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Voorzijde: Molens tijdens de Zijper Molendag. Zie ook het verslag van Wim
van Rheen in dit blad. Foto’s gemaakt door Wim van Rheen.
Rectificatie:
In Muldersnijs 2018-3 staat dat de foto op de voorpagina de Wester Molen in
Scheemda is. Dit moet zijn de Noordermolen in Noordbroek. De foto is
gemaakt door Wim van Rheen.
Muldersnijs 2018-4

pagina 2

VAN HET BESTUUR
Zoals in de najaarsvergadering al door de voorzitter is gemeld, zal hij niet
verkiesbaar zijn voor een nieuwe termijn. Daarmee zoekt het bestuur dus
versterking. Mensen die hier iets voor voelen, kunnen zich tot aanvang van de
voorjaarsvergadering aanmelden bij één van de bestuursleden.
Gelukkig is er tijdens de najaarsvergadering al een nieuwe redactie gekomen.
Hemmo Poppen heeft zich in dit blad al voorgesteld. Het bestuur hoopt, dat hij
het blad weer voor jaren zal kunnen vullen, met hulp en inbreng van andere
leden.
Wij hopen u allen weer te zien op de nieuwjaarsvisite. We leven dan al weer in
2019, de vereniging bestaat dan 45 jaar. Op zich al een mijlpaal, maar 2024
zal met een halve eeuw mogelijk gevierd gaan worden.
Veel draai-uren gewenst.
Joep Gründemann
CONTRIBUTIE
De penningmeester roept de leden op hun contributie
2019 te betalen. De kosten zijn bij betaling vóór 1 april
€ 10,--. Na verzending van herinneringen wordt dit €
15,-Doe dit a.u.b. om onze mooie werkgroep ook
financieel te steunen.

UITNODIGING
Het bestuur nodig alle leden en
geinteresseerden uit voor de nieuwjaarsvisite
op zaterdag 5 januari 2019 In Molen Edens
van 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur.
Onder het genot van een hapje en een drankje
kunnen we met elkaar (sterke) verhalen
uitwisselen en elkaar wind in de zeilen
toewensen.
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EVEN VOORSTELLEN
Tijdens de najaarsvergadering van de molenwerkgroep op 17 oktober werd
melding gemaakt dat Kenny Tolboom wilde gaan stoppen met de redactie van
Muldersnijs.
Dan moet er een nieuwe vrijwilliger opstaan om dat te gaan doen. Tijdens de
vergadering was er, zoals vaak gebeurd, nog niemand bereid om zijn vinger
op te steken. De mededeling en de vraag moet natuurlijk even indalen. En
tijdens de pauze werd er dan ook door bestuursleden kandidaten gepolst.
Aangezien ik wel vaker dergelijke blaadjes maak en de keus bij mij werd
neergelegd om of bestuurslid te worden of redacteur heb ik aangeboden om
het redacteurschap op me te nemen.
Ik ben Hemmo Poppen. Ik ben op 25 april 2018 geslaagd als vrijwillig
molenaar en heb dan ook nog het geluk gehad om de woning van wijlen Bé
Oomkens vóór molen Dijkstra in Winschoten te kopen en er te gaan wonen.
Het is bijzonder met mij gegaan. Toen er na het behalen van mijn diploma
MTS bouwkunde mij geadviseerd werd om maar eerst eens even op de
werkvloer van een aannemer te beginnen ben ik leerling molenmaker
geworden bij het molenmakersbedrijf Roemeling en Molema in Scheemda,
wat nu Molema is. Daar heb ik 6 jaar met heel veel plezier gewerkt en veel
geleerd. Ook van molens natuurlijk.
Daarna ben ik na een periode van 2 jaar bij een aannemer, ruim 35 jaar
werkzaam geweest bij de woningcorporatie Acantus en zijn voorgangers.
Als molenmaker ben je echter nog geen molenaar en moest voor de opleiding
vrijwillig molenaar nog best wel wat bijleren. Maar het is gelukt en nu ik
gepensioneerd ben kan ik er ook wat tijd in steken.
Dat maken van een informatieblad kan ik natuurlijk niet alleen. Ik ben daarvoor
input nodig en ik hoop dat jullie mij als molenaars heel wat informatie kunnen
verstrekken over wat je zoal beleeft op de molens in onze regio, maar ook
daar buiten.
Daarnaast is het ook leerzaam om ervaringen van anderen te delen. Je bent
tenslotte nooit te oud om te leren.
Met alle verzamelde informatie zal ik in elk geval proberen om er een leuk
blad van te maken.
Vanaf deze kant wens ik jullie dus veel leesplezier.
Was getekend
Hemmo Poppen.
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DE DUIF EN DE WIPSTOK
In juni kregen we van Abel Middel deze foto toegezonden.
Een dode duif op de stelling van De Onrust in Oude
Pekela,
Gelukkig geen echte duif, maar de duif van de vangstok
(wipstok). Zo maar er af gevallen? Dan vraag je je af hoe
was de bevestiging en hoe is het dan met de plek van de
wipstok waar de duif heeft gezeten.
Een puntje voor ons als molenaars om toch regelmatig
even de vangstok te controleren.
En niet alleen de stok zelf, maar ook het ophangpunt en
de vangketting.
Dat brengt mij bij het klusje wat we juli vorig jaar gedaan hebben bij molen
Dijkstra in Winschoten.
We hadden ons al een tijdje zorgen gemaakt over de kwaliteit van de
vangketting. Deze was erg roestig en op sommige punten was het materiaal
van de schakels tot bijna de helft ingesleten.
Tijd dus voor een nieuwe vangketting.
Ik moet wel zeggen dat het rapport van de monumentenwacht nog geen
opmerkingen over deze ketting had gemaakt.
Muldersnijs 2018-4
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Van Nico Holman kregen wij destijds nog als leerling molenaars de instructies.
Voor dit klusje moet de vangstok naar binnen worden gehaald.
Daarvoor zorg je voor een aantal materialen en gereedschappen die je
meeneemt in de kap. Zorg er ook voor dat je dit niet alleen doet.
Mee te nemen materialen zijn:
Houten balkjes ter ondersteuning van de vangstok wat past voor het windluik
en ter ondersteuning van de krik.
Een doek of jute zak om beschadigingen te voorkomen.
Een autokrik (schaarkrik).
Een stevige touw of stevig sjorband/hijsband.
Benodigd gereedschap
(Hamer,Steeksleutel,Waterpomptang,Schroevendraaier)
Verder doe je dit als het rustig weer is.
De vangstok moet naar binnen. Meestal kan de stok door het bovenwiel
gestoken worden. Zorg er dus voor dat de stand van het bovenwiel dusdanig
is dat de stok er gemakkelijk door kan.
Haal in eerste instantie de vangketting naar boven. Dat scheelt een stuk in het
gewicht.
Sla het touw of spanband om de vangbalk en het eind van de vangstok.
Leg op de korte spruit achter de stijlen van het achterkeuvelens de balkjes
dusdanig dat het hoger is als de laagste stand van de krik. Hou er rekening
mee dat de krik misschien wat hoger moet staan, omdat deze de vangstok
moet lichten.
Let er natuurlijk wel op dat er niets naar buiten kan vallen.
Leg op de balkjes het doek of jute zak.
Plaats de krik achter de balkjes op de korte spruit onder de vangstok op een
eventuele verhoging.
Til de vangstok met de krik omhoog.
Maak de ophanging los en laat met de krik de vangstok zakken tot op de jute
zak en de balkjes.
De krik kan nu weer weg.
Schuif nu voorzichtig de vangstok een stukje naar binnen.
Nu gaat het touw of spanband tussen vangstok en vangbalk een rol spelen.
Zet deze dus strak. Deze gaat als vervanging dienen voor de ketting tussen
vangstok en vangbalk. Zorg er echter voor dat het touw of band kan schuiven
om de vangbalk.
Maak de ketting los en schuif de vangstok verder naar binnen. Schuif
vervolgens het touw of spanband mee onder de vangbalk.
Trek ook de vangketting mee naar binnen.
Op een gegeven moment is het zwaartepunt van de vangstok dusdanig dat er
geen gevaar meer is dat deze naar buiten kiepert.
Schuif nu de vangstok zo ver mogelijk naar binnen zodat je deze kunt
controleren op houtrot en bevestigingspunten.
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Voor molen Dijkstra betekende dat dus dat we er een nieuwe vangketting met
tevens een hulp/noodketting aan hebben gemonteerd.
Als voorbereiding hiervoor hadden we eerst de hoogte van het onderste klosje
in de ketting tot aan de stelling en de onderlinge afstand van de klosjes
gemeten.
De overige punten waren nog goed en de stok verkeerde ook nog in goede
staat.
Nadat dat was gebeurd kon de stok weer naar buiten.
Dat gebeurde in de omgekeerde volgorde.
Het ophangpunt is ook nog belangrijk. Door wind beweegt de vangstok altijd
wat heen en weer. Als de ophangbout met een moer vastzit bestaat de
mogelijkheid dat deze los draait. Om dat te voorkomen is een dubbele moer
aan te raden. Vaak wordt hiervoor een lunsbout met een luns gebruikt die
uitgebogen wordt of
een scheer waarin
een uitkeping zit
zodat deze niet los
kan gaan.
Als laatste hebben
we de klosjes onder
aan de ketting weer
gemonteerd en de
ketting op lengte
gebracht en daarna
weer aan de staart
bevestigd.
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MOLENWEETJES
- Lunsbout. Een lunsbout is een bout zonder schroefdraad en moer. maar in
plaats daarvan een spie die door de gespleten steel gestoken
wordt.
Deze spie komt voor in twee uitvoeringen nl. als luns. die
evenals een splitpen opengebogen kan worden en
daarom ook wel splitveer genoemd wordt. De andere
vorm is de z.g. scheer ongeveer eenzelfde vorm maar uit
één stuk en dus niet splijtbaar. Een luns is dus
betrouwbaarder daar hij niet uit de bout kan vallen. Als
men in de kap komt geregeld scheren en lunzen controleren
op
loszitten.
(bron “woordenboek van de Brabantse dialecten”)
- Ook handig: http://www.bdpoppen.nl/pdf/molenwoordenboek_bdp.pdf
Vraagje.
Hebben de klossen aan de vangketting ook een speciale naam?
Oplossingen opsturen naar redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl
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NIEUWE MOLENWERELD
UITGAVE DECEMBER 2018
Ook in dit tweede nummer heeft de redactie gekozen voor variatie. U kunt uw
spreekwoordelijke tanden stuk bijten op kammen en staven. Wat is de meest
ideale vorm van een kam of staaf? In De nieuwe Molenwereld wordt daar op
basis van gedegen onderzoek een antwoord op gegeven.
Vreugdevolle berichten uit Zuidwolde over het herstel van de
dorpskorenmolen worden afgewisseld met verslagen over de watersnoodramp
uit 1953 en de vele molens die in de Eerste Wereldoorlog in Vlaanderen
werden verwoest, nu honderd jaar geleden. In Vlaanderen verdwenen maar
liefst 450 molens door oorlogsgeweld uit het landschap. Het gevolg hiervan
was dat in sommige delen van West-Vlaanderen alle windmolens verdwenen.
John Verpaalen legt uit wat de achtergronden waren.
De molenmaker wordt niet vergeten, evenmin als de korenmolenaar. De
familie Brasser uit het Zeeuwse Biggekerke maalt dit jaar voor het 200-ste
jaar. Een mijlpaal, die men graag willen benadrukken door op de cover hun
witte molen af te drukken. Maar ook door de jonge molenaars, die ons land
nog steeds heeft, te bevragen naar hun passie en de zoektocht naar het
ambacht van molenaar.
Nog geen abonnee?
U kunt zich nog opgeven voor een abonnement op De nieuwe Molenwereld
2018.
U kunt dit doen middels e-mail: adm@molenwereld.com of via de
website www.molenwereld.com of door en schrijven aan het adres:
Stichting Molenwereld,
Benedenrijweg 521,
2987 VA Ridderkerk.
U krijgt het juninummer 2018 als nog toegezonden.
De kosten voor een jaarabonnement bedragen € 20,00 en voor 2018 is er en
introductiekorting van € 2,50, zodat u voor 2018 € 17,50 betaald.
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E

ZIJPER MOLENDAG 3 ZONDAG IN OKTOBER
DOOR WIM VAN RHEEN
ZIE OOK DE FOTO’S OP DE VOORPAGINA
Voorjaarsexcursies gehouden in de jaren 1993, 1999,2008,2017 brachten
onze club telkens weer naar een molen van stichting de Zijper molens.
De Noorder en Wester M te Sint Maartensbrug wordt gezwicht naar lange
halven bij een toenemende wind uit zuid zuid-westen 4 bft.
Ooster-N in Schagerbrug
Een korte brede romp met slechts èèn verdieping die meteen kapzolder is.
Hessel Bakker biedt een kop koffie aan en vertelt hoe hij molenaar is
geworden. Nu vervangt hij Piet Schevenaar wegens ziekte.
Met twee volle zeilen maalt de molen met een scheprad in een circuit maar
kan ook als reservegemaal ingezet worden
O-T in `t Zandt
Ron Brommer is de initiatiefnemer van deze molendag.
Problemen met het krooshek dus wordt hier niet gemalen.
Bekende molenaars uit Gelderland,Brabant,Zuid Holland en uit West Friesland
(NH). Leuk is het om ook kennis te maken met andere molenaars die op
bezoek zijn.
PV in t`Zandt
Fred Bakker laat deze rustig malen zonder zeil weet deze met Dekker
stroomlijnneuzen op het gevlucht het scheprad malen bij 40 soms 50 enden al
houdt het niet over.
Een achtkant dat zeer gaaf bewaard gebleven is in historisch opzicht.
Veel kleine bijzondere details.
Ruud Bax, Robin van Katwijk, Bert Hanekamp zijn ook bekenden die op
bezoek zijn.
P te Oudesluis
Enige met staart wordt gekruid van de Zijper molens.
Cees Mens is hier ook actief en wist de molenprijs 2018 voor de Lastdrager in
Hoogwoud binnen te halen.
De Hoop in `t Zandt
2011 was het jaar dat deze na een restauratie weer volwaardige korenmolen
is geworden.
Lange tijd was deze een molenromp en maakte deel uit van een fabriek.
April tot november open van woensdag tot en met zondag middag.
Engelstalige uitleg aan bezoekers door een molengids.
De molenaar is op eerder genoemde Ooster N te Schagerbrug dus draait
deze molen niet.
Molen F te Burgerbrug ( voorjaarsexcursie 1999)
De molendag is hier officieel geopend om 11.00 u met muziek en een
molenfestival.
Muldersnijs 2018-4
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Klaas Zaal is hier opnieuw molenaar want zijn gelijknamige vader was dit hier
tot in augustus 2016. Dus zet hij deze traditie voort.
Thijs Machielsen helpt hem vandaag en is vaker op andere molens actief.
Voorzitter Piet Mares van de molenstichting komt ook op bezoek.
Leuke gesprekken aldus een prettige afsluiting van het bezoek aan deze
molendag.
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PUZZELEN MAAR !!!!!
DOOR MICHEL STEEMERS
De nieuwe puzzel van deze week.
Als alles goed gaat vormt zich in de kolom onder de pijl een woord
1 = Die vogel maakt het v teken (4)
2 = Rib donor (4)
3 = Met die maat is iets aan de hand (4)
4 = Constructie díe strak staat (5)
5 = Politiek meubelstuk (5)
6 = Haar naam gaat in het rond (5)
7 = Activiteit in Pekel (6)
8 = Suikerbeest (4)
9 = Dier als steun (9)
10 = Heeft een goed geheugen voor stenen (4)
11 = Vogel met zijn staart in het hout. (6)
12 = Geen zitter, dat knaapje (6)
13 = Amfibie waarmee je touw vast zet (6)
14 = Zorgt hij voor licht amusement (15)
15 = Schilder die aan de fles is (9)
16 = Plant waar zangers van houden (10)
17 = Varende pluim (4)
18 = Mooie stinkende bloem (8)
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De oplossing van de puzzel van Muldersnijs 2018-3
1 Mestvarken (4)
2 De vis keek me bars aan (6)
3 Kwast met een koekje erbij (10)
4 Stadse vogel op het Gelderse platteland die in de lucht
schiet (10)
5 Zijn brug is een hulpmiddel (4)
6 De i a van het pluimvee (8)
8 Waait op de trap met alle winden mee (8)
9 Inhoud van de pot met inspraakorgaan (8)
10 Zijn verdrinking leidt tot demping (4)
11 In de keel van een schor persoon (6)
12 Zuivelproducent met strijkinstrument (7)
13 Vogel met gerimpelde pootjes (11)
14 Gangmaker die hoop geeft (3)
15 Hongerig dier (5)
16 Het draait om dat jong dat in de put zit (8)
17 Beestjes voor de wol waar men uit drinkt (9)
18 Die bekende vogel is een schoonheid (16)
19 Spaarzaam dier met waterrad (11)
20 Vogel van de slager (4)
21 Een knuffel waar je veel aan hebt (9)
22 Bestaat voor 75% uit wol in plaats van hout (9)
23 Dier in een wollige vermomming onder de pannen (8)
24 Met zijn hals in de afvoer met hard water (10)
25 Lentebode met ingespannen vlecht (12)

Beer
Brasem
Bokkenpoot
Duivejager
Ezel
Hanebalk
Hanetree
Hondsoor
Kalf
Kikker
Koebout
Kraaienpoot
Mol
Paard
Spilkalf
Spinnekop
Spreeuwenplaatje
Varkenswiel
Vink
Steunbeer
Wolfsbalk
Wolfsdak
Zwaanijzer
Zwaluwstaart

MOLENKALENDER 2019
Hij is er weer: de Molenkalender van De Hollandsche Molen! Menig
molenliefhebber zit ieder jaar te wachten op dit traditionele visitekaartje van de
vereniging. En dat is goed te begrijpen. Ook deze uitgave voor het jaar 2019
telt 13 prachtige molenfoto’s, zowel binnen- als buitenopnamen. De uitvoering
en het formaat (25x34 cm) is identiek aan die van de voorgaande jaren. In het
calendarium vindt u de feestdagen en vele molenevenementen. Leuk om te
krijgen, leuk om cadeau te geven.
Prijs: € 12,50 voor leden; € 14,50 voor niet-leden.
De prijzen zijn inclusief verzendkosten
Bestellen kan via https://www.molens.nl/molen/winkel/
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De oplossing van Muldersnijs 2018-2 was om ruimtegebrek niet geplaatst in
nr. 3 vandaar dat deze nu nog even geplaatst wordt.
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UIT DE KRANT
Forse schade bij watermolens in Denekamp
DENEKAMP - Bij de watermolens van landgoed Singraven aan de Molendijk
is ernstige schade ontstaan doordat zand onder een betonnen vloer is
weggespoeld.
De vloer waarover het water tussen beide molens loopt, is daardoor verzakt.
Rentmeester Kees Jan Meijer van de stichting Edwina van Heek, de eigenaar
van de molens, schat de kosten in op zo’n 75.000 euro.
Molenaar Wim Kamphuis was één van de mensen die de schade ontdekte.
„Een van de raderen van de molen liep aan. Eerst dachten we dat dat te
maken had met het uitzetten van hout, het rad was afgelopen voorjaar nog
vernieuwd. We hebben toen wat hout weggehaald maar even later liep het rad
weer aan. Uiteindelijk bleek dat de betonnen vloer onder de raderen verzakt
was.”
Dat kon gebeuren doordat zand onder die vloer was weggespoeld. „Over de
oorzaak daarvan tasten we nog in het duister”, zegt Meijer. „Het kan te maken
hebben met de baggerwerkzaamheden die hier recent hebben
plaatsgevonden. Daardoor kan het zand zijn weggespoeld.”
De stichting Edwina van Heek draait vooralsnog zelf op voor de kosten.
„Hiervoor is het heel lastig subsidies te krijgen”, aldus Meijer.

Foto © Robin Hilberink
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