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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 voorzijde: Wie weet wat dit voor stuk gereedschap is? 

mailto:redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl
mailto:info@molenwerkgroepoostgroningen.nl
mailto:secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl
http://www.molenwerkgroepoostgroningen.nl
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Bij de voorzijde: 

Hoe heet het stuk houten gereedschap en waar werd het vroeger voor gebruikt 
in de molenwereld? Stuur je antwoord aan de redactie voor een eervolle 
vermelding in de volgende Muldersnijs. 

 

Muldersnijs in de toekomst. 

Door de ledenvergadering is gekozen om het blad op papier en vier keer per 
jaar te behouden en in de brievenbus te  ontvangen. Vier keer per jaar buigt de 
redactie zich over de inhoud. Vier keer per jaar wordt het blad verzonden. 
Sinds enige tijd ook deels per mail, met een link naar onze website. Ik ben blij 
met dit kwartaalcontact van mijn vereniging. Soms is het een vol leesblad, af 
en toe is er tussen de regels door wel erg veel wit. Dat is het gevolg van het 
feit, dat het voor en door vrijwilligers wordt gemaakt. Dat door vrijwilligers is 
duidelijk. De redactie doet het vrijwillig. Maar de redactie bestaat niet uit alle 
leden. Iedereen kan zich aangesproken voelen door het dunne blad van voor 
de zomer. Ik zou het jammer vinden, als ons blad slechts uit de pen van de 
redactie komt. Natuurlijk is niet iedereen vlot met de pen, maar een kort 
verhaaltje, een anekdote of misschien gewoon een goede tip of oproep maar 
het blad al mooier. Een bijzondere foto of een tekening is ook welkom. 

Ik weet wel, dat er veel informatie nu gemakkelijk via internet te vinden is. De 
vereniging maakt daar zelf ook gebruik van. Toch is het lezen van een blad, dat 
je door de bus krijgt iets anders. Muldersnijs is ook niet een nieuwsblad met 
actualiteiten. Gewoon een leuk blad, waardoor je je verbonden kan voelen met 
andere molenaars. 

De redactie 
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Aan de leden van de molenwerk groep Oost-Groningen, 

Namens het bestuur nodig ik u uit voor een ledenvergadering in molen 
Edens te Winschoten op: 

 

Woensdag 25 oktober 2017 om 20.00 uur. 

 

Agenda 

1. Opening. 
2. Vaststelling agenda. 
3. Notulen ledenvergadering van 12 maart 2017. 
4. Mededelingen. 

 
5. Ingekomen stukken. 
6. Opleiding. 

 theorielessen 
7. Maaldagen.  
8. Planning excursie 
9. P.R. 
10. Volgende vergadering. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

 
Met vriendelijke groet, 

Remko Verstok 

Secretaris.   
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OPROEP        OPROEP          OPROEP 

Wie heeft er ideeën of wil meedenken over de invulling van de 
excursie voor april 2018???? Meld je aan bij Joep Gründemann. 
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Notulen voorjaarsvergadering 22 maart 2017         

 

 

1. Opening. 
Dhr. J. Gründemann opent de vergadering en heet een ieder 
welkom.  

2. Vaststelling agenda. 
Er worden geen aanpassingen voorgesteld. 

 

3. Notulen vergadering van 26 oktober 2016. 
Akkoord.  

 
4. Mededelingen. 

Afmeldingen: de heren J. Hazelhoff, H. Tiddens en W. van Rheen. 

  
5. Ingekomen stukken. 

Post mbt tot subsidies en overlijdensbericht van de heer Van der 
Horst 
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6. Jaarverslag.  
Wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld. 

 

7. Financieel verslag.  
Na toelichting van de penningmeester dat de post “onvoorzien” 
wat hoger uitgevallen is voor een attentie voor de geridderde 
leden, wordt het verslag vastgesteld. 
 
Verslag kascommissie. 

De kascommissie (dhr. D.Klungel en dhr. M Steemers) 
hebben de kas en bescheiden gecontroleerd en in orde 
bevonden en stelt de vergadering voor om de penningmeester 
decharge te verlenen. De vergadering neemt dit voorstel over. 

8. Verkiezing kascommissie. 
Gekozen worden: dhr. T. Burema en dhr. D. Klungel. 

 

9. Bestuursverkiezing 
Er zijn dit jaar geen leden aftredend of vacatures. 

10. Opleiding. 
 Er zijn op dit moment elf leerlingen. ( effectief tien, omdat 

één leerling de opleiding tijdelijk heeft stopgezet.) 
 Eén leerling volgt de praktijk op doordeweekse dagen op 

molen De Korenbloem te Vriescheloo bij dhr. R.W. 
Verstok. (onder verantwoordelijkheid van dhr. Kugel) 
Door privé omstandigheden kan deze leerling zich in de 
weekenden niet vrij maken. 
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 Er leek even een overbezetting te zijn van molenaars ( in 
opleiding) in de provincie, maar uiteindelijk valt dat toch 
tegen (door afhaken). 

 In ons werkgebied ontstaan er problemen, ten gevolge van 
het stoppen of overlijden van actieve molenaars,  met de 
bezetting van de molens. 

 Oproep om in je netwerk mensen enthousiast te maken 
voor de opleiding. 

 De theorielessen op zaterdagen en dinsdagavonden worden 
goed bezocht. 
 

Ook geslaagde kandidaten zijn welkom op de theorielessen op 
zaterdagmorgen. 

 

11. Maaldagen. 
 

Akkoord en wordt gemaild naar de molenaars, die voor verdere 
verspreiding zorgen. 

12. Excursie. 
 De voorbereidingsgroep ( Dhr. J. Gründemann en dhr. A. 

Hofsteenge) presenteert de plannen voor de excursie van 
22 april 2017. 

o Molen van de Slootgaardpolder te Waarland 
o Molen Noorder M te Sint Maartensvlotbrug 
o Molen De Gouden Engel te Koedijk 
o Robonsbosmolen / Munnikenbosmolen te Alkmaar 
o Molen Weel en Braken te Obdam 

 

 

13. P.R. 
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Tijdens het nationaal molenweekend werving op de molens die 
open zijn. 

14. Volgende vergaderingen. 
 najaarsvergadering  26 oktober 2016 
 nieuwjaarsvisite 7 januari 2017 

  

15. Rondvraag. 
Wim van Rheen via de mail. 

 Info in de Zelfzwichter over de Westerse molen 
 Checken van de vermelde openingstijden van de 

maaldagen. 
 Laat op een of andere manier weten als je op een 

aangegeven dag niet aanwezig kunt zijn 
 (briefje bij de molen). 

16. Sluiting. 
Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 

 

Remko Verstok 

Secretaris. 

Er zijn 17 leden en 5 bestuursleden aanwezig bij deze vergadering 
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