieuwe leerlingen.

10 Maaldagen.
De maaldagen voor 2012 zijn weer ingepland.
De secretaris stelt voor om voor de komende jaren in de maand 
oktober geen dagen meer in te plannen. Iedereen kan zich hier wel 
in vinden.

11 Excursie.
De jaarlijkse excursie is dit jaar op 14 april, vertrek om 7.30 uur bij 
molen Berg.
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De bus rijdt via Groningen, waar ook opgestapt kan worden, naar 
de omgeving van Tubbergen, waar een aantal windgedreven en 
een watergedreven molens worden bezocht.

12 P.R.
Daar 3 leerlingen hebben afgehaakt en er waarschijnlijk 4 zullen 
slagen is er plek voor nieuwe leerlingen op de instructiemolens. Er 
zal deze zomer een wervingscampagne worden gestart voor 
nieuwe mensen.
De heer Poppen vindt de flyer niet zo geweldig, hij had liever een 
kleurenfolder gezien gemaakt door een professionele ontwerper.
 De voorzitter legt uit dat deze flyer is gemaakt door een 
professionele ontwerper samen met een vormgever. Er is bewust 
gekozen voor een korte bindende tekst en we hebben al goede 
reacties gehad aldus de voorzitter.

13 Project ”promotie en meer bekendheid”.
De voorzitter legt uit dat alle onderdelen van project bijna zijn 
afgerond, de D.V.D. is gereed  en zal worden uitgereikt aan de 
leden.

14 Volgende vergadering.
De volgende vergadering wordt vastgesteld op 10 oktober 2012 om 
20.00 uur in molen Edens.

15 W.v.t. t..k.
De heer van Rheen vraagt of de molenaars willen doorgeven wat 
voor activiteiten 
erop de molens plaats vinden tijdens het Groninger molenweekend.
De heer Meter zegt dat hij een mail heeft gestuurd met 
kanttekeningen over de flyer, maar heeft nog geen antwoord 
gekregen en is niet genoemd bij de ingekomen stukken.
De voorzitter antwoord dat hij het begrepen had als een persoonlijk 
schrijven en heeft daarop een mail teruggestuurd met uitleg.

13



door A. Hoogduin
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Roefeldag Olle Widde 30 juni 2012

De Roefeldag is een dag waarop kinderen kennis kunnen maken 
met bedrijven en instellingen. Aan deze dag deden ongeveer 400 
kinderen van de basisschool mee en 80  bedrijven en instellingen. 
Ook onze molen, de ‘Olle Widde’, was dit jaar in het programma 
opgenomen. Rob Hoving en ik waren om 08.30 uur op de molen 
waarna de molen al snel zijn rondjes draaide. De eerste groep 
kinderen werd door ons ontvangen. Deze groep vond het spannend 
om helemaal in de kap te mogen komen. Het uitzicht was voor hun 
dan ook de moeite waard.

Bij de tweede groep kinderen werden allerlei vragen op de beide 
molenaars afgevuurd. Er werd keurig de vinger opgestoken voordat 
de vraag werd gesteld.

Ook bij de laatste groep werd de hele molen bekeken. Rob is bij 
iedere groep in het wiekenkruis geklommen om een zeiltje voor te 
leggen. Het vastknopen van de zwichtlijnen mochten de kinderen 
zelf proberen en verliep vlekkeloos. Misschien zitten er nog 
aspirant–molenaars tussen. Alle kinderen gingen met een 
informatiepakket over de molen naar huis. We hopen dat we de 
kinderen nog eens terug zien op een van de molendagen in onze 
provincie.

Al met al een zeer geslaagde ochtend met de kinderen. 
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De heer Meter zegt dit niet te hebben ontvangen. De voorzitter zal 
het alsnog toesturen.
Verschillende mensen vinden de flyer niet echt een succes. De 
voorzitter zegt ook lovende woorden te hebben gehoord. de heer 
Meter stelt voor om in het vervolg een grotere groep mensen te 
betrekken bij het ontwerpen van een folder.
Mevr. Bezema zegt dat ze op het eind van het jaar met vakantie is 
en geen rozijnen klaar kan maken.De heer Strijk zegt dit van haar 
over te nemen
De heer de Vries zegt dat de pas gerestaureerde molenschuur bij 
molen de Noordstar wordt ingericht als bezoekerscentrum.
De heer Strijk merkt op dat mevr Wierenga op 2 april 25 jaar 
molenaar is en vraagt of daar aangedacht wordt.besteed.
De voorzitter zegt dat hier geen regel voor is maar dit in het bestuur 
te bespreken.
De heer Poppen zegt dat ze geen cadeaus wil maar dat iedereen 
graag mag komen.

16 Rondvraag.
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

17 Sluiting.
Hierna is er niets meer aan de orde en sluit de voorzitter de 
vergadering.
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 " AGENDA

• 4 oktober examen van 3 leerlingen in Vriescheloo
• 6 oktober Veldkamps meuln in Bellingwolde  13.00 –16.00 uur
• 7 oktober Peellandse Molendag en Limburgse Molendag
• 8 oktober examen van 1 leerling in Oude Pekela
• 10 oktober 20.00 uur Najaarsvergadering Molenwerkgroep 

Oost Groningen in Molen Edens
• 13 oktober Pelcursus op molen Dijkstra. Opgave is niet meer 

mogelijk.
• 13 en 14 oktober Molenweekend Noord-Holland Zuid
• zondag 14 oktober koren en pelmolen Noordstar in 

Noordbroek 13.00 –16.00 uur.
• 20 oktober molenvriendendag in Nieuw Scheemda met o.a tocht 

met huifkar naar de Westerse molen i.v.m 150 jarig bestaan.
• 27 oktober Eerste Theorieles
• 27 oktober Noordermolen in Noordbroek(sterhamrik) 13.00 –

16.00 uur. 
• 27 oktober Molendag Lopikerwaard en Krimpenerwaard
• 28 oktober Rijnlandse molendag (voor meer info klik hier)
• 10 november Theorieles
• 10 november Molendag van de Tielerwaard
• 24 november Theorieles
• 8 december Theorieles
• 22 december Theorieles
• 5 januari Nieuwjaarsvisite

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

Beste leden,
Bij deze nodigen wij u uit voor de najaarsvergadering van 2012.

Deze zaal plaatsvinden op 10 Oktober 2012 om 20.00 uur in molen 
Edens

Met vriendelijke groet
Het bestuur.

MOLENWERKGROEP OOST-GRONINGEN
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Vlagtwedde 6 september 2012.

L.S.

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de ledenvergadering op 
woensdag 10 oktober 2012 om 20.00 uur in molen Edens in 
Winschoten

Agenda:

1 Opening.
2 Notulen van de vergadering d.d.21 maart 2012.
3 Mededelingen.
4 Ingekomen stukken:
5 Opleiding.
6 Maaldagen.
7 Excursie.
8 P.R.
9 W.v.t.t.k.
10 Volgende vergadering.
11 Rondvraag.
12 Sluiting.

Secretaris:  H. Bossen.


