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MOLENNIEUWS 

29. Asolus te FaJ:msum 

In de Zelfzwichter 10 vermeldden we reeds dat de restauratie is 
voltooid. Op zaterdag 12 augustus 1978 verrichtte wethouder J. 
Beijert van Delfzijl de offici3le opening. Ook in Farmsum werd 
deze gelegenheid graag aangegrepen om er een feestdag van te ma
ken. Actief is hier de vereniging Volksvermaak en Dorpsbelangen 
te Fal!IDSUID~ Aan deze vereniging werd de molen ~rgedJ:agen. 

De verplaatsing en de restauratie van de in 1811 gebouwde koren
molen moet worden gezien als een onderdeel van de restauratie en 
rehabilitatie van het oude dorp Farmsum. De vele voorbijgangers 
op de Ommelanderweg kunnen zich er inderdaad van overtuigen dat 
de hoek Borgsbof bij de Molenstraat erg mooi is geworden. Het is 
een zeer fraai geheel: de trotse (wat hoger opgemetseld dan in 
de oude toestand) molen naast het nieuwe, stijlvolle dorpshuis. 
Dit dorpshuis is ontworpen door de Dienst Gemeentewerken. De 
molen, eens aangekocht voor tienduizend gulden, is nu vele ton
nen waard. Het restauratiebedrag kwam dicht in de buurt van acht 
ton. Dat deze restauratie, en de bouw van het dorpshuis, een fei t 
kon worden danken we. aan het feit, dat het een R.c.o.W.-object 
waa. De gemeente Delfzijl ziet de molen als een onderdeel van 
het gehele besteJlllllin8splan voor de oude dorpskern van Fannsum, 
waarvoor de gemeente een miljoen uit haar reserves heeft losge
weekt. 

Na het inmetselen van de gedenksteen door de wethouder werden 
bij de molen postduiven gelost. Maar er waren meer attracties , 
die alle veel publiek trokken. Op het plein Rippe.rdaborg een bra.
derie, demonstratie Vlootschouw door enkele particulieren met 
tien radiografi sch bestuurbars zelfgebouwde schepen op schaal 
1: 25 op het AfWateringskanaal, film van Ome Willen en optreden 
van een Popgroep, beide in de muziektempel. 

Van da mogelijkheid de molen te bezichtigen werd een druk ge
bruik gemaakt. Ieder kon zien dat de fa . Roemaling & Molerna een 
mooi stuk werk heeft afgeleverd, waaronder - zoals bekend - een 
nieuw elkehouten achtkant. We meldden in de Zelfewichter 6 hoe 
het aa.nva.nkelijk bijgewerkt oude achtkant verloren ging op 1 sep
tember 1976. }~ er waren meer mensen bij deze restauratie be
trokken. Het aannemersbedrijf Rageman Wierengs te Delfeijl ver
zorgde het metselwerk. De bouwcorrunissie bestond uit vertegem1oor
digers van de Dienst Gemeentewerken, Rijksdienst voor de Monumen
tenzorg en Provinciale Groninger Molencommissie. Het dagelijkse 
opzicht werd deskundig en zorgvuldig gevoerd door de Dienst Ge
meentewerken. 

En - al weer geruime tijd - de molen draait en wordt verzorgd. 
Daarvoor zorgt de vrijwillige bedienaar, ons lid A. Gruis te 
Fannsum ! 


