
Molenaar Sebastian Boer van Veldkamps Meuln in Bellingwolde 

 

Sebastian Boer (42) leidt een druk leven. Een volledige baan, een gezin met een zoon van 9 

en een van 10, die op voetballen en volleyballen zitten en zwemles krijgen. Kortom, genoeg 

te doen. Toch vond Sebastian tijd om de opleiding tot vrijwillig molenaar te volgen. 

Weliswaar deed hij er wat langer over dan gemiddeld, maar dat komt dus door de 

combinatie privé en werk. Daarom kwam hij tijdens de opleiding om de week naar de molen 

en niet wekelijks. Tijd was voor Sebastian echter niet zo’n factor. Hij had de tijd zou je 

kunnen zeggen.  

Molenaar worden was niet iets vanzelfsprekends voor Sebastian. ‘Ik wist niets van molens.’ 

Hij rolde er als het ware in. ‘Ik heb tien jaar in Winschoten gewoond vlak bij molen Edens. 

Tijdens een Open Monumentendag zag ik bij de ingang het bordje ‘molen open’. Ik raakte 

aan de praat met Jan [Kugel – moleninstructeur – red.] die mij uitnodigde eens een zaterdag 

mee te lopen. Als je dat doet, zie je dat je in een molen serieus aan de slag moet. Ik heb 

vanwege mijn gezin wel geaarzeld of ik aan de opleiding zou beginnen. Oudere leerlingen 

heb ik gemerkt, duiken er meteen volop in. Daarom ben ik langer met de opleiding bezig 

geweest maar dat vond ik niet zo’n bezwaar. Het is ook gezellig met z’n allen bezig zijn op de 

molen en bovendien vond ik het heel ontspannend.’  Dat noemt Sebastian ook meteen als 

het leukste aan de opleiding: gezamenlijk aan hetzelfde werken, namelijk de molen 

draaiende houden en samen plannen maken. Het moeilijkste was voor hem om het in te 

plannen met thuis. Sebastian: ‘Het voordeel van met meer mensen op de molen zijn is 

natuurlijk dat je kunt overleggen, bijvoorbeeld over het weer. Dat heeft ook met veiligheid 

te maken.’ 

In 2020 was Sebastian klaar voor het proefexamen vond zijn instructeur. Het werd 

afgenomen in Ganzedijk. ‘Midden in coronatijd, daarom was het al een keer uitgesteld.’ 

Zoals veel molenaars doen als het (proef)examen wordt ingepland, draaien ze een poos mee 

op de examenmolen. Dat gold ook voor Sebastian en daarom toog hij geregeld naar 

Ganzedijk om mee te draaien met molenaar Michel Steemers op Udema’s molen. Het 

(landelijk) examen volgde op 2 juli 2021 op de Noordermolen in Noordbroek en ook daar 

was een poosje meedraaien geen probleem. We hebben dus te maken met een molenaar 

die pas onlangs de opleiding tot vrijwillig molenaar succesvol afsloot. 

Een nieuwe molenaar is altijd van harte welkom want er kunnen er nooit genoeg zijn. Voor 

Sebastian was al meteen een molen beschikbaar. Veldkamps Meuln in Bellingwolde stond al 

een tijdje leeg. Af en toe draaide Joep Gründemann er, maar er was geen vaste molenaar 

meer na het overlijden van Enkie Kok in januari 2017. De gemeente Westerwolde, eigenaar 

van de molen sinds 1 januari 2018, besloot in 2020 de molen geheel te laten restaureren. 

Sebastian wordt bij de restauratie betrokken. Zo heeft hij het plan van de gemeente gezien 

en hij is met hen in overleg over het onderhoud voor de komende jaren. Het stucwerk is 

klaar, er zijn nieuwe fokken op gekomen en er wordt veel schilderwerk uitgevoerd. 

Binnenkort kan de restauratie worden afgerond. 



‘Het is een zware molen’, merkt Sebastian op, ‘best pittig, vooral met kruien. Maar het is 

voor mij een mooi startmoment om te mogen beginnen met een opgeknapte molen.’ De 

buren zijn blij dat de molen nu weer regelmatig op zondag in bedrijf is. Dat blijkt niet alleen 

in woorden maar ook in daden. ‘De molen staat tussen drie tuinen in. Buren hebben het gras 

gemaaid, ze gaan een straatje aanleggen en de vlaggenmast is gerepareerd. Zodra de molen 

helemaal is gerestaureerd krijgen we, mogelijk dit najaar, een officiële opening, ook voor het 

dorp.’ 

Tot dusver laat Sebastian de molen alleen draaien. Malen is op deze korenmolen echter wel 

mogelijk. De maalstenen zijn nog goed. Maar ervaring met malen heeft hij nog niet. ‘Alles 

werkt dus het zou op termijn kunnen.’ Een tweede molenaar op Veldkamps Meuln zou goed 

zijn, niet alleen vanwege het sociale aspect maar ook om veiligheidsredenen. En natuurlijk 

kun je dan de draaibeurten afwisselen.  

Het publiek betrekken bij de molen vindt de nieuwe molenaar belangrijk. Dat kan zowel 

fysiek, bijvoorbeeld tijdens Open Monumentendagen met een ijscokar, springkussen, markt 

en poffertjeskraam bij de molen, als digitaal. Zo heeft Sebastian al een facebookpagina 

aangemaakt en wil hij zich verder oriënteren op welke manier je mensen via sociale media 

kunt bereiken. Als medewerker commerciële zaken bij RTV Noord is hij geen groentje op dat 

gebied. ‘Ik ben ervan overtuigd dat over tien jaar sociale media ook voor de molenwereld 

veel betekent en dat het een belangrijk instrument is om mensen te bereiken. Je moet je 

daar op voorbereiden.’ Het is duidelijk. Met Sebastian Boer heeft Veldkamps Meuln weer 

een enthousiaste molenaar, die klaar is voor de toekomst. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebastian Boer voor het kruirad van zijn molen 


