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Van de redactle:
Voor U ligt nummer 3 van Muldersnijs uit 2013. Dit nummer is gewijd aan het
jubileum van Molen Edens.
U kunt het jubileumprogramma

vinden, maar ook een uitgebreid beeldverslag

van de

molen in de laatste 100 jaar. Daarbij heeft de redactie dankbaar gebruik gemaakt van
de afbeeldingen die op internet zijn gevonden, maar ook hebben we materiaal
gekregen van de gemeente Oldambt, Molenmaker Molema uit Heiligerlee en
particulieren.
Het programma van 30 en 31 augustus biedt iedereen voldoende de mogelijkheid,
om mee te genieten van dit feest. Speciaal wil de redactie u wijzen op het laatste
deel, namenlijk de nazit vanaf vier uur op zaterdag 31 augustus. Daar hopen we
elkaar weer te zien.
Verder kunt u in dit nummer vast de agenda voor de najaarsvergadering

aantreffen.

Deze is we! erg vroeg dit jaar, maar dan kunt u ook deze datum vast in uw agenda
noteren.
en meja culpa voor de eventuele fouten .

PROGRAMMA
250 JAAR MOLEN
30/31 AUGUSTUS
2013

EDENS

Vrijdag 30 augustus:
De molen is aangekleed met 4 door kinderen van omliggende
scholen beschilderde zeilen.
Dweilorkest de Klinkers zorgt voor de muzikale omlijsting; de
stadsomroeper zorgt voor plJbliek
14.30 uur: ontvangst

genodigden

14.45 uur: praatje wethouder Bard Boon en vrijw. Molenaar Klaa
Strijk ( en eventueel andere genodigden)
15.00 uur: openingshandeling
wethouder samen met molenaars
molenaarskleinzoon
Jan Kruize
15.00 uur -16.00
uur zaterdag::
draaiende houden door vrijwillige
Hapje + drankje genodigden
16.30 uur: theatervoorstelling
kinderen van de basisschool.

25 uur onafgebroken

molen

molenaars

Zwarte Meester van de molen voor
Dit zijn 40 prijswinnaars
van de

kleurplaatwedstrijd
(groep 7).
De molen draait verder door met vrijwilligers.
Om 21.30 uur is dezelfde

voorstelling

voor volwassenen

te

bekijken. Reserveren kan bij: thea.gielleit@gemeente-oldambt.nl
kunnen 40 mensen kijken.
Zaterdag 31 augustus:
12.00 uur -16.00
uur; Onstwedder
Gaarven
ambachten + kraampjes met streekprodukten,

demonstratie
oude
poffertjeskraam
en

demonstratie
van de weefclub. Dit geheel wordt omlijst met muzi
van het dweilorkest. De stadsomroeper
gaat de straat in om het
publiek

naar de molen te krijgen.

Draaischema Molen Edens 30 augustus 2013
16.00 u -19.00
u
Hilvert Bossen
Derk Grofsmit ( leerling)
19.00 u- 22.00 u
Hans Tiddens
Jurrie

Westerhuis

22.00 u- 1.00 u ( 31 augustus)
Joep Grundemann
Michel Steemers
1.00 u -4.00
u
Wim v. Rheen
Reint Spaans
4.00 u -7.00
Enkie Kok
Derk Klungel

u
( leerling)

7.00u-10.00u
Gerard Murris
Gerard Manting
10.00 u- 13.00 u.
Be Oomkens
Gerda Koster
13.00 -16.00
Nico Holman
Polman

u
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Omstreeks 1900

Zo was het rond 1925. Het Winschoterdiep
daarachter

de silo van het graanbedrijf

met Edens en

van Edens.

Het Winschaterdiep
nag vaor de deur.
Tussen 1935 en 1955

1955

Rond 1957 werd a's eerste een dam
opgeworpen, waar nu de rotonde ligt.
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De silo in de brand. Gelukkig blijft de molen bespaard.

1978

De graanfabriek

van

Edens is nu weg .
De molen staat helemaal

Het Winschaterdiep
Tussen

~

nag vaor de deur.

1935 en 1955

1955

Rond 1957 werd als eerste een dam
opgeworpen, waar nu de rotonde ligt.

Pension

Guest house

Uw logeeradres

Your lodgings

bij de molen

at the windmill

"Stee en Stoetje"

"Stee en Stoetje"

Pension
Ihre wohnadresse
bei der mhule
"Stee en Stoetje"

Harm en Ankie Prenger Harm en Ankie Prenger
-Logies en ontbijt

-Bed and breakfast

-apartementen
-fiets en fietsroutes

-apartments
-Bycycles availabel

Harm en Ankie Prenger-Obernachtung

mit fruhstuck

-appartements
-fahriider und beschreibungen

for cycling

von Radfahrsrecken

durch die

prachtvolle umgebung vorhiinde

Wedderweg 25
9699 RA Vriescheloo

(Gr

0597-541860
hprenger@planet.nl

Gebroeders
Eckhardt
B.V.

.Mengvoeders
.Meststoffen
.Voeradditieven
.Huisdiervoeders
.Mineralen
.Dierverzorging
.Bodemen mestverbeteraars
Wollinghuizerweg
5- 9551 TG Jipsinghuizen
Tel. 0599326219
-Fax. 0599326459
Email: gebroederseckhardt@hetnet.nl
www .eckhardt-menavoeders.
nl

Met dank aan de Beeldbank Groningen, Bob Poppen, Klaas Strijk,

Agenda
3 augustus maaldag Veldkamp's meul'n in Bellingwolde en Vestingmolen
Bourtange
11 augustus maaldag op Korenmolen Ganzedijk (Finsterwolde)

Koren- en

pelmolen De Noordstar in Noordbroek Poldermolen de Dellen in Nieuw
Scheemda Poldermolen de Noordermolen
17 augustus maaldag op Korenmolen
pelmolen Dijkstra in Winschoten

in Noordbroeksterhamrik

Edens in Winschoten

Koren- en

Korenmolen Berg in Winschoten

24 augustus maaldag Spinnekop zaag molen in Wedderveer en Poldermolen de
Weddermarke

in Wedde

24 augustus Drentse Molendag
30 en 31 augustus Molen Edens viert 250 jarig bestaan. Voor het programma
klik hierop
1 september Schermer Maaldag
7 september maaldag Veldkamp's meul'n in Bellingwolde en Vestingmolen
Bourtange
7 september Molendag Noord- en Zuid Beveland
7 september Thoolse Molendag
14 september Friese Molendag en Overijsselse
15 september maaldag op Korenmolen

Molendag

Ganzedijk (Finsterwolde)

Koren- en

pelmolen De Noordstar in Noordbroek Poldermolen de Dellen in Nieuw
Scheemda
21 september maaldag op Korenmolen

Edens in Winschoten

pelmolen Dijkstra in Winschoten

Korenmolen Berg in Winschoten

Koren- en

28 september maaldag Spinnekop zaag molen in Wedderveer en Poldermolen
de Weddermarke

in Wedde

23 oktober Najaarsvergadering

van Molenwerkgroep

Cost Groningen in Molen

Edens aanvang 20.00 uur.
op deze avond zullen de notulen van de voorjaarsvakantie

Voor actuele informatie zie www. molenwerkgroep
copy voor nr 4 uiterlijk voor sint juttemis

worden uitgereikt.

oost groningen.nl

