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Zie ommezijde

De Fraeylemamolen in oude stijl. De foto op de omslag is waarschijnlijk 
direct na de oorlog gemaakt hoewel dat niet helemaal duidelijk is. De molen 
was toen nog voorzien van zelfzwichting en ik weet dat de oudste roede met 
zeilvoering uit de jaren 50 stamt.

Zelfzwichting is een Engelse uitvinding uit 1807, die via Denemarken en 
Duitsland in Noord Nederland terecht kwam. Het is een systeem dat bestaat 
uit kleppen die dwars op de roede zijn geplaatst. Deze kleppen kunnen 
vanachter de molen worden bediend (het sluiten en openen van de kleppen).

Het voordeel van zelfzwichting t.o.v. zeilvoering is dat men sneller kan 
reageren op verandering van de windkracht. Als er zeil bijgezet of geminderd 
moet worden, moet de molen worden stilgezet en de molenaar moet in de 
(vier) wieken om de gewenste zeilvoering te krijgen. Met zelfzwichting is dat 
dus een stuk gemakkelijker.

Gelet op de staat van de molen op de foto lijkt het erop dat  er onderhoud 
gepleegd moest worden.
Heel mooi om te zien zijn de kleine molentjes op en rondom het erf. Links 
van de molen is het bruggetje over het Slochterdiep nog te zien en van de 
waterzuivering is nog niets te zien.

Werkelijk een plaatje om te zien!

Roelof Beugel



Van de redactie (deze keer)

Wat een zomer! Wisselvallig weer met wind uit alle richtingen. 
Graanboeren die met plezier gaan oogsten en wat te denken van de vele 
sportevenementen. Massaal verdriet en vreugde. 
EK Voetbal, helaas geen goed resultaat, zeg maar gerust, triest. 
Tour de France, op voorhand zagen wij twee Nederlanders in het 
topklassement. Jammer maar helaas. Volgend jaar beter.
En toen, de Olympische Spelen. We gingen voor ca. 15 medailles maar op het 
moment van schrijven zitten we al op 18. Wat zijn we goed en hoe snel kan de 
publieke opinie veranderen als er resultaat wordt behaald.

Zo ook met onze molens. Ze staan er weer redelijk bij. Gerestaureerde 
molens, zoals De Ruiten , de Windlust en de Fraeylemamolen. Wat  te denken 
van onze nieuwe trots: korenmolen Entreprise in Kolham. 

Maar we zijn er nog niet. De molen in Harkstede van Gerrit en Remy en de 
Groote Poldermolen in Slochteren. Daar moet nog veel gebeuren, maar zoals, 
jammer genoeg, gebruikelijk is, moeten we maar weer zorgen dat we de 
financiën rond krijgen. Maar laat ik positief eindigen. Met uw steun, zowel 
fysiek, als uw geldelijke bijdrage, gaan we (bestuur, molenaars en alle andere 
vrijwilligers) er vol tegenaan en zullen ook Stel’s Meulen en de Groote Polder 
binnen afzienbare tijd volop malen, zoals het hoort, met veel vreugde en veel 
bezoekers.

Roelof Beugel

In dit nummer

Je zou het al weer bijna een themanummer kunnen noemen: de 
Fraeylemamolen. Hij was al weer “aan de beurt” en dat kwam dus eigenlijk 
goed uit. 
Maar deze keer “in het midden” ook aandacht voor de opening van de drie 
gerestaureerde molens, met daarbij een uitnodiging aan u allen, om daarbij 
aanwezig te zijn.
Veel leesplezier!



Grote beurt voor de Fraeylemamolen

In de maanden juni en juli werd er groot onderhoud aan de Fraeylemamolen  
gepleegd.
De werkzaamheden werden uitgevoerd door de firma Poland , molenbouwers 
uit Oterleek (NH).
Die werkzaamheden bestonden uit het vernieuwen van de binnenroede, de 
windpeluw en het daarop staande voorkeuvelens.

Hierna een foto-impressie van de werkzaamheden:

1. Een kijkje van binnen uit de kap, waar de windpeluw al is verwijderd;  
 de windpeluw ondersteunt normaliter de zware bovenas, waardoor de  
 roeden zijn gestoken
2. De Fraeylema in afwachting van de nieuwe roede
3. De nieuwe roede onderweg
4. De nieuwe roede bijna op zijn plek
5. De klus geklaard
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voor de opening na restauratie

van molens  Windlust, De Ruiten  en Entreprise



Zoals u hiernaast ziet, worden de drie 
molens: korenmolen Windlust in Overschild, 
poldermolen De Ruiten te Slochteren en 
korenmolen Entreprise alle geopend op 

zaterdag 
15 september 2012

Uitnodiging 
opening molens

U bent van harte welkom bij de opening 
van de drie molens: 

Korenmolen Windlust te Overschild 
± 11:15 - 12:15 u.

Poldermolen De ruiten te Slochteren 
± 13:05 - 14:05 u.

Korenmolen Entreprise te Kolham  
± 14:15 - 15:15 u.

voor de opening na restauratie

van molens  Windlust, De Ruiten  en Entreprise



Even voorstellen

Mijn naam is Koos Uil en ik woon in Siddeburen, samen met mijn vrouw 
Jantje.
Ik ben, samen met Roelof Beugel, molenaar op de Fraeylemamolen te 
Slochteren, sinds oktober 2011.
Ik ben met het molenvirus besmet geraakt, na een open dag op molen de 
Groote Poldermolen in 2009 en heb mij toen direct aangemeld voor de cursus 
vrijwillig molenaar, die ik in 2011 succesvol heb afgerond.
Bij de Slochter Molenstichting was nog een vacature en kon ik direct aan de 
slag op de Fraeylemamolen.
Regelmatig zijn wij in de weekends aanwezig op de molen en is iedereen van 
harte welkom.
Graag tot ziens bij de mooie Fraeylemamolen.

Groet, Koos Uil

Van de Activiteitencommissie

Samenwerking met Fraeylemaborg

Een groot woord met uitstekende vooruitzichten. Want door samen te 
werken (in welke vorm en met wie dan ook) kun je meer bereiken. Dat 
was ook de gedachte toen wij in contact kwamen met de beheerders van 
de Fraeylemaborg. De activiteitencommissie heeft inmiddels een aantal 
bijeenkomsten gehad met de directeur, mevrouw Edzes en educatief 
medewerkster, Annet Westrup. E.e.a. heeft geresulteerd in het opstellen van 
een plan om vanaf 2013 o.a. wandelroutes te maken van de borg naar de 
Fraeylemamolen. Zodra het hele plan gereed is zullen wij dit kenbaar maken 
via de website van de borg en op onze eigen website en via persberichten. 
Een grote kans voor de Slochter Molenstichting om nog meer mensen te 
betrekken bij onze molens.
Wij zien erg uit naar deze samenwerking!



Onze andere molens in het kort

Stel’s Meulen in Harkstede
Drie hoekliggers onder de stelling zijn vervangen. De klus werd uitgevoerd 
door Molenbouw Doornbosch B.V. te Adorp
Er is een bestek gemaakt, waarin de vervanging van het hele wiekenkruis is 
omschreven, evenals van de windpeluw, de korte spruit en de staartbalk.
Kortom: een flinke klus!

Windlust in Overschild
De grote restauratieklus is, zoals u kon lezen in het vorige SMS-je, nagenoeg 
afgerond.
De eerste keer dat de molenaars de vernieuwde wieken lieten draaien, bleek 
dat de beide molenstenen door de strenge winter zodanig te lijden hebben 
gehad, dat ze vervangen moeten worden. 
Een lelijke streep door de rekening!

Fraeylemamolen
Zie elders in dit nummer

Groote Poldermolen
Evenals dat bij Stel’s Meulen het geval is, is er ook voor deze molen een 
bestek gemaakt. Dat voorziet in het vervangen van het wiekenkruis en de 
windpeluw en het aanleggen van een circuit, zodat de Groote Poldermolen 
ook weer water kan gaan opmalen.

De Ruiten
Onlangs is de molenaars gebleken dat er weer flinke problemen zijn ontstaan 
in de kap van de molen. Die problemen hebben te maken met het kruien, de 
trekstangen door de kap en het gebruik van de vang (= de rem) van de molen.



Agenda / 3e Slochter Molendag

30 augustus: De drie poldermolens aan de Groenedijk zijn -op afspraak- 
  geopend voor medewerkers van AOC-Terra

1 september: De Slochter Molenstichting is vertegenwoordigd op de   
  hobbymarkt bij ’t Olderloug te Slochteren

8 en 9 sept: Open Monumentenweekend / 3e Slochter Molendag

11 september: Monumentendag voor het basisonderwijs; bezocht worden   
  de molens Entreprise en  De Ruiten

15 september: Opening van de drie molens (zie pag. 4 en 5)

6 en 7 oktober: Molens open in het kader van de Dag van de Regio (met   
  puzzel-fietstocht)

In ieder geval op de zaterdagen van deze weekends
zijn onze molens geopend!

Molenspreuken en gezegden

Dat is koren op zijn molen:  Dit is precies wat hij zou willen
Hij/zij heeft een klap van de molen gehad:   Hij/zij is niet goed bij zijn hoofd
De molen is door de vang:  Er is iets verkeerd gegaan
De molen naar de wind keren:  Zich aanpassen aan de omstandigheden
Het zit in de molen:   Er wordt aan gewerkt
Hij of zij loopt met molentjes:  Heeft het hoofd er niet helemaal bij
Dat is niet in de haak:   Daar klopt iets niet
Een stille molen malt geen meel:  Zonder te werken bereik je niets
De gort is gaar:    Er is ruzie
Iemand van haver tot gort kennen: Iemand door en door kennen
Het kaf van het koren scheiden:  Het kwade van het goede scheiden
Met 1 steen kun je geen meel malen: Half werk
Werken als een molenpaard:  Zeer hard werken



Slochter Molen Stichting

Bestuur

voorzitter:      dhr. B.H. Starke
secretaris:     dhr. L. Groenewold
      Hoofdweg 67, 9619 PB  Froombosch
penningmeester:   dhr. H.W. Helmantel
lid:      dhr. G.J. v.d. Sande
lid:    dhr. W. Koeneman
administrateur:   dhr. A.M. de Jong

Molens en Molenaars

Korenmolens   
Naam          Plaats  Telefoon  Molenaars
Entreprise  Kolham    vacant
Stel’s Meulen  Harkstede 050-4041826 Gerrit Tammenga
       Remy Strijbosch
De Windlust  Overschild 0598-395542 Marius Biesheuvel
       Lex van der Gaag
Poldermolens
Fraeylemamolen  Slochteren 0598-422326 Roelof Beugel
       Koos Uil
De Groote Polder  Slochteren 0598-399191 Lammert Groenewold
       Henk Klöpping
De Ruiten en  Slochteren 0598-392413 Henk Helmantel
Bakker’s Meulentje     Jakob Kuiper
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