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

Op de voorzijde: Wester Molen Nieuw Scheemda.
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Onderstaand vinden jullie 25 omschrijvingen van dierennamen die in
de molenwereld voorkomen.
1 Mestvarken
2 De vis keek me bars aan
3 Stadse vogel op het Gelderse platteland die in de lucht schiet
4 Zijn brug is een hulpmiddel
5 De i a van het pluimvee
6 Toiletartikel van macho's en punkers
7 Waait op de trap met alle winden mee
8 Inhoud van de pot met inspraakorgaan
9 Zijn verdrinking leidt tot demping
10 In de keel van een schor persoon
11 Zuivelproducent met strijkinstrument
12 Vogel met gerimpelde pootjes
13 Gangmaker die hoop geeft
14 Hongerig dier
15 Het draait om dat jong dat in de put zit
16 Suikerbeest met opgezet broodje
17 Beestjes voor de wol waar men uit drinkt
18 Die bekende vogel is een schoonheid
19 Spaarzaam dier met waterrad
20 Vogel van de slager
21 Een knuffel waar je veel aan hebt
22 Bestaat voor 75% uit wol in plaats van hout
23 Dier in een wollige vermomming onder de pannen
24 Met zijn hals in de afvoer met har

De oplossingen kunnen jullie mailen aan de redactie van
Muldersnijs. Leuke prijs??? Zeker een eervolle vermelding
in de volgende Muldersnijs!!
Door RUIMTEGEBREK komt de oplossing van de vorige
puzzel in de VOLGENDE Muldersnijs.
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16. Sluiting.
Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering.

Remko Verstok
Secretaris.

Er zijn 14 leden en 5 bestuursleden aanwezig bij deze vergadering
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• Folders molenwerkgroep?
Vriescheloo, 10 augustus 2018.
14. Volgende vergaderingen.
• Ledenvergadering:
• Nieuwjaarsvisite:
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 17 oktober 2018 om 20.00 uur.
Agenda:
1.
2.
3.
4.

Opening.
Vaststelling agenda.
Notulen ledenvergadering van 07 maart 2018.
Mededelingen.
• Jubilea 2019
• Mutatie ledenbestand
5. Ingekomen stukken.
6. Opleiding.
7. Maaldagen.
8. Planning excursie
9. P.R.
10. Volgende vergadering.
11. Rondvraag.
12. Sluiting.
Met vriendelijke groet,

17 oktober 2018
05 januari 2019

15. Rondvraag.
Dhr. D. Grofsmid
o Afgelopen jaar beduidend minder bezoekers op de molen.
De andere aanwezige molenaars geven aan geen
terugloop in bezoekersaantallen te hebben
geconstateerd.
Dhr. G. de Vries
o Muldernijs digitaal of hardcopy
Volgens wens van het betreffende lid.
o Rol biotoopwacht. ( Dhr. J. Gründemann)
Als de betreffend molenaar er zelf niet uit komt kan hij
de biotoopwacht benaderen voor bemiddeling en/of
ondersteuning. Uitgangspunt is dat de molen moet
kunnen draaien en zichtbaar is.
Mevr. W. Duinmeijer
o Artikel in Muldersnijs over de reparatie van de Westerse
molen?

Remko Verstok
Secretaris.
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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 ( Mevr. J. Sollart en dhr. A.
Hofsteenge) presenteert de plannen voor de excursie van
14 april 2018.
o Molen De Sterrenberg te Nijeveen / zelfzwichting
en zelfkruiing
o Bökkers Mölle te Olst / fokwieken met
automatische remkleppen
o De Bolswerkmolen te Deventer /zaagmolen
o Molen De Leeuw te Lettele / binnen roede met
systeem Van Bussel en Ten Have.
o Pelmolen Ter horst in Rijssen / olie- en pelmolen

Notulen voorjaarsvergadering 7 maart 2018

1. Opening.
Dhr. J. Gründemann opent de vergadering, heet een ieder
welkom en staat kort stil bij het overlijden van dhr. B. Oomkens
en dhr. T. Burema
2. Vaststelling agenda.
Er worden geen aanpassingen voorgesteld.
3. Notulen vergadering van 25 oktober 2017.
Akkoord.

Vertrek 8.00 uur Molen Berg en + 8.45 uur station Groningen.
N.a.v. punt 5. Vraag over opzegging lidmaatschap.
13. P.R.
Artikel Oldambtster februari 2108.
Stand op Westerwoldse Landdag op 17 maart
Fotoshoot op molen Edens kleding zomercollectie
Facebook / dhr. S. Boer en mevr. J. Sollart
Dhr. M. Steemers: “Bijzonder campingplaatsen”.
Mogelijkheden bij een molen?
• Stuk in streekblad: Dhr. J. Kugel zoekt uit wat de
mogelijkheden zijn.
• Contact met Marcel Looden (Dagblad van het Noorden).
• Dhr. J. Kugel voordracht voor Historische kring
Scheemda op 12 april

•
•
•
•
•

Muldersnijs 2018-3

pagina 10

4. Mededelingen.
• Afmeldingen: de heren J. Hazelhoff, W. van Rheen, D
Klungel, K. Tolboom, M. Sijbom, G. Murris, W.
Huizenga, A. Havrman, P. Immenga, T. van Riemsdijk
en mevr. K. Versloot.

• Voorafgaand aan de bestuursvergadering van 7 februari
2018 is er een overleg geweest met de Molenstichting
Midden en Oost Groningen (MSMOG)
vertegenwoordigd door: Reint Huizenga voorzitter, Bert
Steenhuizen lid / communicatie en Grieto de Vries lid.
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Het overleg was bedoeld voor een nadere kennismaking
en om te onderzoeken op welke terreinen we elkaar
kunnen ondersteunen en/of samenwerken. Gaandeweg
het gesprek werd duidelijk dat we niet elkaars
concurrenten willen en moeten zijn. We hebben één
doel gemeenschappelijk en dat is het laten draaien van
de molens door ervoor te zorgen dat er voldoende
gediplomeerde molenaars zijn. Op dat gebied zullen we
ideeën uitwisselen en willen we meer gaan
samenwerken.
• Dhr G. de Vries vraagt ook aandacht voor de opleiding
Molengids.
• Dhr. J Kugel meldt dat de excursie van de
Molenwerkgroep ook openstaat voor molenaars van de
MSMOG.

5. Ingekomen stukken.
Post mbt. tot subsidies en een dankbetuiging van de
nabestaanden van dhr. B. Oomkens.
Naar aanleiding hiervan merkt dhr. K. Strijk op dat de foto op de
kaart de (in 1954 afgebroken) molen Aurora uit Noordbroek is,
die in eigendom was van de vader van dhr. B. Oomkens.
6. Jaarverslag.
Wordt zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
7. Financieel verslag.
Is overzichtelijk en duidelijk en roept geen vragen op.

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. M. Steemers en dhr. C. Kosmeier en als
reserve lid dhr. A. Middel.
9. Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn dhr. N. Holman en dhr. J. Kugel aftredend.
Beide worden bij acclamatie herkozen.
10. Opleiding.
• Er zijn op dit moment elf leerlingen. ( effectief tien,
omdat één leerling de opleiding tijdelijk op een laag pitje
heeft gezet) op drie instructiemolens.
• Proefexamens:
o Mevr. W. Duinmeijer 21 april/ Molen De Leeuw
te Zeerijp
• Examens:
o Dhr. A. Middel 24 april / Molen De Eendracht te
Gieterveen
o Dhr. H. Poppen 25 april / De Fraeylemamolen te
Slochteren
o Dhr. T van Riemsdijk 25 april / De
Fraeylemamolen te Slochteren
• Dhr. C. van den Burg dreigt af te haken. Dhr. Kugel gaat
nog met hem in gesprek.
• Oproep om in je netwerk mensen enthousiast te
maken voor de opleiding.

Verslag kascommissie.
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