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Jaarverslag 2014
Vereniging
Molenwerkgroep Oost-Groningen
Dit jaar bestond onze vereniging 40 jaar. Een aantal
activiteiten stond dan ook in het teken van dit
jubileum, zoals de excursie in april en de
najaarsvergadering in oktober.
Op 1 januari 2014 had de Molenwerkgroep 75
leden en ook op 31 december 75. Eén lid heeft zijn lidmaatschap beëindigd en
erelid dhr. L.E. Buiskool is op 3 september overleden.
Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld.
Van de 75 leden hebben 42* het getuigschrift van vrijwillig molenaar. Voor het
overige bestaat het ledenbestand uit personen die de opleiding volgen of
sympathiseren met de Molenwerkgroep.
Er werd in 2014 twee keer een ledenvergadering gehouden. De
voorjaarsvergadering in Molen Edens en de najaarsvergadering in restaurant
“Landshuys” in Bourtange. Voor deze bijzondere jubileumvergadering waren
behalve de leden ook de partners uitgenodigd. Er was gekozen voor deze
locatie omdat de molen van Bourtange in het logo van de werkgroep staat.
Tijdens deze vergadering werd de heer B. Oomkens benoemd tot erelid van de
vereniging. Zijn betrokkenheid vanaf de oprichting van de werkgroep, zijn
inbreng en inzet en niet in de laatste plaats zijn verdienste als instructeur zijn
voor het bestuur aanleiding geweest de benoeming van dhr. B. Oomkens tot
erelid aan de leden voor te leggen.
Het bestuur kwam in 2014 drie maal bij elkaar. De tweede bestuursvergadering
stond geheel in het teken van de organisatie van de viering van het 40-jarig
jubileum van de vereniging. Er zijn in 2014 geen bestuursmutaties geweest.
Het bestuur had eind 2014 de volgende samenstelling:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

: de heer J. Gründemann uit Bourtange
: de heer R.W. Verstok uit Vriescheloo
: de heer N. Holman uit Blijham
: mevrouw G. Koster- Westervaarder uit Winschoten
: de heer J. Kugel uit Nieuwolda
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Dit jaar hebben drie leden met goed gevolg het examen “vrijwillig molenaar”
afgelegd. Op 16 april
de heren A. D.
Haveman en D.
Grofsmit en op 7
oktober de heer D.
Klungel.
Op zaterdag 12 april
was de jaarlijkse
excursie. Dit jaar was
er gekozen voor een
bezoek aan de
Zaanse Schans. Molens die normaal voor het publiek gesloten zijn, waren
speciaal voor ons opengesteld. Een onderdeel van de excursie was een
boottocht met de
“Dankbaarheid”, een
IJssel Tjalk uit 1890,
over de Zaan
waardoor we een
fraai zicht op de
molens vanaf het
water hadden. Vooral
de grote hoeveelheid
verschillende
industriemolens zo
dicht bij elkaar maakt
de Zaanse Schans zo
interessant.
Tijdens het Nationaal molenweekend op 10 en 11 mei en het Groninger
molenweekend op 14 en 15 juni waren de leden van de molenwerkgroep actief
en draaiden de molens in Oost Groningen, evenals tijdens het monumenten
weekend op 13 en 14 september.
In de overige weekenden van mei tot en met oktober werd volgens het rooster
van de open Oost-Groninger maaldagen gedraaid.
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Dit jaar waren er 8 personen in opleiding op de instructiemolens “Edens” en
“Dijkstra” in Winschoten en Udema’s Molen te Ganzedijk. In de
wintermaanden werden door de instructeurs theorie lessen gegeven in molen
Edens. Twee keer per maand op de zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.
Voor de drie examenkandidaten werd extra theorie en examentraining op de
dinsdagavond verzorgd door de heer J. Kugel.
Op 15 november heeft dhr. K. Tolboom met goed gevolg toelatingsexamen
gedaan.
Het verenigingsblad ”Muldersnijs” is dit jaar 4 keer verschenen, waarvan één
een speciale uitgave n.a.v. het 40 jarig bestaan van de molenwerkgroep.
De redactie had ook dit jaar weer vele interessante artikelen en reportages
opgenomen, evenals de agenda.
Daarnaast is de website van de werkgroep ( www.
molenwerkgroepoostgroningn.nl) een belangrijke bron van informatie, ook
voor niet leden.

Vriescheloo 2 februari 2015.
secretaris.

R.W. Verstok,

* Bijstelling vorig jaar: 41 leden met getuigschrift i.p.v. 47.

(Adverentie)
Heeft u hulp nodig op de molen?
Verwacht u veel mensen die rondgeleid moeten
worden?
Is er een speciale activiteit bij de molen?
Ervaren molengids biedt zijn diensten en tijd aan tegen een
onwaarschijnlijke vergoeding, die bijna niet meer van deze
tijd is.
Bel voor het maken van de afspraak naar Thies Burema, 06-46637562.
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Namens het bestuur nodig ik u uit voor een ledenvergadering in
molen Edens te Winschoten op:

Woensdag 11 maart 2014 om
20.00 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Opening.
Vaststelling agenda.
Notulen ledenvergadering van 18 oktober 2014.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Jaarverslag 2014
Financieel verslag 2014
Verslag kascommissie (dhr. K. Tolboom en dhr. G.J. Vermeer)
Verkiezing kascommissie voor 2015
Bestuursverkiezing
Volgens rooster aftredend:
Dhr. N. Holman
2012 (2003) Stelt zich herkiesbaar
Dhr. J. Kugel
2012 (2006) Stelt zich herkiesbaar
Mevr. G. Koster heeft te kennen gegeven haar
bestuurslidmaatschap te willen beëindigen.
Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen dit tot een kwartier voor
aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de voorzitter dhr. J.
Gründemann.
Opleiding.
Maaldagen.
Excursie (mevr. G. Koster, dhr. A. Hofsteenge en dhr. B. Poppen)
P.R.
Volgende vergadering.
Rondvraag.
Sluiting.
Met vriendelijke groet,
Remko Verstok, Secretaris.
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24 januari 2015

Een gemiste kans!

Een kortverslag van onze belevenissen in Bunde.
Omstreeks kwart over 8 bevonden zich de eerste Bunde gangers
bij onze bushhalte "Molen Berg". De molenaars kwamen van heinde en ver om
deze niet te willen missen in Bunde.
Half 9 vertrekt de bus.
De reisleider telde de mensen en kwam tot de conclusie dat er nog 1 persoon
ontbrak. Na ongeveer 15 min. te hebben gewacht besloot de reisleider om toch
maar te vertrekken. Een slimme molenaar merkte op dat hij beter de
Molenweg kan nemen en dan via boven buren en niet over de Nassaustraat
gelukkig maar want wie zagen wij daar door de sneeuw lopen ja onze dappere
molenaar van Udema"s molen. De bus stopte en onze Gerda kon overdekt
door de sneeuw in de warme bus
stappen.
Nog niet gemeld het was net een
VI.P. reis, we zaten met z'n zessen
in een bus waar 50 personen in
konden.
De reis verliep voorspoedig naar

het buiten land.
Daar aangekomen een zeer warm
onthaal koffie Duitse broodjes
(verschillende soorten zelfs) plus beleg
teveel om op te noemen. Daarna even
door de molen lopen naar de kapzolder
en genieten van het uitzicht. Net een
kerst kaartje(even een vakterm) Daarna
zijn wij naar buiten gegaan om te kijken
naar de voorbereiding die nodig is om de
kap omhoog te hijsen.
En dan eindelijk is het zover.
Muldersnijs 2015-1

pagina 8

De 18 ton zwaar wegende
kap met 1 roede werd
omhoog gehesen door een
geweldige grote kraan die
voor deze klus lak heeft aan
de aantrekkingskracht van de
aarde. De kraan machinist
had de machine zo onder
controle dat je haast niet kon
zien dat de kap weer naar
beneden ging.
Maar toen de spanning ten
top was………loeiende sirenes beierende klokken en een daverend applaus
barste los
De kap zat precies om 12 uur op z’n plaats. De klus was feilloos geklaard.
Nadien werden we uitgenodigd om ten tafel te verschijnen. Een heerlijke
warme maaltijdstond voor ons klaar. Rodekool (volgens grootmoeders recept)
aardappelen, vlees jus,
rode bieten en nog veel
meer van die heerlijke
dingen. Maar vooraf een
heerlijk Duits biertje.
Na ons buikje te hebben
gevuld kregen we nog
een rondleiding door de
molen Het was dan ook
een fantastische dag.
Ongeveer 15.30 weer in
onze V.I.P. bus gestapt.
Het was even dringen
want een ieder wou een
mooi plekje hebben. Hopende komen onze molen vrienden er nu achter wat ze
hebben gemist. Vandaar deze titel
Een geschied schrijver.
(bij de redactie bekend als de toeterende postbode)
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Maaldagen 2015
Van 1 mei t/m 18 oktober van 13.00 tot 16.00 uur.
De 1e zaterdag van de maand:

Bellingwolde: Korenmolen Veldkamps meulen
Bourtange: Koren- en pelmolen de Vestingmolen
Noordbroek: Koren- en pelmolen De Noordstar

e

De 3 zaterdag van de maand:

Winschoten: Korenmolen Edens
Winschoten: Koren- en pelmolen Dijkstra
Winschoten: Korenmolen Berg

e

De 4 zaterdag van de maand:

Wedderveer: Spinnekop zaagmolen

De 2e zondag van de maand:

Ganzedijk (Finsterwolde): Koren- en pelmolen Udema’s
molen

Elke zaterdag en zondag van 10.00 tot 16.00 uur.
Van 1 april tot 1 oktober elke maandagavond tot
zonsondergang.
Van 1 april - 1 oktober iedere zondag van 13.00 tot
16.00 uur.

Vriescheloo: Korenmolen de Korenbloem
Nieuw-Scheemda: Poldermolen de Dellen
Nieuw-Scheemda: Poldermolen de
Westerse molen

Elke zaterdag en zondag van 13.30 tot 17.00 uur.

Eemshaven: Poldermolen de Goliath

Elke zaterdag 9.00 tot 12.00 uur.

Ten Boer: Zaag- en korenmolen
Bovenrijge

Elke donderdag van 13.00 tot 17.00 uur

Zandeweer: Korenmolen Windlust

14/03, 18/04, 10/05, 14/05, 14/06, 11/07, 15/08,
17/10 en 21/11 van 10.00 tot 16.00 uur

Oude Pekela: Koren- en pelmolen de
Onrust
Noordbroek: Poldermolen de
Noordermolen

www.facebook.com/weddermarke

Wedde: Poldermolen de Weddermarke

Elke zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur.

9 en 10 mei Nationale molenweekend.
13 en 14 juni Groninger molenweekend.
12 en/of 13 september Open Monumenten Dag
Ook als de molens op andere dan genoemde dagen in bedrijf zijn, bent u welkom.

Dit overzicht wordt nog beschikbaar gesteld aan de molenaars
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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.
NL55 INGB 0003 0251 39
t.n.v. Molenwerkgroep Oost-Groningen te Blijham
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Geestmolen te Alkmaar mét gevlucht in 2009
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Afgebroken as van de Geestmolen te Alkmaar op januari 2015

Agenda: Kijk op

www.molenwerkgroepoostgroningen.nl

Muldersnijs 2015-1

pagina 14

Muldersnijs op papier of liever per mail?
Al vele jaren werd 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 de
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 dat 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
Een vereniging bestaat dank zij haar leden, maar ook vóór
worden gebruikt
deze leden.
voor verzending.
Voor diverse taken in een vereniging zijn een paar mensen op
Als uw mailadres
vrijwillige basis actief. Het bestuur is dan ook op zoek naar
wijzigt moet u
mensen, die af en toe wat tijd in de vereniging willen steken
dat natuurlijk
om de club lekker te laten draaien en de doelstelling te
wel even
verwezenlijken.
doorgeven!
Dingen die af en toe wat tijd vragen:
 Bestuurstaken; Muldersnijs samenstellen
 Website onderhouden: Organiseren openbare
lessen
 Leden (nieuwe leerlingen) werven
Interesse? Laat het weten.
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Agenda:
www.molenwerkgroepoostgroningen.nl













11 maart voorjaarsvergadering 20.00 Molen Edens
14 maart Theorie van 09-12 uur
21 maart voorjaarsvergadering gilde Vrijwillig
Molenaars
21 maart Theorie van 09-12 uur
28 maart openbare les i.v.m werving nieuwe
leerlingen
4 april Theorie van 09-12 uur
4 april Algemene ledenvergadering Gilde van
Vrijwillig molenaars
11 april Excursie Opgave kan al
9 en 10 mei Nationale molenweekend.
13 en 14 juni Groninger molenweekend.
27 juni Westlandse molendag
12 en/of 13 september Open Monumenten Dag
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Notulen najaarsvergadering 18 oktober 2014
1. Opening.
Dhr. J. Gründemann opent de vergadering en heet de leden en hun
partners welkom op deze bijzondere ledenvergadering ivm het 40-jarig
jubileum van de werkgroep.
In zijn openingswoord staat hij stil bij het overlijden van ons ere lid en
één van de mensen van het eerste uur van de werkgroep dhr. L.E.
Buiskool op 3 september 2014.
2. Vaststelling agenda.
Agenda punt 6 Excursie wordt agendapunt 7.
Agendapunt 7 40 jaar Molenwerkgroep wordt agendapunt 6.
3. Notulen vergadering van 12 maart 2014.
Er worden geen opmerkingen gemaakt en aldus worden de notulen
vastgesteld.
4. Mededelingen.
 Volgend jaar is er één lid die 25 jaar molenaar is:
 Dhr. J.G.J. Bierhof
17-05-90
 Nieuwjaarsvisite: 3 januari van 10.00 – 12.00 uur in Molen
Edens
 Zorgen om het uitblijven van voldoende nieuwe leerlingen.
Volgende jaar wordt als werving weer een openbare les
georganiseerd.
 Muldersnijs via de mail. De leden die Muldersnijs per mail
willen ontvangen graag reageren op de mail die Joep hierover
stuurt.
 Drie leerlingen zijn dit jaar geslaagd voor hun diploma: dhr. D.
Grofsmit
16-04-2014
dhr. D. Klungel
07-10-2014
dhr. A. Haveman
16-04-2014
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5. Ingekomen stukken.
Briefwisseling Menterwolde over de afgewezen subsidie aanvraag.
Uitspraak commissie bezwaarschriften: Gemeente heeft conform de
nieuwe verordening gewerkt.
Naar aanleiding van dit punt volgt er een discussie over de steeds
strakkere subsidieregels van de (gemeentelijke) overheid. Het bestuur
stelt mede om die reden voor de contributie te verhogen naar € 10,-per jaar. Leden die niet op tijd betalen krijgen een accept giro thuis van
€ 15,00 .
Dit voorstel wordt unaniem aangenomen.
6. 40 jaar molenwerkgroep.
De voorzitter geeft een overzicht van het ontstaan van de werkgroep
en het verdere verloop tot op heden.
Met dank aan de heer Sterenborg, als initiatiefnemer van de
werkgroep, voor de door hem aangeleverde stukken en mondelinge
informatie.
Zie voor de gehele tekst de website van de Molenwerkgroep OostGroningen –geschiedenis -ontstaansgeschiedenis van de
molenwerkgroep.
Aansluitend stelt de voorzitter, namens het bestuur, voor om de heer
B. Oomkens , wiens naam in de ontstaansgeschiedenis al een paar
maal gevallen is, te benoemen tot erelid van de Molenwerkgroep.
Zijn betrokkenheid vanaf de oprichting van de werkgroep, zijn inbreng
en inzet en niet in de laatste plaats zijn verdienste als instructeur zijn
voor het bestuur aanleiding de benoeming tot erelid aan de
vergadering voor te leggen. Onder luid applaus stemt de vergadering
in.
De voorzitter overhandigd dhr. B. Oomkens de bij de benoeming
behorende oorkonde.
Met de Bé tekenende kwinkslagen en relativeringen dank hij de
vergadering voor deze benoeming.
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7. Excursie.
Het bestuur vraagt welke leden bereid zijn de excursie voor het
komend jaar te organiseren.
Na een discussie over mogelijk te bezoeken molens stellen drie leden
zich beschikbaar voor het organiseren.
Dhr.A. Hofsteenge
Dhr. B. Poppen
Mevr. G. Koster
Tijdens de voorjaarsvergadering zullen zij hun plannen presenteren.
8. W.v.t.t.k.
Dhr G de Vries.
Uitnodiging via de molenstichting Oldambt om het plaatsen van de kap
op de molen van Bunde op 24 januari bij te wonen. Mailbericht volgt.
Volgende vergadering/ afspraken in 2015
Nieuwjaarsvisite
3 januari
Bestuursvergadering 18 februari
Ledenvergadering
11 maart
Excursie
11 april
9. Rondvraag.
Dhr. B.Poppen bedankt het bestuur voor het organiseren van deze
bijzondere vergadering; de vergadering stemt hier met applaus mee in.
Dhr. J Gründemann nodigt belangstellenden uit voor een rondleiding
door Bourtange en het afschieten van een kanon, waarna afsluitend
nog een hapje en drankje wordt aangeboden.
10. Sluiting.
Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.
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