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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: Kenny Tolboom en Joep Gründemann 

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 39NL55 INGB 0003 0251 39NL55 INGB 0003 0251 39NL55 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 GanzedijkUdema’s Molen te GanzedijkUdema’s Molen te GanzedijkUdema’s Molen te Ganzedijk, Michel Steemers 

Molen Edens te WinschotenMolen Edens te WinschotenMolen Edens te WinschotenMolen Edens te Winschoten,  Jan Kugel 

Molen Dijkstra te WinschotenMolen Dijkstra te WinschotenMolen Dijkstra te WinschotenMolen Dijkstra te Winschoten, N. Holman 0597-562894 

MolenMolenMolenMolen de Vier Winden te Pieterburen de Vier Winden te Pieterburen de Vier Winden te Pieterburen de Vier Winden te Pieterburen, D.J. Tinga 0595-441389 

 

Op de voorzijde: Molenbouw Vaags in Aalten. Boren. 
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Oproep van de redactie: Deze keer is het een vrij dunne, wel lekker leesbare Muldersnijs 

geworden. We roepen jullie als molenvrienden op om copij bij ons in te leveren. Er is vast wel iets dat je 

met je collega’s wilt delen!!!!   
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Het heeft Zijne Majesteit behaagd……. 

 

 

Onze vereniging is weer drie onderscheiden leden rijker.  

Op 26 april jl. zijn Gerda, Klaas en Bé door de burgemeester van Oldambt benoemd tot lid van de orde van Oranje 

Nassau. Tot hun grote verrassing kwam de burgemeester, vergezeld van een groep familie en andere genodigden 

Molen Edens binnenlopen, terwijl ze zaten te wachten voor het geven van een interview voor de Zelfzwichter. 
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Excursie Molenwerkgroep Oost Groningen  

 

Zaterdag 16 april was het eindelijk zover. 

Onze jaarlijkse excursie van de Molenwerkgroep Oost Groningen. 

Om 8 uur vertrokken we vanaf Molen Berg naar het Centraal Station in Groningen om nog een aantal 

enthousiastelingen op te pikken.  

Met de complete groep van 37 personen gingen we vervolgens onderweg naar onze eerste stop, de 

Oostendorpermolen in Haaksbergen. 

 

 

Op deze prachtige locatie in het bos hebben we de watermolen met drie raderen bezocht. Op de linkeroever staat de 

oliemolen met 1 rad, op de rechteroever de korenmolen met 2 raderen. Na de korte uitleg werden de raderen in 

werking gezet en hebben we de koren- en oliemolen kunnen bezichtigen. Vervolgens vetrokken we vanuit 

Haaksbergen naar Molenbouw Vaags in Aalten. 

Hier werden we door de broers zeer hartelijk ontvangen met een overheerlijke lunch van koffie, soep en broodjes. 

Zeer interessant was de metalen roede met de van Bussel stroomlijnneus, een groot bovenwiel en tal van onderdelen. 

Na een demonstratie klinken en het met 30 ton vergroten van een muntje van 2 cent naar 5 cent, was het bezoek hier 

weer ten einde. Verzameld in de bus ging de reis verder naar de grafelijke korenmolen in Zeddam. 

 

Bij aankomst werden we ontvangen door de molengids, waarvan we een rondleiding kregen door de torenmolen. 
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Een erg bijzonder moment om deze oudste windmolen van Nederland te aanschouwen. 

Na het bekijken van het binnenkruiwerk, de trommelvang en de aanschaf van een paar zakjes pannenkoekenmeel, 

gingen we onderweg naar Laag- Keppel. 

Hier aangekomen troffen we een onderslagmolen aan in combinatie met een spinnenkop. De Follega molen zorgt voor 

een groter verval van het waterpeil. Op die manier is het weer mogelijk om de korenmolen te laten draaien. 

 

Nadat iedereen zich weer bij de bus had verzameld, was het inmiddels al kwart over 4 en tijd om naar de laatste 

bezichtiging te gaan. 

 

Aangekomen in Vorden hebben we de molen de Hoop bezocht. Hier werden we hartelijk ontvangen door de familie 

van Ark. De molen werd stilgezet en op deze manier hebben we van zeer dichtbij de ten Haveklep kunnen 

bewonderen, uitgelegd door dhr van Ark. Zeer bijzonder om dit te kunnen zien. 
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Na een kop koffie met koek, was het weer tijd om in de bus te stappen en richting het noorden te gaan. 

Het was een lange en zeer geslaagde dag. Een prachtige route langs een aantal bijzondere plekken.  

Bij deze willen we de organisatie dan ook bedanken voor deze enerverende en leerzame dag! 

 

Sebastian Boer 
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