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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:  Alidus Hofsteenge, Jan 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, Michel Steemers 06-83549736 
Molen Edens te Winschoten, Jan Kugel 0596-542474/06-10323438 
Molen Dijkstra te Winschoten, Nico Holman 0597-562894 
Molen de Vier Winden te Pieterburen, Dirk Jan Tinga 0595-441389 
De Noorder Molen te Noordbroeksterhamrik, Geert Manting 0598-326295 
 

 Op de vorzijde: In Oktober kreeg Udema’s molen nieuw dakleer. 

mailto:redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl
mailto:info@molenwerkgroepoostgroningen.nl
mailto:secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl
http://www.molenwerkgroepoostgroningen.nl
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UITNODIGING !! 

 

 

Het bestuur van de Molenwerkgroep heet u van harte welkom op de 
jaarlijkse Nieuwjaarsvisite op 7 januari as.  Zoals gebruikelijk is deze 
van 10.00h tot 12.00h in Molen Edens te Winschoten. Wees op tijd om 
de Nieuwjaar  toespraak van onze voorzitter niet te missen!! 

 

UITNODIGING!! 

 

De penningmeester nodigt u allen uit, als u dat nog niet heeft gedaan, 
om uw contributie snel over te maken. Is dit niet gebeurt voor 1 april 
2017 dan zal hij een acceptgiro uitschrijven voor een hoger bedrag.  
Hoedt u voor deze aanslag. 
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IN MEMORIAM 

 

 

 

 

 

Op 7 oktober jl  is op 71-jarige leeftijd ons oud lid van de 
molenwerkgroep Johan Bosch overleden. In de jaren 80 
was hij vrijwillig molenaar in opleiding met de bedoeling op 
molen Edens te gaan draaien. De fa. P.B. Venema huurde 
toen het onderste deel van molen Edens.  Johan werkte 
daar  in de werkplaats, later in de buitendienst.  Hij was 
zeer enthousiast en organiseerde o.m. het vervoer met 
busjes voor onze excursies. Doordat hij vaak (soms 3 x per 
maand) op zaterdag moest werken en ook tijd aan zijn 
gezin moest besteden moest hij helaas afhaken. 

 



Muldersnijs 2016-4                        pagina 5  

 

Uit de traditionele watermolen kwamen twee andere typen 
watermolens voort :de schipmolen en de getij - of getijdenmolen. 

De schipmolen ontstond in het jaar 536. In dat jaar werd Rome door de 
Oost - Goten belegerd. Ze verstoorden de watertoevoer naar de stad : zo 
wilden ze de watermolens stilleggen, zodat door gebrek aan meel een 
voedseltekort in de stad zou ontstaan en de bevolking zou zich 
overgeven. 

Veldheer Belisarius nam echter tegenmaatregelen en liet enkele 
molens op schepen in de rivier de Tiber plaatsen om zo toch van meel 
verzekerd te zijn. 

Dit mooie verhaal staat in de nieuwe " Stokhuyzen " . 
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Speciaal de " schipmolen " bezorgde mij een " aha " moment, omdat 
mijn zwager de achternaam Schipmulder draagt. 

Een beroepsnaam dus met watermolenaars als voorouders. 

Wieke Duinmeijer m.i.o.  

 

 

WAT ZIJN DIT????? 

 

 Stuur uw oplossing naar: 
redactie@molenwerkgroepoostgroningen. 

 
In het volgende nummer zal Joep het geheim prijsgeven! 

mailto:redactie@molenwerkgroepoostgroningen.
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Culturele deelname 

Een andere vorm van presentatie van erfgoed als molens. Zijn het kleine 
bedrijven die door kunstenaars gerund worden ? Of hebben meerdere 
mensen zin om hun passie te delen en organiseren ze een passend 
evenement. 

Nationaal molenweekend en Groninger molenweekend zijn de 
momenten om met trots onze molens te demonstreren aan het publiek. 

In 1986 ging Noordbroek van start met de culturele dag. 

Hemelvaartsdag is gekozen en zal in 2017 op donderdag 25 mei weer 
plaatsvinden. De diversiteit is hoog van de deelnemers. 

Koren en pelmolen De Noordstar a/d Molenlaan doet sinds 1991 mee. 

Poldermolen De Noordermolen a/d Hamrik 2 is na 45 jaar stilstand in 
2005 ook één van de deelnemers geworden. 

Zelf loop ik als bezoeker rond en tref weleens een molenaar ( of m.i.o) 

Afgelopen zomer werd vanaf de kerk in Nieuw Scheemda gewandeld en 
via de maaipaden tussen de bloeiende akkers en grazende koeien werd 
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de Westerse molen bezocht. Onder leiding van een wandelcoach met 
veel historische kennis kwam deze culturele wandeling tot stand. Wordt 
mogelijk herhaald in 2017 data nog niet bekend. 

In 2014 was er een KIEK route op de 1e zondag in september waar Nieuw 
Scheemda/t`Waar en de Noordbroeksterhamrik meegedaan hebben. 

Stel`s Meuln in Harkstede op de 2e zaterdag van 13.00-16.00 u tijdens 
cultureel rondje Harkstede. Hertenkamp, monumentale kerk met mooi 
uitzicht, de voormalige school in Scharmer zijn deze dag open. 

De tijd dat ik voor elk nummer wat tekst of een foto kon inleveren is veel 
kleiner dan voorgaande jaren. 

Mij bekruipt het gevoel dat velen daarop zitten te wachten omdat mijn 
kennis van ons molenbestand en bekendheid van en tussen de 
molenaars een grote voedingsbodem is geweest. De winter doet 
intussen zijn entree en dat voelt fris en lekker. 

Winteropnamen maken mensen , zou u dat ook willen doen ? 

Molen(s) waar u actief bent. 

Kijken we wat anders. 

Wim van Rheen 
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