
Muldersnijs 2018-2                       pagina 12  

 

 
 

ISSN 1872-6739 

   Muldersnijs 2018–2 



Muldersnijs 2018-2                       pagina 2  

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 
 

 Op de voorzijde: Pelschijf molen Wemeldingen. 
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 Op ontdekking door Walcheren. 

Afgelopen maand heb ik vakantie gehad. Ik zal niemand vervelen met een 
compleet verslag hiervan, maar wil wel een paar leuke (molen)zaken 
vermelden: 

Ik kwam (niet bij toeval) terecht bij het plaatsje Wemeldingen, waar ik een 
draaiende molen aantrof. Dat kan ik niet aan me voorbij laten gaan en dus 
de auto geparkeerd en de camera in de aanslag. De molen heet de Aeolus, 
een  meer voorkomende naam. Hij was een zoon van Poseidon die door 
Zeus werd aangesteld als de bewaarder van de winden. 

De molenaar was aanwezig en vertelde me over de geschiedenis en de 
inrichting van deze molen. Mij viel één werktuig op. Het was een pelschijf. 
Geen pelsteen, tussen de vloeren, maar een op de maalvloer staande 
pelinrichting, waarbij de steen van hout is. Aan de buitenzijde van de schijf 
is een pelblik aangebracht en de kuip is met als bij de mij bekende 
pelstenen ook voorzien van een pelblik. Er was er ook maar één en er was 
geen dusthok o.i.d. om de rommel op te vangen.  

De molenaar wist niet zeker, wat de functie precies was, maar hij 
vermoedde, dat het werd gebruikt om de tarwe extra te schonen, om een 
nog beter 
maalproduct 
te kunnen 
krijgen.  

Voor een 
indruk van de 
pelschijf; Zie 
de foto op de 
omslag.
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Muldersnijs is een blad van en voor de 
leden van Molenwerkgroep 
OostGroningen.  

Het deel voor is bekend. U ontvangt het 
blad 4 maal per jaar. 

 

Maar VAN de leden is lastiger. De redactie 
merkt dat er weinig kopij wordt 
aangeleverd, waardoor het blad 
regelmatig erg dun is. 

Restant van een maalderij in 
Schweindorf (Ostfriesland) 
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Onderstaande puzzel is door een van ons ingestuurd.  
 
We horen graag wat jullie er van maakte!! 
 
1   Heeft tanden genoeg (3) 
2   Daar ben je onder de pannen (6) 
3   Stamppot (5) 
4  Is als een eiland in een aankomsthal (5) 
5   Ambtelijk apparaat (5) 
6   (On)aangenaam verfrissend (4) 
7   Drankje beneden stijl (4) 
8   Maat van zwarte piet (3) 
9   Daar wordt op geturnd in Friesland (4)  
10   Dit rek heeft een theorie (8) 
11  Kijkt strak naar haar (6) 
12   Atleet met sleutelfunctie (5) 
13   Drentse spillen (5) 
14   Opklimmend geweld (4) 
15  Gangmaker die hoopt geeft (3) 
16  Bindmiddel dat inactief is (4) 
17   Daarom draait de molen niet (8) 
18   Dat kind groeit als kool (6) 
19   Broodnodige grondstof (5) 
20   Harde werker in de turnzaal (5) 
21  Hij leeft van de wind (8) 
22   Melige humor in de korenmolen (8) 
23   Die balk is groter dan een aardappel (4) 
24   Hij is een proper buitenlands molenaar (7) 
25   Sieraad voor een roker (7) 
26   Niets is zo vaak uitgevonden (4) 
27   Geen groeigemeente aan de Lek (7) 
 
 
 
 
 
 



Muldersnijs 2018-2                       pagina 6  

 
 

 

Muldersnijs 2018-2                       pagina 7  

Workshop streekproducten Cittaslow 24 t/m 31 mei 2018 
 
Door Remko Verstok 
 
Bakkerij de Eenvoud Hongerige Wolf en omstreken 
Molen de Korenbloem Vriescheloo 

Aanleiding voor het opzetten van een aantal workshops is de samenvoeging 
van de Cittaslowgemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde tot de gemeente 
Westerwolde die ook het Cittaslow keurmerk heeft.  
 
De nieuwe gemeente wilde kinderen van de basisscholen door middel van 

workshops kennis laten  
maken met de kernwaarden van Cittaslow ( o.a. kleinschaligheid, 

streekproducten, landschap, gezonde leefomgeving en gastvrijheid) 
 
De workshop “Van de akker tot de bakker” voor groep 3 en 4 is opgezet door 

het IVN-Groningen en uitgevoerd door bakkerij de Eenvoud uit Hongerige 
Wolf en molen De Korenbloem te Vriescheloo. De rijdende bakkerij heeft 
tijdens de workshops bij de molen gestaan. 

 
Ter voorbereiding konden de kinderen op school de aflevering van huisje 

boompje beestje “draai het wieltje nog eens rond” (School TV van 6 
februari 2013) bekijken. 

 
We hebben in negen workshops 163 kinderen en 46 begeleiders van acht 
basisscholen uit de gemeente Westerwolde in de molen en de bakkerij laten 
zien, voelen, proeven, ruiken en ervaren hoe je van graan dat volop in 
Groningen groeit een broodje maakt. 
 
De workshop bestond uit 3 onderdelen: 
Molen begane grond: Granen, molensteen, graanmalen met de 
handstenen en vijzels. 
Molen stellingzolder:  Raderen, zakken graan luien, het kruien en laten 

draaien van de molen (zeilen voorleggen). 
Bakkerij:  Graan, meel, bloem, deeg (is al klaar), vormen en 

bakken van de broodjes. 
 

Voor ieder onderdeel was 30 minuten beschikbaar. Na afloop ( + 1 ½  uur ) 
konden de kinderen het brood proeven of meenemen naar huis. Het 
handgemalen meel ging mee naar school. 
 
Zes vrijwilligers van de bakkerij en dertien molenaars van de 
molenwerkgroep hebben de workshops mogelijk gemaakt.  
 


