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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 

secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl  
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 
 

 
Op de voorzijde: Buttrums Mill in Woodbridge Engeland 

mailto:redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl
mailto:info@molenwerkgroepoostgroningen.nl
mailto:secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl
http://www.molenwerkgroepoostgroningen.nl
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Deze Muldersnijs is wat aan de lege kant. Uw 
bijdrage wordt gemist.  

De redactie, is per mail bereikbaar via 
redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl voor 
uw bijdrage zonder uw bijdrage zal het blad in de 
toekomst uit steeds minder bladzijden bestaan.  

 

 

Uit Muldersnijs 2005-2 

mailto:redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl
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(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. 

 
Molens in Engeland. 

In mei van dit jaar ben ik met mijn vrouw op vakantie geweest 
naar Engeland. Daar hebben we een paar wel bijzondere 
molens gezien en bewonderd.  

Allereerst een molen met acht wieken en (om de molenaar 
voldoende vrije tijd te geven) ook zelfkruiïng.  
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Ik had er alleen het 
plaatje van gezien, maar 
het was erg 
indrukwekkend om er 
onder te staan en er eens 
om heen te lopen. De 
wieken zijn uitgerust met 
zelfzwichting, wat een 
wel erg indrukwekkende 
spin oplevert. De 
uiteinden van de wieken 
zijn onderling verbonden, 
waarschijnlijk om de 
draaiende krachten te 
verdelen.  
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Wat me opviel was, dat de roedes met stroppen vastzitten op 
een askop, waar een achtarmige vorm aan zit. Ik heb 
onderweg een 
mooi voorbeeld 
in zeswieks –
uitvoering vast 
kunnen leggen. 
Ik denk, dat de 
foto’s voor zich 
zullen spreken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een volgende Muldersnijs zal ik wat verschillende Engelse 
standermolens tonen. 

Joep Gründemann 
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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   

De 3e zaterdag van de maand: Winschoten: Korenmolen Edens  

 Winschoten: Koren- en pelmolen Dijkstra  

 Winschoten: Korenmolen Berg  

De 4e 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. Vriescheloo: Korenmolen de 
Korenbloem  

Van 1 april tot 1 oktober elke maandagavond tot 
zonsondergang. 

Nieuw-Scheemda: Poldermolen de 
Dellen  

Van 1 april - 1 oktober iedere zondag van 13.00 
tot 16.00 uur. 

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 

Elke zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur. Oude Pekela: Koren- en pelmolen de 
Onrust 

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 

Noordbroek: Poldermolen de 
Noordermolen 

www.facebook.com/weddermarke Wedde: Poldermolen de Weddermarke   
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. 

 
  

http://www.facebook.com/weddermarke
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Op 22 april jongstleden is 
Kenny Tolboom geslaagd 
voor het getuigschrift 
vrijwillig molenaar.  

Wij feliciteren hem met dit 
resultaat. Kenny zal als 
molenaar op Nieman’s 
Meuln gaan draaien. 

 

Op het toelatingsexamen in 
Bourtange, 18 april, heeft 
Bertran Platen zijn toegang 
tot het landelijk examen 
verkregen. 
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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. 

Heeft U al betaald?? 
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Een vereniging bestaat dank zij haar leden, maar ook vóór deze 
leden. 

 Voor diverse taken in een vereniging zijn een paar mensen op 
vrijwillige basis actief. Het bestuur is dan ook op zoek naar 
mensen, die af en toe wat tijd in de vereniging willen steken om 
de club lekker te laten draaien en de doelstelling te 
verwezenlijken. 

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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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! 
 
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.   

mailto:redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl
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