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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 voorzijde: Russische Standerdmolen.
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UITNODIGING !!

Het bestuur van de Molenwerkgroep heet u van harte welkom op de
Voorjaarsvergadering op 22 maart as. Zoals gebruikelijk is deze van
20.00h tot 22.00h in Molen Edens te Winschoten. In deze Muldersnijs
vinden jullie de verslagen en agenda voor de vergadering

Notulen najaarsvergadering 26 oktober 2016
1. Opening.
Dhr. J. Gründemann opent de vergadering en heet de aanwezige
leden welkom.
2. Vaststelling agenda.
Geen wijzigingen.
3. Notulen vergadering van 16 maart 2016.
Er worden geen opmerkingen gemaakt en aldus worden de
notulen vastgesteld.
4. Mededelingen.
 Afwezig m.k.
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Dhr. H. Prenger, Mevr. A. Hoogduin , Dhr. K.Tolboom., Dhr. G
Murris en Dhr. B. Oomkens.



Volgend jaar twee leden die 25 jaar molenaar zijn:
Dhr. P.Buiter uit Finsterwolde 12-05-1992
Dhr. H Tiddens uit Nieuw Scheemda 01-10-1992



De werkgroep heeft twee modellen gekregen van de erven
van de gebroeders ten Have uit Blijham



De molens in Winschoten blijven van de Gemeente



Aandacht voor de zieke leden; Mevr. G. Koster en Dhr. B.
Oomkens.

5. Ingekomen stukken.
 Stukken tav de subsidie aanvragen.
6. Opleiding.
 Er zijn op dit moment 10 leerlingen op vier instructiemolens.
 Dhr. Kugel wil in overleg met de andere
(assistent)instructeurs een checklist maken waarop de leerling
zelf kan aangeven hoever hij/zij is met de opleiding.
Vervolgens kan dit dan worden afgevinkt door de instructeur.
 De theorielessen starten op 22 oktober en ook niet leerlingen
zijn welkom.
 Alle info staat op de site van de werkgroep.
 Er is een nieuw boek over het weer, die het hoofdstuk in het
theorieboek vervangt.
 Een aantal instructeurs hebben een weercursus gevolgd in
Zwolle.
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7. Maaldagen.
 Aangepast schema komt terug op de voorjaarvergadering.
8. Excursie.
De heren Gründemann en Hofsteenge organiseren de excursie
naar Noord Holland op 22 april 2017.Tijdens de
voorjaarsvergadering zullen zij hun plannen presenteren. Dhr.
Gründemann regelt tevens het vervoer. Er wordt gevraagd het
aantal te bezoeken molens te beperken tot 4.
9. P.R.





Er zijn stickers van de molenwerkgroep
Geen openbare les komend voorjaar / op dit moment
voldoende leerlingen.
Voorstel om een facebook pagina op te zetten.  de heren
Gründemann en Boer.
Er wordt gezorgd voor een QR-code ( dhr. M. Steemers) die
gelinkt wordt aan de website. Deze kan dan bij de molens
opgehangen worden.

10. Volgende vergaderingen.
 7 januari nieuwjaarsvisite
 22 maart ledenvergadering
 22 april excursie
 25 oktober ledenvergadering
11. Rondvraag.
 Dhr. Gründemann.
 Molenaars dag Arnhem 1 april 2017. Bij voldoende
deelname kan vervoer geregeld
worden. Opgave
via: info@molenwerkgroep.nl
 Dhr. A. Haveman.
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 Hoe is het nu precies geregeld met de WA+
verzekering en eigen risico.



Antwoord: betaling van de premie en eigen risico moet
geregeld worden in het contract tussen molenaar en
eigenaar van de molen.
De secretaris stuurt een voorbeeld van een contact naar
de beide molenaars van de Onrust in Oude Pekela.
Dhr. Van Rheen.
 Vraagt naar bezoekersaantallen op de molens.
 Graag aandacht voor activiteiten op andere molens in
het land.
Als de heer Gründemann er kennis van heeft komt het
op de website.

12. Sluiting.
Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.
Remko Verstok
Secretaris.
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Jaarverslag 2016

Vereniging
Molenwerkgroep Oost-Groningen

Op 1 januari 2016 had de Molenwerkgroep 80 leden en op 31 december 81. Er
hebben zich vijf nieuwe leden aangemeld. Twee leden zijn overleden en twee
leden hebben hun lidmaatschap beëindigd
Van de 81 leden hebben 51 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 2016 twee keer een ledenvergadering gehouden in molen Edens te
Winschoten. Ook het bestuur kwam in 2016 twee maal bij elkaar. Daarnaast
was er de informele bijeenkomst van leden en bestuur tijdens de
nieuwjaarsvisite op 2 januari, ook in molen Edens.
Het bestuur had eind 2016 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
: de heer A. Hofsteenge uit Vriescheloo
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Dhr. A. Hofsteenge is op de vergadering van 16 maart gekozen als bestuurslid,
waarmee het bestuur weer uit vijf leden bestaat en daarmee voltallig is.
Dit jaar heeft geen van de leden het examen “vrijwillig molenaar” afgelegd.
Wel heeft een aantal instructeurs/leden een cursus van vier avonden over het
weer gevolgd. De cursus werd verzorgd in Nieuwleusen door dhr. D.
Henneveld, die ook het nieuwe lesmateriaal over het weer heeft geschreven.
De Noordermolen is toegevoegd aan de lijst van instructiemolens. De
werkgroep beschikt nu over 4 instructie molens:





Molen Edens te Winschoten, instructeur dhr. J. Kugel
Molen Dijkstra te Winschoten, instructeur dhr. N. Holman
Udema’s molen te Ganzedijk, assistent instructeur dhr. M. Steemers
De Noordermolen te Noordbroek, assistent instructeur dhr. G. Manting

Dhr. M. Steemers en dhr. G. Manting doen tot hun definitieve aanstelling door
het Gilde van Vrijwillig Molenaars hun instructiewerk onder
eindverantwoording van dhr. J. Kugel.
Vier leden zijn dit jaar benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Dhr. H.
Bossen op 10 januari mede dankzij zijn inzet als vrijwillig molenaar in de
gemeente Vlagtwedde. Op 26 april mevr. G. Koster-Westervaarder, dhr. B.
Oomkens en dhr. K. Strijk voor al hun werk als vrijwillig molenaar maar zeker
voor hun inzet als instructeur op de molens in de Gemeente Oldambt.

Vanaf dit jaar beschikt de molenwerkgroep over een QR-code die verwijst naar
de website van de werkgroep. Het is de bedoeling dat deze QR-code bij de
molens komt te hangen.
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Op zaterdag 16 april was de jaarlijkse excursie. Dit jaar is er gekozen voor een
bezoek aan een vijftal molens in Twente en de Achterhoek.
Vooral voor de leerlingen is er gekozen voor zowel wind- als watermolens met
diverse krui- en wieksystemen. Samen met een bezoek aan molenbouwer
Vaags te Aalten maakte ook deze excursie weer tot een interessante en
leerzame dag voor alle deelnemers

Oostendor
per
watermole
n te
Haaksberg
en
Tijdens het Nationaal molendagen op 14 en 15 mei en het Groninger
molenweekend op 11 en 12 juni waren de leden van de molenwerkgroep actief
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en draaiden de molens in Groningen, evenals tijdens de open monumenten
dagen op 11 en 12 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 10 personen in opleiding op de vier instructiemolens. 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. Extra
theorie lessen werden verzorgd door de heer J. Kugel op de dinsdagavond.
Het verenigingsblad ”Muldersnijs” is dit jaar 4 keer verschenen.
De redactie was er ook dit jaar weer in geslaagd een aantal interessante
artikelen en reportages op te nemen.
Daarnaast is de website (www. molenwerkgroepoostgroningn.nl) een
belangrijke bron van informatie, ook voor niet leden.

Vriescheloo 22 februari 2016.
secretaris.
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IN MEMORIAM

Op 14 januari is Enkie Kok overleden.
Iedereen kende Enkie als een opgeruimde altijd goedlachse
molenaar. Als je vragen had was Enkie de man om die met veel
enthousiasme te beantwoorden. Humor was een van zijn sterke
kwaliteiten. Ook was Enkie een gedreven molenaar, die Veldkamp’s
Meuln in Bellingwolde lange tijd alleen heeft gedraaid. Vanaf 1987
was hij lid van de molenwerkgroep.
Hij heeft, nadat dhr. Nieman uit Veelerveen stopte met het malen
van Spekdikkenmeel, zelf het recept ontdekt en heeft vele jaren dit
meel gemalen voor liefhebbers van deze nieuwjaarstractatie.
Steevast kwam hij met stapels Spekdikken naar de nieuwjaarvisite.
Hij was ook een regelmatig bezoeker van de theorielessen
ozaterdagochtend. Wij zullen Enkie missen.
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WAT ZIJN DIT?????
In Muldersnijs 2016-4 stond op bladzijde 4 een foto met de vraag “wat zijn
dit”?
Het antwoord is te vinden
op de bijgevoegde foto: Het
zijn de windvangers of
“weelsections” van een
Amerikaanse windmotor,
waarschijnlijk gemaakt
door Althouse-Weeler
company in Wisconsin.
Ook wel Eclips Mills
genoemd. Deze solitaire
molens hadden een grote
kracht en konden water
vanaf 6 meter de grond uit
pompen.
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Vriescheloo, 22 februari 2017.

Agenda: Ledenvergadering dd. 22 maart 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening.
Vaststelling agenda.
Notulen ledenvergadering van 26 oktober 2016.
Mededelingen.
Ingekomen stukken.
Jaarverslag 2016
Financieel verslag 2016
Verslag kascommissie (dhr. M. Steemers en dhr. D. Klungel.)
8. Verkiezing kascommissie
9. Verkiezing bestuursleden. Geen van de leden is aftredend.
10. Opleiding.
11. Maaldagen..
12. Excursie (dhr. A. Hofsteenge en dhr. J. Gründemann)
13. P.R.
14. Volgende vergadering.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

Met vriendelijke groeten
Remko Verstok Secretaris.
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In Memoriam

Kees van der Horst op de leeftijd van bijna 87 jaar ,uit Scheemda is
overleden. Herdenkingsceremonie dinsdag 7 maart a.s. 12.00 uur in het
Yardencrematorium, Crematoriumlaan 6, Groningen. Kees was vanaf
1985 lid van de molenwerkgroep.
Hij was een vriendelijke, bescheiden man.
Hij was kenner bij uitstek van de Zaanse molens, lang bestuurslid van de
Molenstichting Oldambt en van de Vereniging Vrienden van de Groninger
Molens, redacteur van de oude Zelfzwichter, enz.. Hij bezat een unieke
verzameling foto’s en ander beeldmateriaal, boeken, enz. van molens.
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