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Molenwerkgroep 

Oost-Groningen bestaat nu 40 

jaar.  

Muldersnijs verscheen voor het 

eerste in 1986 en bestaat in 

2016 dertig jaar. Weer iets 

moois om naar uit te kijken!  

 

Dit is het laatste nummer van 

2014. In dit nummer vindt u de 

gebruikelijke uitnodiging voor 

de nieuwjaarsvisite (pagina 11). 

   

Ook treden we toe in de 

toekomst door de keuze voor 

papier of digitaal lezen van dit blad aan te bieden. Kijk hiervoor op pagina 10 

van dit blad. 

 

Leest u ook op bladzijde 8 het bericht over de gewijzigde contributie. 

 

Maar leest u vooral dit blad met plezier en laat het u uitdagen uw bijdrage 

hiervoor bij de redactie in te leveren. Dat kan gewoon per mail als een bericht 

of als bijlage in Word. U hoeft uw teksten niet op de maken, dat doen wij 

graag voor u. 

 

Wat nog overblijft is de wens dat we elkaar na de feestdagen weer gezond 

tegen gaan komen op 

de molen. 
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Colofon 
 

Muldersnijs is het blad voor leden en donateurs van de vereniging 

Molenwerkgroep Oost-Groningen. KvK no. 40037981.  

Het blad verschijnt 4x per jaar en wordt mede mogelijk gemaakt 

door onze adverteerders. 

 

Redactie: Joep Gründemann 

Redactieadres: van Sonoystraat 9 9545 TZ Bourtange,  

redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl 

Het blad wordt afgedrukt toegezonden of op verzoek als PDF per 

mail toegestuurd. 

 

Bestuur: 

Voorzitter:  Joep Gründemann, 06-44543430 

info@molenwerkgroepoostgroningen.nl 

Secretaris:  Remko Verstok, Wedderweg 30, 9699 RE Vriescheloo 

Penningmeester:Nico Holman, Hoofdweg 171, 9697 NG  Blijham 

Leden:  G. Koster-Westervaarder, J. Kugel 

 

Bankrekening:   NL55 INGB 0003 0251 39 t.n.v. 

Molenwerkgroep Oost-Groningen te Blijham 

 

De contributie bedraagt € 10,00 per jaar of deel van een jaar. 

Website:  www.molenwerkgroepoostgroningen.nl  

Instructeurs: 

Udema’s Molen te Ganzedijk, G. Koster-Westervaarder 0597-424045 

Molen Edens te Winschoten, K. Strijk 0597-414269 

Molen Dijkstra te Winschoten, N. Holman 0597-562894 

Molen de Vier Winden te Pieterburen, D.J. Tinga 0595-441389 
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Maalboekje in uitvoering 

Al jaren zijn de lesmethoden in discussie. Onderdeeltje 

hiervan is het gebruik van het maalboekje.  

Even een kort stukje over het gebruik ervan: 

Het maalboekje dient iedere keer dat een leerling praktijk of 

theorie heeft te worden ingevuld en afgetekend. Het doel is 

eenvoudig: 

 

• bijhouden praktijkuren 

• verantwoorden uitgevoerde taken  

• verantwoorden uitgevoerde werkzaamheden   

 

Het maalboekje wordt door de afdeling beoordeeld  op voldoende aantal geldige 

praktijkuren/uren andere molens, goedkeuring instructeur, etc.  

Na goedkeuring kan de afdeling het toelatingsexamen afnemen. Het 

maalboekje/schutblad wordt na toelatingsexamen aan kandidaat teruggegeven. 

 

De opleidingscoördinator van het Landelijke Gilde heeft antwoord gegeven op de 

vraag:  

Is het voor het landelijk gilde van belang hoe het maalboekje is vormgegeven? 

(sommige MOI’s willen het wel als excell-bestand maken, waarbij de instructeur het 

aftekent per pagina en niet per praktijkles) 

 

Antwoord:  

Er zijn meerdere geluiden over de layout van het maalboekje. Belangrijk is dat de 

instructeur/ geslaagd Gildelid in het maalboekje tekent voor het aantal gemaakte 

praktijkuren per dag op welke molen en bij welk geslaagd lid.  

Als men de Gildeformat aanhoudt is dit voor de verwerkers van de gegevens 

herkenbaar. 
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Voor U gelezen:  
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Afgelopen vrijdag, 28 november 2014, hebben 
vrijwilligers van de Slochter Molenstichting de restanten van de laatste 
(!) Groninger spinnekop naar Slochteren gehaald. De Groninger spinnekop -het 
betreft hier een poldermolen- is een bijzonder molentype dat vroeger veel 
voorkwam, maar de laatste decennia volledig uit het Groninger landschap is 
verdwenen (noot: er staat nog 1 spinnenkop op een schuur in Wedderveer maar 
dat is een lattenzagertje). 

Al in 2009 werd het eerste contact gelegd tussen 
Piet Groot uit Winsum/Marcel Duursma uit Pieterburen (zij hadden beide het 
molentje in beheer) en Lammert Groenewold (onze toenmalige secretaris). Het 
was een volkomen verrassing dat al die jaren deze historisch belangrijke restanten 
zó uit het beeld zijn gebleven. Piet en Marcel wilden het molentje afstaan onder de 
voorwaarde dat de Slochter Molenstichting de restanten zou redden om 
vervolgens het molentje weer maalvaardig te plaatsen op een goede locatie in de 
gemeente Slochteren. 

Gevonden op de site van de Slochter Molenstichting 

  

  
Ter gelegenheid van de ingebruikname van Bakkers Meulentje heeft molenaar Henk Helmantel 

een mooi boekje gemaakt. Het boekje is onder meer als bedankje voor belangeloze 

medewerking uitgereikt aan de mensen van Buurke Bestratingen BV die belangeloos een groot 

deel van het grond- en bestratingswerk voor hun rekening namen. Helaas is er maar heel 

beperkt beschikking over een 'hardcopy' van het boekje, maar sinds vandaag is het boekje 

ook als PDF te downloaden van onze site. 
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Hieronder een impressie van de najaarsvergadering in Bourtange. 
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Westerse molen  

 

2014 van een vrijwillig 
molenaar 

 
Naast werk en privè ben ik 
actief en bezig met de 
molenwereld. 
 
Waait het in de 
wintermaanden  4 beaufort 
dan malen twee vijzels bij 
40 a 50 enden en bij 
vlagerige wind uitschieters 
naar 60 a 70 enden water in 
de boezem. 

Westerse molen in Nieuw Scheemda waar ik 
molenaar voor ben geworden doet `t !  
 
Na een bezoek vlakbij de Zaansche schans deze op 
en neer gewandeld en de beroemde verfmolen 
bezocht. Helaas had mulder het Piet het zo druk en 
dat op zondag! Windkracht 5 dat was toen uit het 
westen en ook in maart. 
 
Terpzicht in Marssum de kleinste spinnenkopmolen 
van Friesland heeft dat nodig om te kunnen malen. 
Stef Mensinga leert me die middag de fijne kneepjes 
om met een spinnenkop te malen. 
 
De Puollen te Dronrijp werkte niet maar draaide wel 
en Jurrie heeft dat ook beleefd.  
 
Wie kinnen wel plat proaten ! Een grunneger 
mulder; tijdens het bezoek aan de Kroon te Arnhem verraste Jaap de Haan mij 
met deze uitspraak. 
Bedenkt u dan eens dat ik uit Gelderland afkomstig ben. 
 
Van april tot oktober elke zondag middag de molen open doen. 
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Windmotor Record te Hartwerd 

Soms op zaterdag middag en bezoekt een vrouw uit Haarlem mij want ze is 
leerling molenaar. 
 
In augustus gaat mijn telefoon en ik hoor de naam van de molen, een leerling 
molenaar Helmond. Die had mazzel met windkracht 5, malen met 2 vijzels. 
 
Op de 4e zaterdag in augustus Drentse molendag gedaan. Dat kon net want het 
land was nat. 
 
KIEK route betekent alles wat cultureel is. Open zondag op 7 september in 
Nieuw Scheemda`t Waar en de Noordbroeksterhamrik. Dus ook met de 3 
poldermolens, Dat maakt het plaatje compleet. 
 
Zondag 30 november ben ik naar de molendag Sud West Fryslan gegaan. 
Oostenwind 2-3 en slim Diezzig !/ beetje mistig. 
 
Rispensermolen te Easterein (voorjaarsexcursie 2011) kon net 
malen.Windmotor Record in Hartwerd maalde ook. 
In Allingawier was er geen wind voor tjasker de Izeren kou saai. 
We hebben gezellig gepraat en koffie gedronken met Johannes Rozenga. 
 
Ybema`s molen te Workum snakte naar wind en na 20 minuten komt vanuit 
noordoost een bries die het gevlucht 
activeert. 
 

Nylannermolen te 
Workum staat dan nog 
stil. 
Jaap Tiedema schenkt 
voor iedereen een kop 
koffie in en maakt het 
gezellig door met 
iedereen te praten. 
 
Wim van Rheen 
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Uitnodiging 

Het bestuur nodigt u uit voor de 

nieuwjaarsvisite op  

zaterdag 3 januari 2015  

tussen 10 en 12 uur 

in Molen Edens te Winschoten 



Muldersnijs 2014-4 pagina 10  

Muldersnijs tastbaar op papier of goedkoper per mail? 

Al vele jaren wordt er binnen de club door een paar mensen geroepen, 
dat dit contactblad best per mail verzonden kan worden. Dat bespaart 
druk- en verzendkosten en doet geen afbreuk aan de inhoud. Evenzoveel 
jaren is er in de ledenvergadering door een meerderheid gezegd, dat 
papier veel lekkerder leest en je hebt iets in handen! 

Tijdens de laatste bestuursvergadering besproken en op de 
najaarsvergadering aan de leden 
voorgelegd, wordt er nu een 
keuze aangeboden. Als u geen 
keuze maakt zal Muldersnijs op 
papier door uw brievenbus 
vallen.  

Maar geeft u de voorkeur aan een moderne versie, dan kunt u dit 
aangeven en zal uw adressticker worden vervangen door een 

mailbericht. In dan mailbericht wordt u een link 
gestuurd naar de website van de vereniging, waar de 
nieuwste Muldersnijs te lezen is. 

Kiest u ervoor digitaal van uw scherm te lezen, stuur 
dan een mail aan: 

redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl met de boodschap dat u  
Muldersnijs per mail wil ontvangen. Het mailadres dat wordt gebruikt 
voor dit bericht zal dan worden gebruikt voor verzending. Als uw 
mailadres wijzigt moet u dat natuurlijk wel even doorgeven!  
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Contributiebericht 

 

Tijdens de najaarsvergadering hebben de leden 

ingestemd met het voorstel van het bestuur om na vele jaren van een 

ongewijzigd contributiebedrag, de contributie per 1 januari 2015 te 

verhogen tot € 10,00. 

 

 

 

De penningmeester verzoekt u om uit u zelf de contributie 

voor 2015 over te maken op de rekening van de vereniging.  

 

De contributie bedraagt vanaf 2015 € 10,00 per kalenderjaar en kan 

worden overgemaakt op rekening NL55 INGB 0003 0251 39 t.n.v. 

Molenwerkgroep Oost-Groningen te Blijham, graag onder vermelding 

van uw naam bij de omschrijving. Dat maakt het werk van de 

penningmeester eenvoudiger. Hij doet dit ook vrijwillig! 

 

Als u (onverhoopt) uw contributie niet zelf betaalt, zal de 

penningmeester u een acceptgiro toesturen voor een hoger bedrag 

(€ 15,00), om de extra kosten hiervan te dekken.  

Heeft u in juli 2015 nog niet betaalt, zal uw lidmaatschap worden 

beëindigd. 
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Waar gaan de Oldamster molens heen? Wie wordt de nieuwe eigenaar? 

Misschien kunnen we daar volgend jaar wat over melden! 

 

 

  


