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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. 
 
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: Jan Kugel en Alidus Hofsteegne 
 
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: 
Molen Edens te Winschoten, J. Kugel 06-10323438 
Molen Dijkstra te Winschoten, N. Holman 0597-562894 
Molen de Vier Winden te Pieterburen, D.J. Tinga 0595-441389 
 
Redactie: Hemmo Poppen 

 redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl 
 
Het blad wordt afgedrukt toegezonden of op verzoek als PDF per mail 
toegestuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorpagina: Molen De Onrust in Oude Pekela in vol ornaat gemaakt door 
Wim van Rheen augustus 2018. 
 

mailto:info@molenwerkgroepoostgroningen.nl
mailto:secretaris@molenwerkgroepoostgroningen.nl
http://www.molenwerkgroepoostgroningen.nl/
mailto:redactie@molenwerkgroepoostgroningen.nl
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VAN HET BESTUUR 

Notulen najaarsvergadering 17 oktober 2018 
 
1. Opening. 
Dhr. J. Gründemann opent de vergadering en heet de aanwezige leden 
welkom en staat vervolgens stil bij het overlijden van dhr. J. Westerhuis op 26 
juli. 
 
2. Vaststelling agenda. 
Geen wijzigingen. 
 
3. Notulen vergadering van 7 maart 2018. 
De notulen worden goedgekeurd. 
 
4. Mededelingen: 

 Aanwezig 22 leden (inclusief 5 bestuursleden). 

 Afwezig m.k. De heren:  J. Hazelhoff, D. Grofsmid, H. Lalkens en 
B. Platen 

 Jubilea in 2019: 
25 jaar molenaar: Dhr. J. Olthof 18-05-1994 
35 jaar molenaar. Dhr. A.C. Hofsteenge 27-06-1984 

 Dhr. D.W. Hoftijzer 04-06-1984 
 Mevr. G.G.I. Koster-Westervaarder 04-06-1984 

40 jaar molenaar: Dhr. D.J. Tinga 19-09-1979 
 Dhr. G.S.J. Murris 22-09-1979 

 Mutatie ledenbestand. 
Nieuwe leden: Dhr. J Jonkman 

 Dhr. C. Nanninga 

 Overleden: Dhr. J. Westerhuis uit Midwolda op 26 juli 

 Opzeggingen per 01-01-2019:  Mevr. M. Strijkstra-Kalk 
  Dhr. E. Geukens 

  Dhr. A. Boekholt 
  Dhr. G Manting 

 Uitschrijving per 01-01-2019: Mevr. T. Hof 
  Dhr. F.L. Humbert 

 Oproep nieuwe redactie “Muldersnijs” 

 Oproep nieuw bestuurslid, omdat dhr. J. Gründemann aangeeft zich in 
februari 2019 niet herkiesbaar te stellen. 

 In verband met de subsidie aanvragen moet de ook de begroting voor 
2020  op de ledenvergadering in het voorjaar van 2019 worden 
vastgesteld. 

 Er wordt een tweede/nieuwe molenaar gezocht voor de Weddermarke. 
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5. Ingekomen stukken. 

 Stukken t.a.v. de subsidie aanvragen. 
6. Opleiding. 

 Er zijn op dit moment 10 leerlingen ( van 2 staat de opleiding op een 
“laag pitje”) op drie instructiemolens.  

 Alle info ook de data en inhoud van de theorielessen staat op de site 
van de werkgroep. 

 

 Geslaagd voor het proefexamen: 

 Mevr. W. Duinmeijer op 21-04 

 Geslaagd voor het examen: 

 Dhr. A. Middel op 24-04 

 Dhr. H. Poppen op 25-04 

 Dhr. T. van Riemsdijk op 25-04 

 Mevr. W. Duinmeijer op 03-10 
  

 Dhr. H. Marquenie stopt met de opleiding.  
 
7. Maaldagen. 

 Aangepast schema komt terug op de voorjaarvergadering. 
 
8. Excursie 

 Ideeën: 

 Duitsland: o.a. Westfälische Mühlenstrasse 

 Noord Holland: o.a. 

 De Paauw, hennepklopper in Assendelft 

 Held Jozua, paltrok/houtzaag in Zaandam 

 Schoolmeester, papiermolen in Westzaan 

 Prinsenhof, pelmolen in Westzaan 
 

Dhr. M. Steemers en Dhr. A. Hofsteenge organiseren de excursie die gepland 
staat op 13 april 2019. (De datum is inmiddels verschoven naar 7 september) 
Tijdens de voorjaarsvergadering zullen zij hun plannen presenteren. 
Dhr. Gründemann  regelt het vervoer. 
 
9. P.R.  

 Westerwoldse landdag op 17 maart 2018 

 Komend jaar geen specifieke activiteiten 

 Openbare les weer in 2020  

 Cultuurplatvorm Oldambt 8 november van 17.00-18.30 uur in de 
“Klinker” 

 Dhr. M. Steemers en D. Klungel gaan hierheen. 
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10. Volgende vergadering/ afspraken in 2019: 

 Nieuwjaarsvisite  05 januari  

 Ledenvergadering 13 maart  

 Excursie 13 april (gewijzigd in 7 september) 

 Ledenvergadering 16 oktober 

 Nieuwjaarsvisite 2020 04 januari 
 
11. Rondvraag. 

 Dhr. A. Hofsteenge. 
Daar waar in het buitengebied glasvezelkabel wordt aangelegd 
informeren of je ook een aansluiting in de molen kunt krijgen. 

 Dhr. A. Haveman. 
Hoe te handelen bij wijzigen bestemmingsplan en waar haal je info 
vandaan om de molenbiotoop veilig te stellen. 

  Info van Dhr. H. Hofsteenge en J. Gründemann. 

 De Hollandsche Molen 

 Dhr. J. Kugel. 
Op diverse plaatsen liggen boeken van leden die boeken kwijt moeten 
of van overleden leden. Het voorstel is deze boeken op te slaan in de 
vitrinekasten in molen Edens en kunnen dan geleend worden door de 
leden van de werkgroep. 

 Dhr. M. Steemers.  
Mevr. Koster-Westervaarder laat een ieder groeten. 

 Dhr, H. Poppen. 
De verzameling in de “historische molenmakerswerkplaats Wiertsema” 
kan in overleg met de erfgoedgoedpartners en met subsidie van het 
cultuurfonds gedigitaliseerd worden. 
Het bestuur van de werkplaats stichting moest hiervoor wel 
geactualiseerd worden. Dat is gebeurd met drie nieuwe leden: Dhr. G. 
de Vries, N. Holman en H. Poppen. 

 
12. Sluiting. 
Met dank voor ieders inbreng sluit de voorzitter de vergadering. 
 
Remko Verstok 
Secretaris. 
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 Jaarverslag 2018 
 
Vereniging Molenwerkgroep Oost-Groningen 
 
Op 1 januari 2018 had de Molenwerkgroep 76 leden en op 31 december 70. 
Er hebben zich twee nieuwe leden aangemeld. Eén lid is overleden, vijf leden 
hebben hun lidmaatschap beëindigd en van twee leden is het lidmaatschap 
beëindigd ten gevolge van contributieachterstand. 
Van de 70 leden hebben 44 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 2018 twee keer een ledenvergadering gehouden in molen Edens te 
Winschoten. Ook het bestuur kwam in 2018 twee maal bij elkaar. Daarnaast 
was er de informele bijeenkomst van leden en bestuur tijdens de 
nieuwjaarsvisite op 6 januari, ook in molen Edens. 
 
Het bestuur had eind 2018 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 
 
 
Vijf leden hebben proefexamen 
en/of examen gedaan. 
Geslaagd voor het proefexamen: 
Mevr. W. Duinmeijer op 21-04 
 
Geslaagd voor het examen: 
Dhr. A. Middel op 24-04 
Dhr. H. Poppen op 25-04 
Dhr. T. van Riemsdijk op 25-04 
Mevr. W. Duinmeijer op 03-10 
 
Geslaagd voor het examen 
Watermolenaar: 
Mevr. I. Wierenga-Spijk op 25-10 
 
De uitreiking van de getuigschriften vindt plaats tijdens de jaarvergadering van 
vereniging “De Hollandsche Molen” op 13 april 2019. 
 
 



 

Muldersnijs 2019-1 pagina 7  

Op zaterdag 14 april was de jaarlijkse excursie. De organisatie was in handen 
van Mevr. J. Sollart en Dhr. A. Hofsteenge.  Het reisdoel dit jaar was Drenthe 
en Overijssel. We hebben vijf molen bezocht: 
 

 
 
 
1.  De Sterrenberg, zelfkruier 
in Nijeveen 
 
2.  De Bökkersmölle, 
korenmolen in Olst 
 
3.  De Bolwerksmolen, 
houtzaagmolen te Deventer 
 
4.  De Leeuw met ten Have-
roedes in Lettele 
 
5.  De olie-en pelmolen Ter 
Horst in Rijssen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Windroos van molen  De Sterrenberg in Nijeveen. 
 
Tijdens het Nationaal molendagen op 12 en 13 mei en het Groninger 
molenweekend op 9 en 10 juni waren de leden van de molenwerkgroep actief 
en draaiden de molens in Groningen, evenals tijdens de open monumenten 
dagen  op 8 en 9 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 drie instructiemolens. In de 
wintermaanden werden door de instructeurs twee keer per maand op de 
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur  theorie lessen gegeven in molen Edens. 
Extra theorie lessen werden verzorgd door dhr. J. Kugel op de dinsdagavond. 
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Het verenigingsblad ”Muldersnijs” is dit jaar 4 keer verschenen.  
De redactie is heeft meermaals geroepen dat het blad niet alleen voor, maar 
ook van de leden is. De leden zijn wederom gevraagd bijdragen te leveren 
voor de inhoud van “Muldersnijs”.  
In oktober heeft Dhr. H. Poppen de redactie van Dhr. K. Tolboom 
overgenomen. 
 
De website (www. molenwerkgroepoostgroningen.nl) is een belangrijke bron 
van informatie, ook voor niet leden.  
 
Vriescheloo 06 februari 2019. 
R.W. Verstok, secretaris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vestingmolen vanuit een ander gezichtspunt. Foto Joep Gründemann. 
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UITNODIGING VOORJAARSVERGADERING 

Namens het bestuur nodig ik u uit voor een ledenvergadering in molen Edens 
te Winschoten op: 
 
Woensdag 13 maart 2019 om 20.00 uur. 
 
Agenda: 
 
1. Opening. 
2. Vaststelling agenda. 
3. Notulen ledenvergadering van 17 oktober 2018. 
4. Mededelingen. 
5. Ingekomen stukken. 
6. Jaarverslag 2018 
7. Financieel verslag 2018 

Kascontrolecommissie:. dhr. C. Kosmeier en M. Steemers. (reserve: 
Dhr. A. Middel) 

8. Verslag kascontrolecommissie  
9. Verkiezing kascontrolecommissie 
10. Begroting 2019 en 2020 
11. Verkiezing bestuursleden. 

Volgens rooster zijn  
Aftredend en herkiesbaar: Dhr. A. Hofsteenge en Dhr. R.W Verstok. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Dhr. J. Gründemann. 
Na de oproep tijdens de ledenvergadering van 17 oktober 2018 heeft 
Dhr. A. Middel zich bereid verklaard zitting te willen nemen in het 
bestuur. 
Namen van eventuele tegenkandidaten kunnen tot een kwartier voor 
aanvang van de vergadering worden ingediend bij de voorzitter. 

12. Opleiding. 
13. Maaldagen 2019 
14. Excursie  ( Dhr. M. Steemers en Dhr. A. Hofsteenge) 

In verband met het uitreiken van de getuigschriften van de 
Hollandsche molen op 13 april stelt het bestuur voor de excursie te 
verplaatsen naar zaterdag 7 september 2019. 

15. P.R.  
16. Bijdrage Dhr. J. Kugel 
17. Volgende vergadering. 
18. Rondvraag. 
19. Sluiting. 
 
Met vriendelijke groet, 
Remko Verstok, Secretaris.   
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MOLENWEETJES 

Molennaam 'De Hoop' komt het meeste voor in Nederland, 65 keer. 
De meeste 'Hopen' staan in Gelderland en in Zuid Holland. 
Ander veelgebruikte molennamen zijn: 
Windlust (18x) 
De Eendracht of Eendragt (11x) 
Nooit gedacht of Nooit Gedagt (11x) 
Zeldenrust (10x) 
Er zijn ook veel varianten met 'Koren' zoals De Korenbloem of Koornbloem, 
De Korenhals, Korenlust en Korenschoof. 
 
In de provincie Groningen staan de meeste combinatie koren- en pelmolens 
(25) van Nederland, Friesland heeft er 8, Gelderland 3 en Zeeland 3. 
 
3,5% van alle rompen van achtkant molens in Nederland is met dakleer 
bekleed, 48% met riet, 40,7% met steen, 6,2% met hout. 
Voor wat betreft de kappen is 29,6% van alle achtkanten met dakleer bekleed, 
56,8% met riet en 9,7% met hout. 
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Op de vraag hoe de klossen genoemd worden die aan de vangketting zitten 
kwamen verschillende antwoorden op. 
 
Wieke Duinmeijer kwam met de naam “kloten”, maar ze noemt ze liever 
“kralen”. 
Jan Kugel (onze theorie leermeester) noemt ze ook “kralen”. 
Wijlen Lammert Groenewold noemt ze in zijn moleninstructiefilm “druiven”. 
Michel Steemers noemt ze “tranen”. 
In het opleidingsboek van het Gilde worden ze op blz. 90 hfdst. 6.6.6.a 
“kralen” genoemd. 
 

Nieuwe vraag: 
Wie weet hoe vaak de naam “Pot” in molenonderdelen voorkomt? 
Noem ze maar op stuur ze aan de redactie door, dan maken we er de 
volgende keer een totale verzameling van. 
 
 
 

KORTINGSLIJST HOLLANDSE MOLEN 

Ontdek en bezoek molens!.  
Dat was het thema van de stand van De Hollandse Molen op de Nationale 
Onderwijsbeurs van 22 t/m 26 januari. Deze beurs is het grootste evenement 
voor onderwijzend Nederland en richt zich op Kinderopvang, het Primair 
Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroepsonderwijs. is De 
Hollandsche Molen was in het kader van het project ‘Ieder kind naar de molen’ 
aanwezig. De afgelopen jaren zijn er prachtige lesmaterialen door De 
Hollandsche Molen ontwikkeld en die heeft men  – natuurlijk – bij zoveel 
mogelijk docenten onder de aandacht gebracht. 
Een lijst met verschillende artikelen om weg te geven bij bezoek aan de molen 
of om te verkopen in de molen speciaal bestemd voor verkoop aan 
molenverenigingen, -stichtingen, molenmusea, vrijwillige molenaars met een 
winkeltje in de molen etc. is te verkrijgen bij de Vereniging De Hollandse 
Molen. 
Even een mail naar receptie@molens.nl en de lijst wordt toegezonden. 
De prijzen zijn exclusief verzendkosten. 
Bestellingen kunnen per e-mail worden doorgeven. 
Artikelen die niet vermeld staan op deze lijst zijn tegen de normale prijs te 
verkrijgen. Kijk voor het totale overzicht van de voorraad met foto’s in de 
molenwebwinkel op de website: www.molens.nl 
 

mailto:receptie@molens.nl
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PUZZELEN MAAR !!!!! 

DOOR MICHEL STEEMERS 

De oplossing van de puzzel van Muldersnijs 2018-4 
 
1 = Die vogel maakt het v teken (4)   Vink 
 2 = Rib donor (4)     Adam 
 3 = Met die maat is iets aan de hand (4)  Duim 
 4 = Constructie díe strak staat (5)   Spant 
 5 = Politiek meubelstuk (5)    Zetel 
 6 = Haar naam gaat in het rond (5)   Wieke 
 7 = Activiteit in Pekel (6)    Onrust 
 8 = Suikerbeest (4)     Spin 
 9 = Dier als steun (9)     Steunbeer 
10 = Heeft een goed geheugen voor stenen (4)  Ezel 
11 = Vogel met zijn staart in het hout. (6)  Zwaluw 
12 = Geen zitter, dat knaapje (6)   Hanger 
13 = Amfibie waarmee je touw vast zet (6)  Kikker 
14 = Zorgt hij voor licht amusement (15)  Bliksemafleider 
15 = Schilder die aan de fles is (9)   Halslager 
16 = Plant waar zangers van houden (10)  Korenbloem 
17 = Varende pluim (4)     Veer 
18 = Mooie stinkende bloem (8)    Windroos 
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Deze oplossing uitgezet op het raster resulteert in het woord 
Immaterieelerfgoed. 
 
De nieuwe puzzel 
 
1 Verkering tijdens een processie 
2 De baas heeft kennelijk zijn hoofd gestoten 
3 Ga eronder of leg het voor 
4 Het wapen maakt het bont 
5 Brengt een toost uit aan de deur 
6 Lekkerbek 
7 Hier draait het om in een zaagmolen 
8 Roestbevordende periode 
9 Huiselijk werk dat ontplooit 
10 Hij is van de kaart 
11 Kwast met een koekje erbij 
12 Dier met de prijs van goud 
13 Zalf voor een vette taille 
14 Zit in België voor her raam 
15 Voor de gek houden in een roeiboot 
16 Lampen optillen 
17 Schilder die zwaar op de maag ligt 
18 Die is aan banden gelegd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de verticale kolom staat een woord waar we allemaal mee te maken 
hebben (gehad) 
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MOLENDAGEN KOMEN ER WEER AAN ! 

In mei 1973 werd de allereerste nationale 
molendag gehouden. 
Zo is de tweede zaterdag in mei een begrip 
geworden om zoveel mogelijk molens te 
draaien en open te stellen voor de mensen. 
 
Het Groninger molenweekend in het 
tweede weekend van juni zaterdag 8 en 
zondag 9 juni. Voor degene die nationale 
molendag heeft gemist en die verblijven in 
onze mooie provincie. 
Molenaars uit andere regio`s en,M.I.O.’s 
steken er veel van op tijdens een 
ontspannen moment eropuit. 
 
De Drentse molendag op de vierde 
zaterdag in augustus is op 24 augustus.  
Vanuit Oost Groningen werd deze eerder 
ook bezocht door zowel leerlingen als molenaars en met plezier voor iedereen 
werd dit een mooie zomerexcursie. 
Jantina Helling staat in Aalden. Het is de beltmolen op de foto met een 
verassende bezienswaardigheid. 
 
Molendag Sud West Fryslan is op de laatste zondag in november 
 
De eerste dit jaar is de Westbrabantsemolendag die op zondag 31 maart 
plaatsvindt. 
 
Een Regionale molendag waarvan hier enkele worden genoemd is ook voor 
een deel van een dag te bezoeken. 
Met gezinsleden eropuit of met molenaar(s) of tijdens verblijf in die regio zodat 
iets te combineren valt met bezoek aan andere mensen of een doelgericht 
bezoek. 
Studiereis om de praktijk te beleven voor de molenaar in opleiding 
Leuke contacten, molens en de omgeving, gezelligheid voor iedereen 
 
Tekst en foto Wim van Rheen. 
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UIT FACE BOOK 

Er was eens een 
domme boer, die met 
z'n ezeltje graan naar 
de standerdmolen 
bracht.  Het stormde 
knap en de  molenaar 
had juist zijn molen 
even stil gezet. De boer 
bond z'n ezel aan het 
hekwerk  van de 
onderstaande roede en 
ging naar de  molentrap 
om naar boven te gaan. 
De molenaar, die boven 
was, had dit alles 
gezien. 
Hij haalde gauw de 
vang op en liet het 
wiekenkruis een halve 
slag  draaien, hetgeen 
mogelijk was door de 
harde wind. Even later 
komt de boer weer 
beneden en vindt zijn 
ezeltje niet meer onder 
de molen, doch hoog 
boven in de molen 
hangen. 
De boer was erg boos. 
De molenaar hield zich 
echter van de domme. Fluks laat hij de molen nog een halve slag draaien, 
zodat de ezel weer op de begane grond staat. De boer blijft echter van mening 
dat er boos opzet achter stak. 's Nachts gaat hij met een grote zaag naar de 
molen en zaagt de standaard van de molen bijna door. 
De volgende dag gaat de molenaar weer malen. Als de wind aanwakkert 
breekt de standaard en de molen stort in. 
Dat was het loon, de straf, voor de grappen makende molenaar. 
 

(Vele jaren geleden  medegedeeld  door een  molenaar  
uit de omgeving van Geldermalsen) 
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UIT DE KRANT/MEDIA 

De kogel is door de kerk. Ontwikkelaar 
Ter Steege mag 3 geschakelde 
senioren woningen bouwen op de plek 
van het voormalige kantoor van 
Tempelman op de hoek van de 
Stationsstraat met de Roosdomsweg 
in Markelo.  
Een meerderheid van de 
gemeenteraad van de gemeente Hof 
van Twente stemde  alsnog voor de 
bestemmingsplanwijziging die hiervoor 
nodig is. CDA, VVD en GB stemden 
voor de wijziging van industrie- naar 
woonbestemming. „Deze woningen 
passen hier beter dan het verpauperde 
kantoorpand dat er nu staat”, stellen 
Arjan Zandvoort (CDA) en André 
Elbert (VVD). „We snappen de 
bezwaren als het gaat om het volume 
van het plan. Maar in deze omvang 
bouwen op deze plek mag volgens het 
huidige bestemmingsplan ook al. Als 
dit niet doorgaat, kan Ter Steege ook 
een hal van 9 meter hoog neerzetten. Dan hebben we liever dit. Dit tot groot 
ongenoegen van omwonenden én de partijen PvdA en D66, die tegen 
stemden. 
De bouw van drie woningen aan Roosdomsweg zijn van invloed op windvang.  
Het risico bestaat zelfs dat door veranderde windstromen het binnenwerk van 
de molen extra belast wordt en mogelijk schade oploopt. Draaiende 
onderdelen moeten dan versneld vervangen worden. 
 
Bouwkundig onderzoek 
Dat valt op te maken uit het onderzoek dat bouwkundig adviesbureau Alhof 
heeft gedaan naar de gevolgen van de nieuwbouw op de molen. Dat 
onderzoek is uitgevoerd nadat het Stichtingsbestuur van de Molen van 
Buursink tijdens een onlangs gehouden informatieavond over de nieuwbouw 
van Ter Steege, haar zorg uitte over de gevolgen van het nieuwbouwplan op 
de windvang van de monumentale molen. 
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Tempelman 
De drie woningen die projectontwikkelaar Ter Steege wil bouwen op de plek 
van het voormalige kantoor van Tempelman, worden met een nokhoogte van 
9 meter hoger dan de huidige bebouwing, die maximaal 7,3 meter hoog is. De 
bebouwing komt ook dichterbij de molen te staan dan het voormalige kantoor. 
Allemaal factoren die van invloed zijn op de wind die de molen bereikt. Alhof 
concludeert dat de molen veel meer last krijgt van wervelingen in de 
windbaan, met extra belasting op het gevlucht en alle tandwielen en assen in 
de molen tot gevolg.’ 
 
Erfgoed 
Buurtbewoners vinden het onverteerbaar dat op deze manier wordt 
omgesprongen met cultureel erfgoed, zo schrijven zij in een brief aan de raad. 
De in 1838 gebouwde Molen De Hoop is een rijksmonument. In 1991 is de 
molen nog ingrijpend gerestaureerd. De molen is op parttime basis in gebruik, 
voor toeristische en educatieve doelen. 
 
Privacy 
Omwonenden dienden al eerder bezwaren in tegen de plannen van Ter 
Steege. Zij vinden het nieuwe bouwwerk te massaal en vrezen dat hun privacy 
wordt aangetast. Ze willen ook de garantie dat de 70 jaar oude kastanjeboom 
op de hoek kan blijven staan. Tot slot stellen ze dat ze ontevreden zijn over de 
manier waarop de buurt is betrokken bij de plannen voor de herbestemming 
van het Tempelmankantoor. 
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750.000 EURO VOOR PROJECT MOLENVRIENDEN VAN DE 

HOLLANDSCHE MOLEN 

In aanloop naar het jaarlijkse Goed Geld Gala van de BankGiro Loterij, dat 12 
februari aanstaande plaatsvindt in Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, 
verraste Robert ten Brink namens de BankGiro Loterij vereniging De 
Hollandsche Molen met een donatie van 750.000 euro. Met dit geld uit de 
extra trekking voor bijzondere projecten gaat De Hollandsche Molen aan de 
slag met het project ‘Molenvrienden’. 
Kern van dit project is om het draagvlak voor molens te vergroten, onder 
andere met het flink uitbreiden van de Nationale Molendag en de Molenprijs. 
De Hollandsche Molen is vooral blij dat de vereniging dankzij dit bedrag 
kansen krijgt om de komende jaren met dit project molens nog meer met de 
samenleving te verbinden. “Wij willen in ons jubileumjaar 2023 100.000 
Molenvrienden maken. Dit zijn mensen met een molenhart die zich op een of 
andere manier, bijvoorbeeld als lid, vrijwilliger, abonnee of donateur aan de 
molens hebben verbonden’’, aldus een enthousiaste Nicole Bakker, directeur 
van De Hollandsche Molen.   
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BIBLIOTHEEK 

Zoals ook als in het verslag van de vorige ledenvergadering is opgemerkt is 
het feit dat her en der boeken of ander informatiemateriaal ligt waarvan de 
bezitter zich wel eens afvraagt: “Wat moet ik er mee?”. 
Het plan is geopperd om in molen Edens in Winschoten een bibliotheek op te 
richten waar dat soort materiaal geplaatst kan worden en waarvan een ieder 
gebruik kan maken in de vorm van lenen lezen en terugzetten. 
Degene die thuis wat heeft en niet meer gebruikt kan zich melden. 
Degene die ook al veel materiaal in huis heeft en dat ook in de bibliotheek wil 
plaatsen is Klaas Strijk. Klaas is ook één van de initiatiefnemers van het plan. 
Hij heeft zelf heel veel materiaal, maar ook nog materiaal van wijlen  Bé 
Oomkens en andere oud leden waarvan de nabestaanden het materiaal 
hebben afgeleverd. 
Degene die zich wil inzetten voor het opzetten van de bibliotheek kan zich 
melden. Dan kan of bij het bestuur of bij Klaas Strijk. 0597-416031. 
 

RECEPT MET DANK AAN JOEP GRÜNDEMANN 

Pittig gehaktbrood (uit AKG Molens, molenaars en broodbakmachines) 
Alle ingrediënten op kamertemperatuur in volgorde van onderstaand recept in 
het bakblik doen: 

2.4 dl water 
10 gr zout 
500 gr tarwebloem 
10 gr droge gist 
10 gr boter 
10 gr suiker 

- Selecteer het programma deeg en druk op start. 
- Kijk na 5 minuten of er een mooie deegbal ontstaat, indien het deeg te droog 
of te nat is kan men voorzichtig wat vocht of meel toevoegen. 
- Als het programma klaar is van de deegbal 2 lange lappen vormen 

Vulling: 
250 gr gehakt 
10 gr sambal manis 

- Smeer de deeglap in met de sambal. Maak het gehakt op smaak en leg een 
dunne laag over de gehele lengte van het deeg. De zijkanten van het deeg 
vrijhouden. 
- Laat het deeg weer rijzen tot het duidelijk omhoog gekomen is. Bak het in 
een voorverwarmde oven op 210 graden in 20 – 25 minuten gaar. 
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