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MOLENWERKGROEP
OOST-GRONINGEN
Vriescheloo, 20 februari 2016.

Aan de leden van de molenwerkgroep Oost-Groningen,
Namens het bestuur nodig ik u uit voor een ledenvergadering in molen
Edens te Winschoten op:
Woensdag 16 maart 2016 om 20.00 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening.
Vaststelling agenda.
Notulen ledenvergadering van 28 oktober 2015.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Jaarverslag 2015
Financieel verslag 2015
Verslag kascommissie (dhr. M.Steemers en dhr. G.J. Vermeer)
Verkiezing kascommissie
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10. Bestuursverkiezing
Volgens rooster aftredend:
J. Grundemann

2016 (2004)

R.W. Verstok
Beide stellen zich herkiesbaar.

2016 (2013)

Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen dit voor
aanvang van de vergadering kenbaar maken bij de
voorzitter dhr. J. Gründemann.
11. Opleiding.
12. Maaldagen. Planning en evaluatie.
13. Excursie (dhr. A. Hofsteenge en dhr. M. Steemers)
14. P.R.
a. Openbare les tijdens Nationale Molendagen
15. Volgende vergadering.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.

Met vriendelijke groet,
Remko Verstok
Secretaris.
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Notulen najaarsvergadering
28 oktober 2015
1.

Opening.
Dhr. J. Gründemann opent de vergadering en heet de aanwezige leden
welkom.

2.

Vaststelling agenda.
Geen wijzigingen.

3.

Notulen vergadering van 11 maart 2015.
Er worden geen opmerkingen gemaakt en aldus worden de notulen vastgesteld.

4.

Mededelingen.
 Afwezig m.k.
Dhr. H. Prenger, Mevr. A. Hoogduin en Dhr. W. van Rheen.


Volgend jaar is er één lid 25 jaar molenaar:
Dhr. J.H. Bergman uit Sappemeer



Tweer leerlingen zijn dit jaar geslaagd voor hun diploma
o dhr. K. Tolboom
22-04-2015
o dhr. B.Platen
08-10-2015



Dhr. K. Strijk stopt met zijn werkzaamheden als instructeur op molen
“Edens”.
Dhr. J. Kugel volgt hem op.



5.

07-06-91

De werkgroep krijgt een model van een vang, gemaakt door de partner van
mevr. J. Sollart.
Ingekomen stukken.
 Stukken tav de subsidie aanvragen
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Gemeente Eemsmond: voortel om de subsidie aan de werkgroep
structureel te maken.

6.

Opleiding.
 Er zijn op dit moment 7 leerlingen.
 In het voorjaar weer een openbare les organiseren, zo mogelijk in
samenwerking met Gilde en Molenhuis.

7.

Maaldagen.
 Data en dagen worden na opmerkingen aangepast
 Er wordt gevraagd of op het overzicht van de maaldagen ook de adressen
van de molens vermeld kunnen worden.

8.

Excursie.
Na een discussie over de uitgangspunten:
o
o
o

Diversiteit in molens
Lunchmogelijkheid
Meerwaarde voor leerlingen

Worden een drietal mogelijkheden genoemd:
Zwolle/ Whije Holst/Deventer/ Vaassen/ Cannenburg. O.a. Bezoek
aan een walsenmakerij
o Zetdam / Zevenaar. (dubbele watermolen) Combinatie met
molenmakerij Vaags te Aalten
o Noord-Holland
Joep regelt het vervoer.
o

Dhr.A. Hofsteenge en dhr. M. Steemers hebben zich bereid verklaart de
excursie voor 2016 te organiseren.
Tijdens de voorjaarsvergadering zullen zij hun plannen presenteren.
9.

P.R. ( zie ook agendapunt 6.)
o De website van de werkgroep is vernieuwd
o Joep demonstreert de nieuwe website
o Als iemand iets tegenkomt (op molengebied) of vermeld wil
hebben, wat interessant is om te delen, geef dit dan a.u.b.
door aan Joep.

10. Volgende vergaderingen.
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 2 januari nieuwjaarsvisite
 16 maart ledenvergadering
 16 april excursie
11. Rondvraag.
 Dhr. G de Vries.
o Rapport Molentoekomst.
Een rapport over de financiën en organisatie van het molenbehoud in
Nederland.
Het beschrijft hoe de molens er nu voor staan en wat er moet gebeuren
om ze succesvol in stand te blijven houden.
3 grote molenstichtingen in Groningen gaan fuseren. Fivelingo,
Hunzingo en Westerkwartier.
Dhr. E. Kok.
o Molen in Bellingwolde staat in de steigers. Muur onder de kruiring
wordt gerepareerd.
Artikeltje in de zelfzwichter.
o





Dhr. B. Platen.
o Zou graag zien dat er wat vaker activiteiten rond de molens
georganiseerd worden.



Dhr. J. Kugel
o Bezetting stand op 21 november / Westerwoldse-Oldambster
geschiedenis
De heren Oomkens, Klungel en Kugel stellen zich beschikbaar.
o



Veiligheidscursus via het Molenhuis: voor eigenaren en molenaars in
Oldambt, Vlagtwedde en Bellingwedde.

Dhr. P. Immenga
o Hoe gaan we de maaldagen volgend jaar echt evalueren?

12. Sluiting.
Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.
Remko Verstok
Secretaris.
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Jaarverslag 2015

Vereniging
Molenwerkgroep Oost-Groningen.
Op 1 januari 2015 had de Molenwerkgroep 75 leden en op 31 december 80. Er
hebben zich vijf nieuwe leden aangemeld, mede dankzij de openbare les van
28 maart op een aantal molens.
Van de 80 leden hebben 44 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 2015 twee keer een ledenvergadering gehouden in molen Edens te
Winschoten. Ook het bestuur kwam in 2015 twee maal bij elkaar. Daarnaast
was er de informele bijeenkomst van leden en bestuur tijdens de
nieuwjaarsvisite op 3 januari, ook in molen Edens.
Het bestuur had eind 2015 de volgende samenstelling:
Voorzitter

: de heer J. Gründemann uit Bourtange

Secretaris

: de heer R.W. Verstok uit Vriescheloo

Penningmeester : de heer N. Holman uit Blijham
Leden

: de heer J. Kugel uit Nieuwolda
: vacature
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Mevrouw G. Koster-Westervaarder uit Winschoten heeft op de
ledenvergadering van 11 maart 2015 te kennen gegeven zich niet herkiesbaar
te stellen. Zij heeft van 1984 tot 1999 en van 2007 tot 2015 deel uitgemaakt
van het bestuur.

Dit jaar hebben twee
leden met goed gevolg
het examen “vrijwillig
molenaar” afgelegd:
Op 22 april de heer K.
Tolboom en op 8
oktober de heer B.
Platen.
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Twee instructeurs hebben hun functie dit jaar beëindigd:
Dhr. K. Strijk m.i.v. 1-11-2015 op molen Edens te Winschoten en mevr. G.
Koster-Westervaarder m.i.v. 31-12-2015 op Udema’s molen te Ganzedijk.
Dhr. J. Kugel is per 1-11-2015 door het Gilde van Vrijwillig Molenaars benoemd
als instructeur op molen Edens te Winschoten. Udema’s molen blijft ook
instructiemolen, waar Dhr. M. Steemers als assistent-instructeur de instructie
verzorgd.
Op zaterdag 11 april was de jaarlijkse
excursie. Dit jaar was er gekozen voor
een bezoek
aan een zestal molens in het Emsland
en de
Grafschaft Bentheim.
Vooral de afwisseling van wind- en
watermolens en zelfs een combinatie
van die twee (zie foto) maakte ook
deze excursie weer tot een
interessante en leerzame dag.

Hűvener Műhle
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Tijdens het Nationaal molenweekend op 9 en 10 mei en het Groninger
molenweekend op 13 en 14 juni waren de leden van de molenwerkgroep actief
en draaiden de molens in Groningen, evenals tijdens het monumenten
weekend op 12 en 13 september.

In de overige weekenden van mei tot en met oktober werd volgens het
rooster van de open maaldagen van de molenwerkgroep gedraaid.
Daarnaast draaien veel molenaars op eigen initiatief ook met grote
regelmaat hun molen.
Dit jaar waren er 9 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 examenkandidaten werd extra theorie en examentraining op de
dinsdagavond verzorgd door de heer J. Kugel.

Het verenigingsblad ”Muldersnijs” is dit jaar 4 keer verschenen, de laatste
onder een nieuwe redacteur: dhr. K Tolboom.
De redactie was er ook dit jaar weer in geslaagd een aantal interessante
artikelen en reportages op te nemen.
Daarnaast is de vernieuwde website (www. molenwerkgroepoostgroningn.nl)
een belangrijke bron van informatie, ook voor niet leden.

Vriescheloo 18 februari 2016.
secretaris.

R.W. Verstok,
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De Penningmeester roept de leden die hun
contributie 2016 nog niet betaald hebben met
klem op dit alsnog snel te doen. U heeft de
tijd tot 1 april 2016. Doe dit a.u.b. om onze
mooie werkgroep ook financieel te steunen.
De penningmeester.
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Als dank voor al haar
inspanningen voor de leerlingen
die zij heeft opgeleid ontvangt
Gerda uit handen van Michel
een prachtig boeket.
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Programma Excursie Molenwerkgroep Oost Groningen 16 april 2016.

(1) Oostendorpermolen in Haaksbergen
Watergedreven molen met
onderslagrad / Koren- en oliemolen /
Houten wateras / Bedrijfsvaardig

(2) Molenbouw Vaags in Aalten
Familiebedrijf sinds 1904 / Ijzer
en hout
(3) Grafelijke korenmolen in Zeddam
Torenmolen, beltmolen, binnenkruier / Sinds
1450 / Molenas is van gietijzer en hout / Vlaamse
vang met trommel / Engels kruiwerk,
binnenkruiwerk met 2 gaffelwielen /Sleepluiwerk
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(4) Watermolen in Laag-Keppel
Watergedreven molen met onderslagrad / Korenmolen / 2 Koppel maalstenen

(4) Spinnenkop in Laag-Keppel
Spinnenkopmolen / Fokwieken met 4 regelkleppen / Vijzel / Vlaamse blokvang
met vangtrommel / gevlucht 13,80
(5) De Hoop in Vorden
Binnenroede Ten Have en van Bussel,
buitenroede van Bussel-achtige stroomlijn (half
verdekkerd) en oud Hollands / Vlaamse vang
met vangtrommel / Zwichtring /
Neutenkruiwerk / Korenmolen

Opgave via;
info@molenwerkgroepoostgroningen.nl
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Vertrek uit Winschoten (molen Berg) 8.00h. Opstappen Groningen CS 8.20h.

Muldersnijs 2016-1
pagina 20

