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Van de redactie.
Voor U ligt het tweede nummer van Muldersnijs van dit jaar, het is wat later dan u
gewend bent.
Maar we beloven, dat het volgende nummer wat vroeger zal zijn!! In dit nummer vindt
u weer de gebruikelijke zaken zoals het verslag van de excursie, de agenda en
krantenartikelen van de laatste tijd. Maar we willen nog steeds graag een inbreng
ontvangen van andere lezers. Dat komt de diversiteit van dit blad ten goede.
Nieuwe biotoopwacht
maalkoppel Veldkamp meul`n
windturbines aan flarden :)
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Molengezegden
Voorjaarsexcursie
Stokvangen in Pekel
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COPYDATUM: 18special Edens edition
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22 juni maaldag op de Spinnekop zaagmolen in Wedderveer en
Poldermolen de Weddermarke in Wedde
29 juni Westlandse molendag van 9  17 uur
Juli
6 juli maaldag op Veldkamp's meul'n in Bellingwolde en
Vestingmolen Bourtange
13 juli Flakkeese Molendag
14 juli maaldag op Korenmolen Ganzedijk (Finsterwolde) Koren en
pelmolen De Noordstar in Noordbroek Poldermolen de Dellen in
Nieuw Scheemda Poldermolen de Noordermolen in
Noordbroeksterhamrik
20 juli maaldag op Korenmolen Edens in Winschoten Koren en
pelmolen Dijkstra in Winschoten
Korenmolen Berg in
Winschoten
20 juli Molendag Voorne Putten, Rozenburg
Augustus
24 augustus Drentse Molendag
30 en 31 augustus Molen Edens viert 250 jarig bestaan.
Programma volgt nog.
1 september Schermer Maaldag
7 september Molendag Noord en Zuid Beveland
14 september Friese Molendag en Overijsselse Molendag
23 oktober Najaarsvergadering van Molenwerkgroep Oost
Groningen in Molen Edens aanvang 20.00 uur.

Voor actuele informatie zie www. molenwerkgroep oost groningen.nl
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Nieuwe biotoopwacht
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Sinds kort heeft het gilde een nieuwe biotoopwacht en wel in de
persoon van ondergetekende.
Thomas Sleyfer heeft na vele jaren onlangs te kennen gegeven,
dat hij van deze taak af wil en daarop heb ik aangegeven dit wel
te willen gaan doen.
Ter voorbereiding heb ik meteen gebruik gemaakt van de eerste
cursus die de Hollandse Molen gaf in het kader van de nieuwe
“Molenacademie”.
Deze cursus geeft een beeld van de biotoop en dat is niet alleen
de windvang van een windmolen, maar ook de water aan en
afvoer van een watermolen.
Ook hoort bij een biotoop de directe omgeving, zoals de
droogschuren bij een papiermolen.
Al met al was het een interessante cursusdag, waarbij theorie en
praktijk met elkaar in evenwicht waren.
Ik heb in ieder geval er wat van opgestoken en hoop dat bij
biotoopvragen te kunnen gebruiken.
Let dus allen op, als en een nieuw bestemmingsplan komt, dat de
molen goed beschreven staat,
en dat er rekening gehouden wordt met een biotoop. Hieronder
staat de tekst van de biotoop in Bourtange:
27.2 vrijwaringszone  molenbiotoop
27.2.1 Aanduidingsomschrijving
ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone  molenbiotoop'
geldt dat die gronden  naast de
aangewezen bestemming(en)  mede aangeduid zijn voor het
behoud, het herstel en de bescherming
van de windvang van de molen.
27.2.2 Bouwregels
Op de voor 'vrijwaringszone  molenbiotoop' aangewezen
gronden mag de bouwhoogte van
bouwwerken in afwijking van hetgeen elders in de regels is
bepaald, niet meer bedragen dan:
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OUDE PEKELA
a. binnen een afstand van 100 m van de molen: de hoogte die
gelijk is aan de hoogte van de onderste
punt van de verticaal staande wiek van de molen;
b. bij een afstand tussen 100 en 400 m van de molen: de hoogte
genoemd onder a vermeerderd met
1/30 van de afstand tussen het bouwwerk en de molen
Hierbij is echter nog geen bescherming opgenomen tegen
opgroeiende beplanting, maar er zijn voorbeelden in de provincie,
waar dat wel het geval is.
Zijn er vragen over dit onderwerp, dat kan je me altijd bereiken,
per mail of telefoon.
Joep Gründemann
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2 maart 2013
Rond 10.00 uur is met een kraan de zogeheten vangstok terug
gehangen in molen De Onrust in Oude Pekela. Het gevaarte is maar
liefst zes meter lang en weegt honderd kilo. Vrijwilligers haalden vlak
voor de kerst de vangstok los voor een onderhoudsbeurt. De balk
werd toen aan touwen door drie mannen naar beneden gelaten.
vrijwilligers voorzagen de balk vervolgens van vernieuwde stalen
beugels (met dank aan Smurfit Kappa GSF). Ook werd de duif na
jaren lange afwezigheid weer teruggeplaatst.
Om de balk weer terug te plaatsen, zonder dat deze beschadigd zou
worden, werd bij Mammoet in Zuidbroek een kraan geregeld. Het
bedrijf verleende hieraan kosteloos medewerking, omdat de
machinist een kennis is van de molenaars.
De 40tonner plaatste de balk zonder enige moeite terug. "Alsof ik
een lucifer terug in het doosje plaats," grapte de machinist.
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Pension
Uw logeeradres
bij de molen

Guest house
Your lodgings
at the windmill

"Stee en Stoetje"

"Stee en Stoetje"

Harm en Ankie Prenger
Logies en ontbijt
apartementen
fiets en fietsroutes

Harm en Ankie Prenger
Bed and breakfast
apartments
Bycycles availabel
for cycling

Pension
Ihre wohnadresse
bei der mhule

"Stee en Stoetje"
Harm en Ankie Prenger
Übernachtung mit fruhstuck
appartements
fahräder und beschreibungen
von Radfahrsrecken durch die
prachtvolle umgebung vorhänden

Wedderweg 25
9699 RA Vriescheloo (Gr.)
0597541860
hprenger@planet.nl

Gebroeders
Eckhardt B.V.
● Mengvoeders
● Meststoffen
● Voeradditieven
● Huisdiervoeders
● Mineralen
● Dierverzorging
● Bodem en mestverbeteraars
Wollinghuizerweg 5 – 9551 TG Jipsinghuizen
Tel. 0599 326219 – Fax. 0599 326459
Email: gebroederseckhardt@hetnet.nl 
www.eckhardtmengvoeders.nl
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Vo o r j a a r s e x c u r s i e

B e l l i n g w o l d e Veldkamps Meul`n

Ondergetekende heeft samen met Enkie de stoute schoenen
aangetrokken om het 2e maal koppel (wat al meer dan 50 jaar in
oude en nieuwe onderdelen verspreid lag door de molen)weer
maalvaardig te krijgen.
Dit koppel is in het verleden van zijn oorspronkelijke plaats
verschoven om ruimte te maken voor een pelsteen.
Deze positie hebben ze tijdens de renovatie in 2003 gehandhaafd
alleen met de vloer konstruktie hebben ze nooit rekening gehouden
met het plaatsen van meelpijp en lichtwerk en boom op de
gebruikelijke plaatsen.
De steenspil stond wel gestoken in de loper maar het rondsel lag los.
Dus als je met een oude kettingtakel aan de gang gaat wil ie maar 1
kant op en das naar beneden op de maalzolder.
Volgende klus was de steenkraan omzetten maar daar had ik al
ervaring mee opgdaan in het verleden op Edens.
Het nare van deze loper is dat de stalen ring scheef gezakt was en
niet meer te verplaatsen is en omdat we toch wilden hijsen en
vermoeden dat het 2e gat onder de ring zat hebben we hem maar tot
slot doorgeslepen.
Er kwam dus geen 2e gat onder de ring uit maar een cementvulling
omdat waarschijnlijk de boel een keer uitgebroken is geweest bij het
draaien.
De loper toch weggetakeld gekregen en konden we de ligger
schuiven en draaien voor de juiste positie voor het ter lood van tap
naar taats en de ingang meelpijp.
Pas na het doorboren van de vloer konden we konstateren dat het
paard in de goede positie lag.
Licht werk, taatspot (met dank aan Gerda) bolspil meelpijp/goot alles
weer in elkaar gepuzzeld.
loper terug op de vaste rijn en afgesteld vrijlopend tot beneden
korreldikte.
Met een goede kettingtakel de steenspil teruggetakeld en gelijk het
ronsdsel er op gestoken.
We hebben dus geen zwaaibalk maar een vaste klos waar de tap in
zit met 2 hardhouten neuten.
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Dit jaar naar de oosterburen geweest een zeer leerzame dag.
Deze molens zijn dus niet 50 jaar geleden stilgezet maar tot op
recent verleden is er doorgemalen en daarbij is er gebruik
gemaakt van alle moderne hulpmiddelen o.a`pijpsystemen
elevators silo`s en zelfs voor de oude gebrekkige oude
molenaar een personenlift om maar tot oude leeftijd door te
kunnen malen.
Onderdelen die van oudsher aanwezig waren maar door de
tand des tijds vervangen moesten worden werden dus niet
gerestaureerd naar origineel maar vervangen door modern
spul wat de molenaar makkelijk leek en voor handen was.
De enige orginele molen was een standerdmolen met de
orginele standerd van 400 jaar oud.
Alle komplimenten nog voor de organisatie die aan het eind
van de dag een warme maaltijd geregeld had zodat we moe en
voldaan met een vol buikje huiswaarts gingen.
Misschien nog een idee voor volgend jaar om eens naar het
onstaansgebied van de molen (Franrijk/Belgie ) te gaan en er
een kompleet weekend van te maken incluus overnachting.
En voor degeen die `s avonds altijd voor het slapen nog zijn
kerktoren wil zien zullen we er een foto er van meenemen.
Rein
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Molengezegden

• Hij loopt met molentjes (Hij is niet goed wijs)
• Dat zullen we God en de molenaar laten scheiden (Hier is geen
oordeel over te vellen)
• Een stille molen maalt geen meel (Men bereikt niets zonder te
werken)
• Wie het eerst komt, die het eerst maalt (De eerste die komt is aan de
beurt)
• De molen is door de vang (Er is geen houden meer aan)
• Dat is koren op zijn molen (Dat komt hem goed van pas)
• Die omtrent de molen woont, bestuift van het meel. (Men wordt
beïnvloed door de mensen met wie men omgaat)
• Daar is wat in de molen (Daar is welvaart)
• Gij rommelt als een molen, doch ik zie nog geen meel (Je doet wel
belangrijk, maar ik zie geen resultaat)
• Dat is al lang in de molen geweest (Hierover is al lang geleden
beslist)
• Hij heeft een klap van de molen gekregen (Hij is niet helemaal bij zijn
verstand)
• Twee harde stenen malen zelden fijn (Twee mensen die niet willen
toegeven kunnen niet samenwerken)
• De molen naar de wind keren (Zich gedragen naar de
omstandigheden)
• Niet alle molenaars zijn dieven (Scheer niet iedereen over dezelfde
kam)
• Dat ligt als een molensteen op zijn hart / Dat hangt als een
molensteen om zijn nek (Dat is een zware last)
• Mijn molen maalt niet meer (Mijn gebit is slecht)
• De molen door de vang laten lopen (Alles loopt in het hondert)
• 't Is een schone dag zei de mulder en ’t waaide (Ieder preekt voor z'n
eigen parochie)
• Zolang de ezel zakken draagt, heeft de molenaar hem hem lief
(Iemand wordt geprezen zolang hij goed zijn werk doet)
• Een wiek die boos is ( een opgefokte wiek)
• Een molen op zijn staart trappen ( de standerdmolen inklimmen)

Het rondsel heb ik afgesteld en vastgewigt en het plan is om 3
schietstaven te maken voor het uit het werk zetten,
maar het bleek dat een derde nog uitgeboord moet worden en een
nieuwe schietstaaf gemaakt maar dat komt later.
In principe kunnen we nu proef draaien alleen wel met een rustig
windje maar daar is het wachten op .
Rein
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Dörpen
Een zware bui, met veel wind en regen, heeft een 2 tal
windturbinesin Dörpen,
net over de grens bij Bourtange, vernield.
De wieken werden van de molen geblazen en kwamen honderden
meters in de omtrek terecht.
Niemand raakte gewond.
De brandweer van Dörpen is met veertien vrijwilligers urenlang
bezig geweest om de brokstukken teverzamelen.
Het nieuws werd eergisteren bekendgemaakt.
Het opmerkelijk incident vond zaterdagmiddag plaats.
De bui trok ook overgrote delen van Groningen en ginggepaard
met veel neerslag in korte tijd en wind. (DvhN)

Molen Edens 250 jaar
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De korenmolen Edens is de oudste molen in Winschoten en tevens
de oudste molen van de provincie Groningen.
De molen werd in 1763 naar alle waarschijnlijkheid als pelmolen
gebouwd en later ook als korenmolen ingericht. Thans is alleen het
maalwerk nog aanwezig. De molen werd in 1870 verhoogd. In 1985 is
de molen ingrijpend gerestaureerd en sindsdien op vrijwillige basis in
bedrijf. Vanwege de rond de molen ingestelde
molenbeschermingszone die de vrije windvang van de molen moet
beschermen, heeft de toenmalige eigenaar van de molen, de
gemeente Winschoten, de molen in 2006 drie meter verhoogd. Dit
gebeurde omdat een appartementencomplex in de nabijheid van de
molen een gedeelte van de wind uit de wieken nam. Naast de oudste
nog bestaande molen van de provincie Groningen is deze molen nu
ook de hoogste. Samen met de andere twee molens Berg en Dijkstra
is de molen een belangrijk herkenningspunt in de 'Molenstad'
Winschoten. De huidige eigenaar is de gemeente Oldambt waarin
Winschoten in 2010 is opgegaan.

