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Welkom 

Voor u ligt het najaarsnummer van het SMSje, met daarin prominent 
op pagina 5 een uitnodiging voor de heropening van de molen van de 
Groote Polder. Molen De Dellen staat centraal, er is zoveel moois 
over te vertellen dat onze nieuwe redactieleden Jan Ottema en Bert 
Steenhuizen er een heel artikel over hebben geschreven. Helaas wat 
te lang voor ons SMSje, maar u vind het op onze webstek onder 
snelcode [351]. Verder weer een bonte verzameling van nieuws en 
nieuwtjes, veel positiefs en vrolijks, zoals onze bodywarmers, stickers 
en het deze keer een heuse sudoku in plaats van een 
kruiswoordpuzzle.   We wensen u dus ook nu – veel leesplezier!

Op de voorpagina 

[351] Molen De Dellen is gebouwd in 1855 op lokatie achter de 
boerderij van Geertsema te t Waar - als opvolger van de op 13 juni '

1855 door blikseminslag afgebrande molen die waarschijnlijk in 1793 
was gebouwd. De molen was eigendom van Geertsema. Voor de 
grondwetswijziging van 1848 was de molen in beheer van een 
zogenaamde Molenkolonie. Na 1848 werden de molenkolonies in de 
loop van de tijd omgezet in waterschappen. Het waterschap De 
Dellen werd opgericht en gereglementeerd bij Statenbesluit van 15 
november 1992. Het grensde ten noordwesten en noordoosten aan 
het Hondshalstermaar, het Hamrikkermaar en voor een klein deel aan 
het Termunterzijldiep, ten zuidoosten aan de kunstweg en verder aan 
het waterschap De Bolderij. Een windvijzelmolen maalde het water 
uit op het Kleinemaar, dat naar het Hamrikkermaar liep. Op 1 mei 1967 
werd het waterschap De Dellen opgeheven en ging op in het 
waterschap Oldambt.  De schitterende molen is dit najaar iedere 
maandagavond open:  tot en met 26 September van 19.00 u tot 
zonsondergang.  Molenaar Hans Tiddens en molengids Thies Burema 
verwelkomen u er graag!
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[345]  Na een wel erg natte start aan 
het eind van de morgen konden 
uiteindelijk toch ruim 200 fietsers 
worden verwelkomd van wie een flink 
gedeelte ook de molen zelf kwam 
bezichtigen. Daar waren molenaar Henk 
Helmantel en molengids Menzo 
Huininga de hele dag druk mee in de
weer. 

De tocht door het Roegwold – het nieuwe natuurgebied ten oosten 
van Groningen -  is georganiseerd door Staatsbosbeheer, samen een 
heel aantal ondernemers in de gemeente Slochteren. Poldermolen De 
Ruiten was een beetje tussenstation tussen het natuurgebied en de 
ondernemers in Slochteren en tevens één van de stempelplaatsen.  
Bij de molen kon men gratis proeven van heerlijke appelsap van eigen 
bodem en koffie en thee, verzorgd door Tini Helmantel.  De gasten 
waren erg tevreden over de mooie tocht en de goede verzorging.

Roegwoldtocht

Weer meer jongeren op onze molens

[329] Judokadag op de Entreprise, [336] schoolkinderen op de 
Noordermolen [341], jongeren die op De Ruiten langskomen in het 
kader van “verken je omgeving”, maar ook [338] Pokémon go.. 
allemaal activiteiten waarbij vooral jongeren en (school)kinderen onze 
molens bezoeken en bewonderen. De MSMOG gelooft er stellig in dat 
ook voor onze molens geldt: “de jeugd heeft de toekomst!”.  Speciaal 
noemen wij nog [340] -  op basisschool "De Driesprong" werd het 
schoolseizoen 2015/16 afgesloten met het educatietraject 
"Erfgoedschatten van Slochteren". Het was ook dit jaar weer een 
groot succes! 
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Trees Danes †

[316] De vrouw van molenaar Jan Danes overleed op 26 mei 2016. Ze 
was al lang ernstig ziek.  Velen waren bij de indrukwekkende 
plechtigheid in Ecomotion Kolham aanwezig, waar Jan en zijn dierbaren 
middels fotos, liedjes en gedichten het leven van en met hun '

geliefde Trees in herinnering brachten.  De molens van onze Stichting 
hebben tot aan de uitvaart in de rouw gestaan. 

Die rare nummertjes tussen haken..  

We nemen in ons SMSje vaak “snelcodes” op. Dat is een nummer 
tussen rechte haken zoals hier bijvoorbeeld:  [17].  Op onze webstek 
kunt u die nummers gebruiken om snel het bijbehorende artikel te 
vinden. U tikt daartoe het nummer in in het vakje rechts bovenin. Klik 
dan op de knop go en u komt direct bij het juiste artikel!' '

Terugblik op het Groninger molenweekend

Het Groninger Molenweekend werd wat geplaagd door het weer.  
Enerzijds was de temperatuur heel prettig, anderzijds was het bijna 
windstil.  De molens stonden die dag dus – helaas – stil. Toch 
ontvingen we ruim 150 bezoekers op onze molens. Voor een 
impressie van die dag uit de mond van een aantal van onze molenaars 
zie onze webstek, snelcode [324] 

Vrijwilligersavond 3 juni 2016

De jaarlijkse avond voor vrijwilligers, georganiseerd door het 
Groninger Molenhuis, was ook nu weer een groot succes.  Traditioneel 
worden de molenaars altijd eerst ontvangen op een molen, in dit 
geval de molen Ceres in Spijk. Daarna werd naar het nabij gelegen "Pro 
Rege" getogen, waar men hartelijk werd ontvangen door de 
medewerkers van het GMH en de - uitstekende – catering.  Een mooie 
 en leerzame avond volgde. Meer weten? Zie [320]



4

IoT en molens

Eén van de laatste ontwikkelingen rond het Internet is IoT – Internet 
of Things. Via een aan het Internet gekoppeld draadloos netwerk 
kunnen nu ook “things” (voorwerpen) allerhande berichten versturen. 
Denk aan bijvoorbeeld een sensor in een bootje: als er water in het 
bootje loopt - want  je bent het dekzeil bijvoorbeeld vergeten - 
wordt een bericht gestuurd naar een server, die dan een alarm kan 
laten afgaan. Even later komt de werkstudent het bootje hozen. 

Dezelfde techniek kan gebruikt worden om bijvoorbeeld onze molens 
te bewaken of om te signaleren dat de molen draait. Molenaar en 
zendamateur Hans Tiddens en molenaar en Internet pionier Henk 
Klöpping vinden dit natuurlijk mooie techniek. Zij doen daarom mee 
aan een pilot om een aantal van onze molens “aan te sluiten” op het 
IoT netwerk.  De MSMOG stimuleert dit soort initiatieven met 
graagte: de combinatie van oude en nieuwe techniek trekt zowel 
oudere als jonge mensen naar de molens. Wij houden u op de hoogte!

Molen open “app”

[322] Op de MSMOG webstek vindt u onder het kopje "Over ons -> 
molens"  sinds half mei 2016 een kaartje met onze molens. U kunt op 
zon molen klikken en dan ziet u een popup met de reguliere '

openingstijden, de locatie en een fotootje van de molen. 

Een aantal molenaars doet mee aan een experiment: zij hebben een 
door de MSMOG ter beschikking gestelde “app” op hun mobiele 
telefoon, waarmee aan kan worden geven of de molen open is en tot 
hoe laat bezoekers welkom zijn.  Daardoor wordt de MSMOG 
webstek automatisch bijgewerkt en kunt u daar zien tot hoe laat u 
welkom bent op de molen. En om het nog makkelijker te maken om 
een draaiende molen te spotten .. gaat de molen ook daadwerkelijk 
draaien op het kaartje! 
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Heropening molen van de Groote Polder 

Na een lange periode van gedwongen rust draait – en maalt! - de 

molen van de Groote Polder nu weer.  Hij kreeg een nieuw gevlucht, 

met roeden van Blom, gemonteerd en opgehekt door de gebroeders 

Poland. Zij plaatsten ook de nieuwe halssteen in het nieuwe 

voorkeuvelens, die nu stevig rust op onze ook al nieuwe windpeluw.  

Er werd circuitbemaling  aangelegd door Kramer uit Metslawier, zodat 

de molen nu weer water kan verplaatsen. Kramer legde ook het 

molenerf opnieuw aan en plaatste extra hekwerk. Molenmaker 

Martijn Krabbendam repareerde rotte dorpels en loshangende 

scharnieren. En tenslotte kwam schilder Reisiger uit Veendam en 

zette de molen in de verf. 

Zoveel verandering vraagt om een feestje. Daarom heeft het bestuur 

van de MSMOG besloten u van harte uit te nodigen voor de 

heropening van de molen van de Groote Polder,  op 

              vrijdag 9 september 2016

Programma: 14:30 uur: inloop,  15:00 uur: woord van welkom door 

Mario Post waarnemend voorzitter MSMOG, 15:05 uur: gedicht van 

Lammert Groenewold voorgelezen door Joke Groenewold – 

Hazenberg. Officiële opening door mevr. F. Q. Gräper – van Koolwijk, 

gedeputeerde van de Provincie Groningen, openingshandeling door 

Joke Groenewold – Hazenberg en haar dochter Reza en zoon Stijn. 

Aansluitend: een beeldend molenverhaal. 15:30 uur: eventuele 

gastsprekers. Aansluitend de formele afsluiting en uitnodiging tot 

bezichtiging van de molen.

Indien u van onze uitnodiging gebruik maakt, verzoeken wij u uw 

komst even per mail aan info@msmog.nl te bevestigen.

Reint Huizenga, voorzitter
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Een nieuwe stichting met maar liefst 30 
medewerkers. Wie zijn dat en waarom 
werken ze met en rond molens? Vandaag 
stelt  molenaar Marius Biesheuvel zich 
voor.

Marius is molenaar sinds 1993. Hij heeft 
kort op de Entreprise gedraaid maar de 
mooie Windlust trok hem meer.  Sinds 
1994 is hij daar molenaar. Hij heeft daar 
nog met de laatste vakmulder op deze molen (K. van der Zwaag) 
gewerkt. Behalve een boeiend verteller – u  moet hem echt eens 
vragen naar het ANWB bord als u bij hem op de molen bent – was 
Marius ook olieslager op molen De Wachter in Zuidlaren. Marius heet 
u  samen met molenaar Lex van der Gaag graag welkom op de molen 
Windlust in Overschild.  De vaste draaidag is de vrijdagmiddag - of op 
afspraak.

Wie is .. Marius Biesheuvel?

Mobiel

De bekende MSMOG webstek is natuurlijk ook op uw tablet of 
mobiele telefoon te bekijken. Maar vaak hoorden wij de verzuchting: 
“wat zijn die lettertjes klein op mijn mobiele telefoon”. Daarom 
hebben wij sinds kort een versie van onze webstek voor op uw 
mobiele telefoon. Als u de URL http://msmog.nl gebruikt (dus zonder ' '

www er voor) dan krijgt u een keuzescherm waarin u kunt kiezen ' '

tussen de mobiele en de desktop versie. Rechtstreeks naar de 
mobiele site gaan kan door de URI http://www.msmog.nl/mobile te ' '

gebruiken. 
De mobiele site bevat al het nieuws wat we sinds 28 mei 2015 
hebben gepubliceerd, in een voor de mobiele telefoon handige en 
veel beter leesbare opmaak. 
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Molenvrienden

[286] Wat hebben Jan Ottema, Bert Steenhuizen,  Binne Kunnen,  
Garreld van de Sande, Janneke Hetebrij, Jan Dijksterhuis, Elbert 
Westerink, Willem van Karsen en Pouwel de Vries gemeen? Wel, het 
zijn allemaal molenvrienden. 

De molenvrienden zijn een groep in onze molens geïnteresseerden die 
allerhande hand- en spandiensten voor ons verrichten. Te denken valt 
aan het helpen uitvoeren van reparaties, het verzorgen van het 
molenterrein, het helpen organiseren van activiteiten, het schrijven van 
artikelen en ander voorlichtingsmateriaal enzovoort. Een aantal 
molenvrienden neemt ook zitting in onze Technische Commissie, of in  
de Commissie Communicatie.

Leren vallen 

[296] Veiligheid heeft altijd al hoog in ons vaandel gestaan, maar je bent 
op dat gebied nooit uitgeleerd.  Molenaars werken regelmatig in het 
gevlucht en kunnen dus tientallen meters vallen. Even een stukkie 
touw om je middel knopen dus? Nou nee, dat is echt niet de juiste 
methode.. Goede valbescherming vereist professioneel gereedschap en 
een grondige scholing.  Daarom heeft het landelijk Gilde van Vrijwillig 
Molenaars een cursus valbeveiliging georganisered. Onder leiding van 
Nicky van Oorschot van Safe Site uit Alblasserdam word een groepje 
molenaars en instructeurs, waaronder “onze”  Henk Klöpping,  geleerd 
om op de juiste wijze met valbescherming om te gaan. 

“Is het wat?” vragen we aan Henk. “Zeker wel!” reageert hij enthousiast. 
“Wel vereist het een investering, maar dat lijkt me de moeite wel waard. 
En het was ook nog een hele leuke morgen!” 

Inmiddels heeft Henk zijn formeel certificaat mogen ontvangen. De 
kennis zal hij onder meer gebruiken om nieuwe leerlingen met 
valbeveiliging te leren omgaan. 
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Bodywarmers

[333] De vrijwilligers van de MSMOG 
hebben tijdens het eerste 
tevredenheidsonderzoek aangegeven dat 
ze graag werkkleding van de Stichting 
zouden krijgen. Dat heeft het Bestuur 
voortvarend opgepakt.  Eerder al kregen 
de molenaars een set goede 
werkschoenen aangeboden, recent kreeg 
ieder aanvullend een schitterende 
bodywarmer aangeboden met achter op
de naam van onze Stichting en op de voorkant het logo.  
De reacties van de molenaars en molengidsen waren zeer positief.. De 
bodywarmers zijn van hoge kwaliteit en hebben een Teflon™ coating. 
En, zoals één molenaar verheugd opmerkte: “mooie grode en daipe 
buutsen!”

Evenementen 

[16] Een greep uit de molenevenementen in de komende maanden.  
Zie voor de laatste stand van zaken en  details altijd onze webstek.

Zaterdag 8 oktober, 12 november, 10 december: rondje Harkstede. 
van 13.00 tot 16.00 uur. Vrijdag 9 september: heropening molen van 
de Groote Polder Zaterdag 10 september: molenwandeling 
Fraeylema om 14.00 uur bij de Oranjerie op het borgterrein. Zaterdag 
10 en zondag 11 september: open monumentendag "Iconen en 
symbolen’; onze molens zijn open - een lijst wordt later gepubliceerd. 
Woensdag 7 december: nationale vrijwilligers dag.  Zondag 18 
december 2016 tot en met 7 januari 2017:  kerstrust. In de gezellige 
decembermaand staan onze molens mooi verlicht even stil..
Verder bent u zoals altijd u op elke draaiende molen van onze 
Stichting van harte welkom!
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Stickers!

Op je mok, op je auto, op je schooltas, op 
je voordeur, op de roede van je molen, op 
je molenlogboek – waar allemaal niet op.. 
stickers!  Dit typisch jaren 1970 
fenomeen is sinds kort weer helemaal 
terug! Ook de MSMOG heeft sinds kort 
“eigen” stickers, waarop je ons logo en 
onze contactgegevens vindt.
 Ook zon sticker hebben? Dat kan, even '

vragen bij de molenaar!

Biotoop

[347] [313] In een artikel dat op 17 augustus verscheen in het Dagblad 
van het Noorden komt onze voorzitter Reint Huizenga aan het 
woord. Wat is er aan de hand: de molens van onze molenstichting 
vangen steeds minder wind door de oprukkende begroeiing in de 
omgeving van de molens. 

“Een molen werd lange tijd niet als cultureel erfgoed op waarde 
geschat. Molens gingen voor een habbekrats van hand tot hand en 
werden vaak niet onderhouden. Het besef dat een werkende molen 
iets bijzonders is en de moeite waard om voor het nageslacht te 
behouden, het nieuwe molenbewustzijn, is vrij jong.’’  aldus Huizenga.

Er moet dus eigenlijk flink worden gekapt, maar willen de 
omwonenden dat wel? En zo ja, hoe moet het dan? Inmiddels is er 
voor de molens aan de Groenedijk al een inspraakavond gehouden.  
Eerder was er al zon avond voor Stels meulen in Harkstede.  De ' '

derde avond zal worden gehouden op 20 september 2016 in Kolham 
en betreft de Entreprise.  U bent daar van harte welkom!
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Sudoku

Deze keer geen kruiswoordpuzzel maar een leuke Sudoku! 

In deze molensudoku zijn negen verschillende molenvignetjes 
verwerkt. Vul het raadsel zo in dat alle rijtjes (horizontaal) en alle 
kolommen (verticaal) en alle 3x3 blokken alle negen verschillende 
icoontjes bevatten.

Oplossing op 1 december te vinden op onze website www.msmog.nl



Colofon
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Hartelijk dank

Onze donateurs zijn voor ons van grote waarde; wij danken u dan ook 
van harte voor uw donaties. Verder zijn we dankbaar voor, en blij met 
de schenkingen die we dit jaar kregen van:


