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De voorzitter opent de vergade r ing me~ een woord 
van vielkom t.ot de talrijke aanwezigen~ Een zestig
tal leaen zijn opgekomen . 

De voorzitter ziet op het afs elopen ver enigings
jaar met enige voldoening terug" Dl- activitei ten 
~ntwikkeld~n ziqh ·gunstig; je mag zeggen: de 
vrienden nebben zich bewe zen ~ Dit ·betekent een 
stimulans. de reeds bestaande ac t i viteiten te hand
haven en te vers terken en andere doel~tellingen 
verder tot l even te brengena 3ij d1t alles speelt 
de financiën een grote rol~ De indruk bestaat dat 
er önder de l eden wel offervaardigheid bestaato 
Dit werd al bewezen door de heer 00stindiUr~ die 
een gift gaf van f 100, -- (Applaus) , 

De voorzitter acht het gewenst dat onze vereni
ging ( 0f vo~r een ged eelte van ~nze vereriig~ng) 
recht spersgonlijkheid verkrijgt ~ - mdat wij tot 
molenbezit z ijn gekomen; ID)lenbezlt dat misschien 
vo /r u itbreiding vatbaar is~ In het laatste geval 
kan worden gedacht aan de lesm::>len ·te Vierh1azenc 
. . ? . . 

In het afgelop~n jaar slaagden een fli nk aantal 
eandidateiJ,; voor het examen van vrijwillig mole
naar v Op 11 en 12. j~ni slaagden - z~als bekend -
de heren W.Ac Pull , L. H. :Brink, EoE. Broekema; 
A~Jo F. :Ben~ en Y. de Jongeo ~ 

Op 18 en 27 november 1976 slaagden de heren 
Ho Hilberdink te Groningen; 
Ho Wildenber g te Garnwerd, 
H. van Heer ikhuizen te Groningen en 
WQ Nij lunsing te Mensingeweer o 
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S.J. Pijl te Groningen en 
A. de Boer te Holwierde . 
Op donderdag 16 december gelukte het maar aan 
~~n candidaat aan de eisen te voldoen: 
de heer J . Laning te Holwierde . 
Geen dames dus , maar we hebben goede hoop dat 
we een volgende keer ook een vrouwelijke ·gedi
plomeerde zullen krijgen . 
Niet alle candidaten waren pupillen van de heer 
Bernard Dijk; een gedeelte was opgeleid docr de 
heer H. Dieterman, cud- molneaar van de "Adam" 
te Delfzijl. 

Meer gediplomeerde vrijwillige molenaar dus . 
Het gevolg zal zijn - aldus de voorzitter -
dat molens beter zullen worden verzorgd en va
ker zullen draaien . Hij twij f elt er niet aan 
dat dit het streven van de vrijwilligers zal 
blijven, waarbij hij hoopt, dat het ock goed 
mogelijk zal zijn da t een molens soms door 
twee vrijwilligers in goede samenwerking worden 
bediend . 

Het succes van onze stand op de Snuffelmarkt 
(17 - 21 november 1976) was groter dan ooit . 
Veel belangstellende voorzagen zich van een 
zakje windkorenmeel . Onze dames in Groninger 
costuum konden de drukte eigenlijk niet bijhou
den. Misschien heeft mevrouw Bchreuder te veel 
van haar gezondheid gevergd. Zij vertoeft ter 
observatie in het ziekenhuis . Het voorstel van 
de voorzitter haar een bloemstuk te sturen 
vindt bijval. 

De notulen van de ledenvergadering van 28 okto
ber 1976 worden na vo orlezing door de tweede 
secretaris - de heer Bernard Dijk - ongewijzigd 
goedgekeurd . 

Bij de i~gekomen stukken bevindt zi ch een brief 
van de heer C. E. van der Horst, waarin hij mee
~eelt een eventuele benoeming wel te willen 
aanvaarden . 
In een andere brief wordt gevraagd of de zater-
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dag ook voor he t houden van een ledenvergader~ng 
in aanmerking kan komen. I :n de zaal blijkt n i ets 
van i ns t emming daarmee. . ' . 
Zoals ook al ,i.'n de Zelfz\-Jichter 6 word i gemerd 
za l de vo l gende .}I§!:.Y..t.9.P.:.?:.:L..ê .. J1.9.1~.r...9-.§..K vlo rden geh.ou-

. den op .. ~.§. 't .. ~tsl.~K ... I ... m.~ .. :!:. .... l .. 9..1.1· Als laatste ~edede lng 
wordt de aaridaebt gevestigd op de TeJeac-cursus: 
Wi j en he t weer. 

Ie eerste se c t'e t ar i s 1 eest .. h~ .. t.. .... Jê,9.:.+.:.Y..~.:r..9 .. 1.ê$ voor . 
Hierin wordt ook gewag gemaakt ·van de aan schaf 
van een stel molenmakersgereedschappen. ~it de 
tijd dat he t handwerk nog overh eers te. 

Ook besloot het bestuur een begin te maken met· 
een f ilmdocumentatie . De heer D.J . Tinga toonde 
in een bestuursvergadering aan: een beb.raam ama
t eur-f i lmer te zijn . Hij t oonde t oen een nog te 
voltooien film van de restauratie van de mol en 
te Kolham. Voor a l de roedenfabricage door sme'de..:. 
rijk Buurma t e Oudeschans '"erd in beeld gelracht. 

De penningmees·ter licht z ijn cijfers t ee, d ie 
zijn weergegeven op de pagina ' s 8 en 9. 
De ·heer Brink spreekt namens de kascommi ssie · l of 
uit over het \<lerk van de pertningmees t er . 

{) De v ergadering verl eent decha rge , waarmede de 
jaarrekening 1976 is vas tgesteld. Ook op de ba
l ans en op de begroting 1977 worden geen aanmer
kingen gemaakt. 
De penningmeester- de heer J. van Dijk - heeft 
een postgirorekening aangevraagd; de meeste l eden 
betal en hun contribut i e via de postgiro. 

Hoe komen wij aan meer geld ? 
Het blijkt prompt dat een aantal l eden v.rel deel 
wi l uitmaken van een acti ecomit~ voGr l edenwer
ving, o . a . op een vol gende beurs . De voorbij e 
Snuffelmarkt had nog meer tot zijn recht kunnen 
komen als die beter was bemand (bevrouwd) ge\veest. 
He t bJam te vee l neer op een paar zeer enthous i
aste dames. 

Er moeten ni euwe aanme l dingsformulieren werden ge -
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maakt, stelt de vergadering vast . 

Harm Hilberdink heeft een prikkaart gemaakt, 
die werkt als een soort tom.bol a . Inleg één ~-1-
den . De prijzen blijken later vooral te bestaan 
uit hui svlijtartikelen, vermoedelijk gemaakt in 
de buurt van een watermolen aan het Aduarderdiep. 
Een deur-aan-deur- acti e wordt geopperd . Maar men 
ziet meer in het activeren van de publicitei t . 

De heer Bernard Dijk verkoopt de constructie
tekening van het waakmolentj e , dat uok op de 
Snuffelmarkt werd getoond . Prij s f 1,50 per te
kening . Deze tekening maakt het maken van deze 
leuke, zeer eenvoudige, open tuinmolentje tot 
een probleemloze weekendklus. 

Door het aftreden van de heer Brink en door het 
benoemen van de heer Laning'zal dit jaar de 
kascommissie bestaan uit de heren Broekerna en _ 
Laning. 

De vergadering gaat volledig akkoord met het 
voorstel van het bestuur in de vacatures Bouma, 
Van der Veen en \tleerheym t e voorzien door als 
nieuwe bestuur s l eden te benoemen de heren . Ohr . 
Bremer te Eelde, L . H. Brink te Haren en O. E. 
van der Horst te Sche emda . 

In de pauze \verd - zoals u begrijpt - het !lodige 
gedaan aan het pri kken in de pri kkaart en het 
kopen van de bouwtekening. 

Aan m~nsen, die in het act i e comi té bes t zitting 
wi llen nemen, is geen gebrek . S~ontaan geven 
zicht op : Stiene Grümmer, Bert Camphuis , Klaas 
van der Wal , mevrouw Muda, Paul Thijssen, Martha 
Hartenhof , Henk J'tluda, Janet Kasemier, Rarm Hil
berdink, De Hoed en Tinga . Van bestuurszijde 
worden de groep aangevuld met de heren Schreuder , 
Van Dijk, Dijk en De J ong. 

P..~ .. -·~-~-!.l:2:Y.E9.:.?.:g 
De heer Broekerna werpt de vraag o~of onze ver
eniging met de komende molendag m~t een nieuwe 



- 5 -
affiche zal werken . 

Bernar d Dijk neemt op zich weer de volgende 
MOLENEXCURSIE t e organi seren , di e - zo blijkt 
uit het overl eg- het beste kan Horden gehouden 
OP ZATERDAG 14 MEI 1977 . 

De heer Paul Thijssen deelt mee dat hij werkt 
aan een film ·over Limburgse mo l ens . 

De heer De Jong (1-ste s~cretaris) vradgt de le
den te l etten op voortschrijdend molenverval en 
waar nodig het bestuur t~ waarschuwen. 

Hierna wordt volgens de agenda de film vertoont, 
met als titel: Brood dat spr eekt . · 
Het is een 16 mm kleur enfilm met optisch ge luid , 
beschikbaar gesteld door Gist Brocade s N. V. t e 
Delft . 
Deze film toont hoe i n een moderne bakkerij 
broQd wordt gemaakt; up de film zijn oogstrelen
de· \Ü t'tebroden met hoge bruine rug het re sul taa t . 
De bedoel:i,ng was dat bakker Schlaman te Gronin-
gen h i erop aansluitend zou tonen hoe wij van ons 
meer bruine tarwemeel met eenvoudige midde l en 
bruinbrood kunnen maken. ])oc:rdat er ie ts fout was 
gelopen kon bakker Schlaman ~ eze ~vo~d riiet meer 
verschi jnen. We houden het voor de volgende keer 
tegoed . Want inderdaad leeft dit cnder\otcrp wel 
bij de l eden . Er kwam nu a l een gedachtenwisse 
ling los . 

Tegen half elf eindigde de geanimeer de avond . 

MOLENSTICHTING 

Het bestuur · zie t momentee l de moge l ijkhe id van 
he t oprichten van een molenstichting onder ogen. 
Immers, het is bekend dat een bezitting als een 
of meer molens het beste onder de hoede van een 
molenstichting kan worden g~bracht . 
Een goed gereglementeerde samenwerki ng tussen 
onze vereniging en stichting zal bij alles 
vborop staan, alles naar \..,relbevinden van de l eden. 
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DE KOMENDE MOLENEXCURSIE 

U hoorde het misschien a l op de j aarvergade

ring , of u las het zoeven in het verslag van 

die vergadering: 

ONZE KOMENDE MOLENEXCURSIE WORDT CrZHOUDEN OP 

ZATERDAC.: 19 MEI 1977 l 
Wa s u erbij het vorige jaar , met de excursie 

naar de Zaanse molens? Die was zeer geslaagd . 

Voor dit jaar is het doel: 

EEN OVERIJSSELSE NOLENDAG. 

Onze excursi e leider, de heer Eernard Dijk, is 

a l met de voorbereiding bezig. 

Hij doet dit in samenwerking met de .,Overi js

selse molenman" G. Engberts te Vasse . 

Overijss e l heeft heel wa t te bieden op molen

gebi ed . Er zijn daar nogal \vat verschillende 

typen . Op h~t programma staan de torenmolen 

van Zeddam (de oudste korenmolen van Neder

.l and), de onlangs gerestaureerde houtzaag

molen van Deventer, terwijl ook niet een wa

terradmol en en een beltmolen zullen ontbreken . 

Er is al een touringcar besproken . De kosten 

zull en ook dit j aar nie t hoog zijn . 

Gaat u mee? 

Aanmelding - uiterlijk op 1 mei - bij de heer 

B. Dijk , Aduarderdiep 3, Aduard, telefoon 

05903 - 1722 . 
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In memor i am 

Op 8 f ebrua r i is ons geacht lid de he er W. A. Pul l 
op 54- jarige . leeftijd over l eden, nada t hi j één 
dag eerdeT door een beroer te was getroff en . 

De heer Pul l was s cheepsmode l bouwer . De l aatste 
maanden was hij we rkzaam bij de molenmakerij 
Doornbos ch & Zn te Adorp . De pel bl ikken voor de 
molen J oe swert t e Feerwerd , waar hij thui s aan · 
we r kt e , h eeft hi j jammer geno eg ni e t helema a l 
k l aar gekregen . 
Al s vri j willig molenaar heeft d e heer Pul l veel 
werk gedaan, voora l op he t gebied van de zei l en 
en he t knopen en spli t sen van touw . 
Wi j hadden een ander e reis met de heer Pull wil
l en maken, namel ijk ons ge tuigs chr ift opha l en in 
Amsterdam; maar h é't heeft nie t zo mogen zijn . 
Wi j verlie zen in hem een goede vriend en mole-
naar . -

L. H. :Brink 

Van mevrouw E. :Solkestein- Pull ontvingen wij de 
volgende brief . 

V~r de pra chtige bl oemen , di e u mijn broer W. A. 
Pu l l stuurde als laat ste groet , dank ik u, ook 
namens mevrouw Al bers, heel harte l i jk . 
He t heeft ons veel troos t ge&even, da t u op de ze 
wi jze hebt laten mer ken, dat hij bij u hoorde . 
Ik kan daaraan toevoegen, hoe gelukki g mi jn br oer 
was me t het n ieuwe per specti ef, dat de molen
were l d voor hem had geopend . Hij heeft me er erg 
veel van verteld en alles wat met molens te maken 
had, had zi jn i n tense be langstelling . 
Vorig j a ar op z ' n verj aar dag maakten we me t ons 
v.i er en een tocht door de pr ovi n cie Gr oningen , 
waar bi j mo l ens bezocht werden e n oude kerken (de 
be langs t elling van mi jn man (bur gemees t er van De 
venter en oud- gedeputeerde van Groningen - red . )) 
Wi j waren t oen ook in Vierhuizen op de lesmolen . 
I n h e t naj aar li et hi j mi j nog eni ge molens zien, 
die de f a . Doornbos ch restaureerde . 
Heel harte l ijk dank voor uw vriendschap , die h em 
door e en h ee l mo eili j ke t i jd heeft geholpen !-



VERENIGING VAN VRIENDEN' VAN· DE GRONINGER MOLENS 

r
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I . JAARREKENING 1976 - . I 

~~-=~-----+--·-_n_. __ !!~:.~ve_~-----~ 
I Contributie t 2. 207 ,oo r Propaganda t 454,80 I 
1 Giften " 99 , 50 I Porti + benodigdheden 11 594,00 1 

I Rente 11 48 ,15 I Fotowedstrijd 11 3Cf4 ,85 ., 
1 

Molentocht 11 210, 60 1 Vergaderingen 11 176 , 35 , 
1 Meer uitgegeven . 1 Molen Bovenrijge 11 1.000, 00 I 
1

1 

dan ontvangen 11 645,79 1 Kraan Boven:r:ijge 11 354, 00 1 

1 J'llol enrnakersgereedschap 11 150 ~ 00 1 

: Kosten bank " 29 ,93 l 
l ! Cadeau 11 ~0, 00 j' 

1

1 i Snuffelmarkt 11 24 , 51 , 
.. I Diversen 11 12, 60 I l ..... -................... _-.! ............. _ ................... _ I 

! t 3. 211 ,04 f 3. 211 ,04 . I ', I , .......... _ .. ,., .......... _ ............................... _ .. ___ .. _,~---· .. --..... ,_, ____ , ......... _,, ...... _, __ , .. ____________________ .. ____________ ~---.. ---·~ .. --·--·--·-···----+ .. . 
B~S I 

i'!_:::~~---------ojiiii.:-"'Wiit-··---·-· ........ __ ... ,_, ______ +---·--·--·-"···--·-··· ,,._ ........... -.............. -..... ______ , .. :.:~~=~-------· 
. Kas t 124, 80 I Vermogen t 2~l'"(e5 
j Boven:r:ijge 11 475 ,45 l,. Boven:r:ijge 11 475, 45 
i Rekening - Courant 11 130, 45 
I Spaarrekening 11 1.445, 80 : ,. l Molen Bovenrijge 11 1.000, 00 I 
I Moleruoo.kersgereedschap .~~-·--3.:~9-~.~.~- ~ -··--·----... 1 

~ 
f 3.326, 50 i ,. f 3 .. 326, 50' i 

. . I 
""-----··---....................... -·~·------·--........ ,_.__.._ ... _, ........ _,,_., ......... _,_ .. ,, __________ ,,, _____ ,. ...... ------·----1 

I . JlEGROTING 1977 ° . - I 
t ox:~~!=~--------:----·-..... - ............ t .... ·---.. --.. :--.. --......... _,, ...................................... _ ................ ~:;.ga~~~-.......... Î 
1 Contributie t 2. 600, 00 Propaganda 1 500, 00 I 

I 
Instructiemolen l Porti 11 700,00 
Vierhuizen 11 950, 00 Reserve zeilen 11 950,00 1 

I 
Notariskosten ,, 200, 00 1 

1 
I Vergaderingen 11 200,00 I 

1 Kosten 11 65, 00 • 

I i Film . 11 500,00 I 
Deelname tentoonstelling 11 200, 00 1 

I . Reservering wederopbouw 11 235, Cl0 ! I --·-··-·---· . ·----·-·-.. ·--·--·-· I 
I t · 3. 550, 00 I t 3. 550 ,00 i 

L-----·--··-·--·-------·---·---~--·-.. ·--·-.. -·-· .. ----·-·--- ·-·---... -.~-------~ ... J 
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11 ZON IN HET GROEN" 

Eindelijk was het dan zover . 
Vrijdag l april 1977 opende de beurs 11 Zon in het 
Groen" h aar poorten voor het publiek. 

Op deze beurs was ook een stand ingericht door 
onze vereniging. 
Al geruime tijd van te voren ,.,raren in diverse 
vergaderingen van de Propaganda Commissie, die 
op de laatstgehouden jaarvergadering werd opge
richt~ ideeën geboren, die konden bijdragen tot 
een fantastisch succes . En dat deden ze ook! 

Door Henk Schreuder was een affiche ontworpen 
op A2- formaat, voorstellende de watermolen De 
Eolus van B. Dijk te Aduard., met daarop· de 
tekst: 11 Behoud de Groninger Molens, Vrienden van 
de Groninger !'Iolens" . 

Door Derk- Jan Tinga was eveneens een affiche 
ontworp en op A4-formaat, waarop de ~orenmolen 
van Vri es che l oo was afgebeeld ·met dezelfde 
tekst . 

He t meel, dat op de stand verkocht werd , was 
verpakt in bruine papieren zakjes , waarop een 
molentj e gedrukt was en waar verder op stond: 
Vereniging Vrienden Groninger Molens , Malus
laan 100 - Groningen . 

De stand was verder ingericht en opgefleurd door 
origine el mo l enmakersgereedschap en vele foto ' s 
van molens in mooie landschappen . 
Als bli kvangers fungeerden twee modelmolens : 
een s t ellingmolen van de heer Wildeboer uit 
Harkstede . Dit model is deerzichtig zodat men 
het binnenste van de molen ook kon bekijken; 
verder een watermolenm• del, die docr B. Lijk 
was geb~uwd . 

Handige doe-het- zelvers konden bouw~~keningen 
van een spinner krijgen. · 

Docr bakker Schlaman waren enkele broden gebak
ken van volkor en tarwemeel, die tentoongesteld 
waren om de mensen te laten zien en ook proeven 

I 
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dat er van dit meel een lekke r broodje te bakken 
viel . 

De opbrengs t van deze beurs (Hat betreft onze stand) 
stand) vtas geheel en al bedoe ld om 6nze éigen 
mol en t e Bovenrijge weer op te bouwen . 

En Bovenri j ge zal weer opge bouwd vwrden, want de 
opbrengst was gewe ldig . De mensen, di e op de stand 
aanwezig v/aren, hebben het geweten . Molenaar r'luda 
in Den Andel, van wie wij het meel betrokken, had 
geen wind gepoeg om het graan gemalen te krijgen. 
re ene zak was nog niet l eeg of de andere volgde 
weer , en dit ging ze keer op keer, vijfti~n zak~ 
ken heen en weer . 

All e door Henk gemaakte affiches vlogen de deur 
uit !, we konden er niet tegen drukken . 
Tevens moch ten we ± 20 nieuwe leden in onze ver
eniging ver welkomen . 
En als klap op de vuurpij 1 v1erd ons zomaar een 
stukje (zeg maar gerust stuk ) grond aangebeden 
in de gemeente Ten Boer, om daar de molen v~n Bo
venrijge \-lee r op te bouwen ! 

Al met al waren het zes dolle dagen, waarin: 
- i ede reen het ui terste van zich gaf, 

de vereniging veel bekender i s gewerden, 
de molen van Bovenrij ge een stuk grond kreeg , 

- we een netto- opbrengs t haalden van± f 1300, --, 
en de Propaganda Commissie haar belofte is 
nagekomen . · 

Tot het volgende evenement. 

De Propaganda Commissie van de 
Vereniging Vrienden Groninger Molens 

(VVGM) 

Huld e voor de Propaganda Commissie ! 
Het enthousiaste e n jonge team heeft een mooi 
stuk werk geleverd . We kunnen hier de opgewekte 

.medede ling aan toevoegen dat mevrcuw Schreuder 
al weer meedraa i de . 
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RECEPT VOOR TARWEVLOERBROOD 

Op de beurs Zon i n het Groen werd bij elk zak
j e (let wel van bruin papi er met de afbeelding 
van een Groninger kor enmolen ) een bakrecept van 
bakker Scnwman te Groningen meegegeven. Dit 
werd door de kopers op pr ijs ges t eld. 
We l aten hier bakker Schlaman graag aan het 
woor d. 

Alvorens u aan het broodbakken wil slaan, wat 
een h eerl i jke hobby i s waar u wekeli j ks van 
kunt geni e ten - zowel van het maken als van het 
e ten, moet u we l enke l e wenken goed opvolgen 
om een redelijk resultaat te bereikeu . 

1 . De temperatuur , zowel van he t vecht als d~ 
bloem als he t deeg, de omgevi ng waarin u 
werkt, is zeer belangrijk . 
De berekening van de vochttemperatuur is 
als volgt : 2 x de gewens t e deegtemperatuur 
min bloemtemperatuur = ~ vochttemperatuur. 

2 . Alles goed s choon . 

3. De bloem wordt a ltijd geze efd (doel even-
tue le puisjes te ve rwijderen) • 

. Wanneer u voor het bovenste gevoel kan opbren
gen (wat echt n i et zo moeilijk is) kan het 
we rk beginnen . 

T AR\-/E VLOER BROOD 

900 gram ongebuild t a rwemee l 
100 ,, patentbloem 
1,0 , , gist 

500 , , water 
50 ,, ro~mboter 
20 ,, zout 

De .gewenste -deeg- temperatuur i s 26 graden C. 

Het meel in een grote kom doen , the rmome.ter 
erin . ·-
De verse gist in het midden van de bloem brok-



kelen . 
Het vocht 5 dat de juiste temperatuur heeft , toe
voegen , b.v . 2 x de gewenste deeg- temperatuur = 
2 x 26 = 52 graden 52 graden 
Stel dat de blo.em 20 graden i s .?.9 ............... 7. •• L ........ . 

Dan wordt in dat geval het vocht 32 graden . 

Vervolgens dit a l les mengen , wanneer de bloem
deeltjes niet meer zichtbaar zijn - dus met het 
vocht vermengd z i jn - de bcter.en het zout toe
voegen en doorkneden totda t het deeg goed droog 
is (ongeveer 10 minuten kneden) . 
Mooie bol van maken en onder een natte theedoek 
20 minute~ laten rijzen . 
Vervolgens verdelen in stukken die u wenst , daar
na goed plat slaan, zodat alle gevormde koolzuur
gas en a lcohol verwijderd is (doet men dit niet 
dan zal het rijs- proces belemmerd worden ). 
In model brengen (denk er cm, de sluit-kant al
tijd onder) , strijken met water en op plaat zetten 
of i n de vorm doen. 
Nu laten rijzen totdat het engeveer een keer zo 
groot is . 
Bakken in een oven van ongeveer 225 graden C. 
Ih gasfornuis 4/~, op een na onderste ri chel . 
Als u alles naar behoren gedaan heef~, moet 
het bro~d na engeveer 50 minuten mooibruin en 
knappend gaar uit . uw oven gehaald worden. 
Ik wens u smakelijk e ten. 
Maar bedenk wel , oefening baart kunst . 
Een goede broodbakker moet 6 jaar studeren. 

vl. s chlaman 

We hebben bemerkt dat vel en a l met goed succes 
~p bovenstaande wijze bezig zijn geweest . Er is 
navraag cp het me el , dat overigens behalve in 
DenAndel bi j enkele molenaars meer te krijgen is . 
We hebben ook bemerkt dat men ionder thermome
ter tot goed resultaat kan kernen . Maar dan moet 
men wel werken op he t gevoel, b.v. geen koude 
kraanwater maar op handwarmte, geen koude keuken 
geen tocht , enz . Red. 
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AMBACHTELIJK KORE1~0LENAARSGILDE 

Ja, kor enmolenbrood is in, denk j e bij j ~zelf , 

a l s j e lees t dat e r een Ambachtelijk Koren
mol enaar sgil de is opgericht . 
Dat gebeurde op 2 februari 1977 op de kcrenmo
len·van Hendrik Eökkers in Olst. In deze Over
ijsselse molen ( Bökker s Möll~ ) werd toen h et 
eer.ste s child van het Ambachte l ijk Korenmole
naqrsgilde onthuld . 
Na de onthulling gaf de eers t e voerzitter van 
het Ambacht elijk. Korenmolenaar sgilde, molenaar 
Frans Gunnewi ck, een korte uiteenzet ting over 
geloof , hoop en doel van de nieuwe stichting. 
Hierna hield de technisch advi seur van de ver
eniging De Holl andscha Molen een inleiding. 
Daarna k\.Jamen n og verschillende sprekers aan 
het woord , onde r wie dr. E. H. Gr6ot, voedings
deskundige aan de a fde ling Humane Voedi ng van 
de Landbouwhogeschool in Wageningen . Hij &prak 
over de verdiensten van écht volkorenmeel voor 
een gezonde voeding. 

MOLENNIEUVTS 
j 

Deze keer slechts enige korte berichten , di e 
we gewoonte getrouw behandelen per molennummer • 

. 9 ..... :::: ..... 4 .~ .... 1Çf.t.W..§.:t.~.~.!!\9.J.~.!l ... .9..:f ..... ~h.9.~.!l.:t~ ..... Y.?.-.P.: ..... 4.~ .. J'l9.J.!:?.P.:.::-. 
.ê.i.?:: .9.h.:t.!.~.B: .... ~.~~.~.á..~.B:9. ..... ~.~ ..... 9!ll.!? .. t~.~~.~.~-

Hebt u a l de nieuwe fundering gezien aan het 
Boterdiep ten noorden va n Zuidwolde ? Lan is . 
he~ metéen duid~lij~ da t we hier t~ doen het
ben met een machtige watermolen, voorzien van 
twee vijzels . De fundering is op afwerken na 
gereed . En de molen zelf? 'vJe l de fa . Ereroer 
is druk bezi g zijn vertrek vanaf de oude plaats · 
aa!l het Kar dingermaar naar de nieuwe ·voor t e be 
reiden . Hierbij zal gebruik vlorden gemaakt van 
de nie~we, maar nog niet in gebruik zijnde Berns
havenweg, 

23 de olle widde te ten po nt is sinds kort ·eigen
ä.om· ·;;:an.····aris T:l(:r ··h····j .. ;····aof!f .. "t.ï:;::. ten po s t . , 
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~.9..! __ . .2.!?:.~ ..... ~.9.~.!~.~.~~.9..!.~.!?-_!.j.~-····~-~ ..... ~.?..Y..~EE.~.j·g~~ 
U las er reeds van! Er lijken betere t ijden te 
komen voor onz e opgeslagen molen . Het bestuur, 
dat al eerder overleg voerde met het gemeente
bestuur van Ten Boer, zal ver der met de desbe
treffende gemeentefunctionarissen beraad voeren . 

!._!. .. ~ ... _!.\.?.E..~.!.!:: ..... ~t.:t .. J?..~~~.?..~.~.!l. ..... !.?..~.~.~ .. ~E .. ~ ..... !.~ ..... !..~.~E~~-E..<i... 
De f a . Doornbosch is hier bijna klaar . Er doen 
zich bij deze r es tauratie f i nanciële moeilijkhe
den voor . Er is nog geen rijksteezegging op een 
gevraagde aanvull i ng. In afwachting hiervan is 
het werk voorlopig tot stilstand gekomen . 
Moeilijkheden als bedeeld kwamen bij meer molens 
voor, die worden gerestaureerd in werkgel egen
he idsv.erband : Fram in Wolter sum. 

2.§ .. ~_ . .P_~--~·~·~·~·~--j;·~--.9:.~f.~.W.~.f.9:. 
De fa . Bremer br acht deze molen nog vóór de 
Paasdagen tot maalvaardigheid . 
Deze molen en nr . 35 , beide bezit van de Molen
sti chting aldaar , worden bedi end door Harm van 
Huis , Herman Wildenberg en Har m Hilberdi nk . 
Zonder twijfel zal De Meeuw, toch al uit toe
ristisch oogpunt de belangr ijkste molen i n de 
provinci e , een toenemende belangstelling onder
vinden~ Oolc hier : verkoop van windkorenmeel ! 'I 

? .. ?. ..... : .... ~.?. !.'.~.!:L.: ...... ~.r.!: ..... P..~ .. ~J?.?.~.~.!.!: ..... P..~ ..... ~~.~.~.~~ ...... ~.~.--.~·~~E.~~j.~., 
.~.~.~~~?.:!..§! .. ~ .... P..~-.... ~.<?..!.f....~!?:9.:.§!.S:.!?:~ .... ~.2.~.~P.:. 

We l een veelomvattend karwei, want de mol en 
kri jgt ook een nieuwe fundering en ~mmetseling. 
Door deze cmmetseling wat verder door te zetten 
zal de molen iets hoger worden . Maar zover is 
he t nog niet . De bovenbouw s taat naas t de molen 
en wc r d t daar door de fa . Doornbosch betimmerd • 

. ~ .. !j ___ : .... P..~ .... !:.~.::~.~~?.t:l:R. .... !.~ .... !.f i~.~ u~ .. 
De vorige keer werd bij deze molen een ver keerde 
plaatsnaam vermeld . Bedienersvan De Vriendschap 
zijn H. van Hoorn en vrijwilliger Bakema, die 
ook samenwerken aan De St er t e Winsum . 
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En dit is de molenplaat , die de bruine meel

zakj'es sierde! (zie pagi ·na 10) 

Het adres~ li'Ia luslaan 100 te Groningen is 

van onze penningmeester~ de heer J. van 

Dijk. 

Staat u bij hem goed te boek? We bedoelen 

kon hij uw contrib~ti ebetaling al inboeken? 

De contribut~e is op de laatste jaarverga

dering vastge~teld op f 15,-- per jaaru 

Ee t .a ling aan de Rabo-ba nk Groningen:...Hareno 

Ons rekeningnumme r bij de bank is 1622o15.576~ 

Het pvstgironr. van de bank is 80 27 77 o 



CVereniging "CVriendel'l Dart de <:àroi1LI1'Jer crnolel'ló n 

éekretarlaat: c.B. c.Dyk. cAduarderdiep 3. c/J.duard 

contributie minimaal 15" gulden per ;aar op de rekening van de 

penningmeeóter: .. CVrienden 1.1a11 de (à roninger '1rlolené" 

CJ:2abo- c.Ba11k (à ronin'ifel1- ~aren. c.Bankgiro nr. 80 27 77 

OM rekeni11gnummer by de bank ié 1622.15.576 
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