
 

 

Jaarverslag Commissie Communicatie MSMOG 2021 
(Molenstichting Midden- Oost- Groningen) 1 december 2021 

 
Samenstelling commissie communicatie: 
Bert Steenhuizen (vz, redactie Nieuwsbrief MsMOG, redactie Zelfzwichter, bestuur MSMOG), Wim van 
Rheen (facebook), Vincent Mathlener (facebook), Reint Huizenga (vz bestuur MSMOG), Jan Ottema 
(redactie Nieuwsbrief MsMOG), Annet Brinkgreve (coördinator educatieve activiteiten, redactie 
Nieuwsbrief MsMOG), Anita Kiss, Willy Baas (notulist, redactie Nieuwsbrief MsMOG), Fred Nieborg (vz 
activiteiten commissie). 

 
Vergaderingen commissie communicatie 
De commissie is in 2021 in verschillende samenstelling meerdere keren bijeen geweest i.v.m. 
verschillende onderwerpen. Daarbij zijn ook mensen buiten de commissie deelgenoot geweest van 
deze overlegmomenten. Onderwerpen waren o.a. de Molengidsen eindopdracht, crowdfunding De 
Dellen, Molenprijs 2021 De Dellen, openingsdag Westerse Molen en Windlust en reguliere commissie 
vergaderingen. Er is vergadert op 4 maart, 8 april, 25 mei, 1 juni, 16 juni, 14 juli, 28 juli, 18 augustus, 
25 augustus, 7 september, 23 september en 12 oktober. 
 
Redactie Nieuwsbrief MsMOG 
Leden van de redactie van de Nieuwsbrief MsMOG hebben diverse keren telefonisch overleg gehad 
i.v.m. de twee Nieuwbrieven van 2021. De Nieuwsbrief MsMOG is uitgekomen in juni. Hopelijk 
verschijnt de tweede Nieuwsbrief nog in december. 
 
Website 
Henk Kloepping (webmaster) zorgt dat publicaties geplaatst worden op de website. Wekelijks 
verschijnt een nieuwsbrief van de webmaster naar alle vrijwilligers van MSMOG. 
 
Facebook 
Wim van Rheen en Vincent Mathlener zorgen dat publicaties verschijnen op  Facebook van MSMOG. 

 
Publicatie in diverse media 

• Willy Baas beheert een archief met publicaties verschenen in 2021 in diverse media:  

• O.a. Dagblad van het Noorden:  persbericht i.v.m. de Molenprijs 2021 De Dellen 

• RTV GO (Oldambt): een radio interview i.v.m. de Molenprijs 2021 en de crowdfunding De Dellen 

• RTV Noord:  Er zijn enkele interviews gegeven i.v.m. de Molenprijs 2021 met De Dellen er zijn 
weerberichten gemaakt bij De Dellen. 

• De Oldambster: persberichten verschenen i.v.m. de Molenprijs 2021 

• Regiokrant: persberichten verschenen i.v.m. de Molenprijs 2021 en de diplomering van vijf nieuwe 
molengidsen. 

• Midden Groiningen Nieuws: publicatie Molenprijs 2021 De Dellen 

• H/S krant: publicatie Crowdfunding De Dellen 

• Oostermoer: publicatie Molenprijs 2021 De Dellen 

• De Eemslander: publicatie i.v.m. de Molenprijs 2021 De Dellen 

• Vrijwilligerskrant: er is informatie gegeven over MSMOG 

• publicaties in de Zelfzwichter. De Zelfzwichter komt 3x jaar uit. 



 

 

 
Workshop 

• Een pilot workshop Noordstar in november 2021 is geannuleerd i.v.m. de corona maatregelen. 
 
Ommetjes  

• Geen activiteiten.  
 
Rondje Midden Groningen 
Elke 2e zaterdag van de maanden april t/m oktober zijn de molens van MSMOG geopend. Vanwege de 
corona zijn er geen activiteiten geweest. 
 
Molenrondjes MSMOG 
De commissie is van plan folders uit te brengen van twee molenrondjes waarbij op de fiets alle molens 
van MSMOG bezocht worden.  
 
Open dagen molens MSMOG 

• Op 8 en 9 mei waren de Nationale Molendagen.  

• Op 12 en 13 juni waren de Groninger Molendagen. 

• Op 11 en 12 september de Monumentendagen  
 
Promotiemateriaal 

• Er zijn in 2021 ansichtkaarten beschikbaar van alle MsMOG molens. 
 
Samenwerking met rondje Harkstede 

• Er is geen overleg geweest in 2021 
 
Samenwerking met de Fraeylemaborg 

• Wandeling Fraeylemaborg-Fraeylemamolen. (3x per jaar) 
 
Samenwerking met Marketing Midden Groningen 

• Er zijn geen activiteiten geweest met MMG 

• Er is diverse keren contact geweest m.n. via e-mail. 
 
Samenwerking met Marketing Groningen 

• Er zijn geen activiteiten van MSMOG aangemeld ter publicatie in magazine Marketing Groningen. 
 

Samenwerking met Erfgoedpartners 

• Zelfzwichter: MSMOG is vertegenwoordigd in de redactie van de Zelfzwichter. De redactie van de 
Zelfzwichter is in 2021 drie keer bijeen geweest: 16 februari, 9 juni en 12 oktober.  

• Cursus molengids: De cursus Molengids is gegeven door Marjan Brouwer en Arjen Strijkstra van 
Erfgoedpartners. Geslaagd zijn: Jan Wehrmeijer, Jacco de Maat, Willy Baas, Gert Hogendorf en 
Gerard Bontjer.  

• Vrijwilligersavond Erfgoedpartners: Er zijn geen vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd 
vanwege de corona maatregelen.  

 
Samenwerking met ESN 

• Annet Brinkgreve heeft met het bestuur van het ESN (Erasmus Student Network) regelmatig  
overleg gehad.  

• Er zijn geen bijeenkomsten gepland vanwege de corona maatregelen.   
 
 



 

 

Molenaars opleiding 
Henk Kloepping en Lex van der Gaag verzorgen de opleiding voor nieuwe molenaars bij MSMOG. Aan 
de opleiding tot molenaar zijn Harm Kuipers, Jacco de Maat, Harry Blankena, Lolke Lijzenga, Nico 
Weemers en Johan Koning van MsMOG begonnen. 
 
Donateurs  
Het aantal betalende donateurs in 2021 bedraagt 186. Er zijn 52 donateurs die nog niet betaald hebben 
in 2021. 
 
Lezingen 
Er zijn geen activiteiten geweest in 2020.  
 
Sponsoring 
Contacten met potentiële sponsoren in 2021 zijn geweest met o.a.: het bestuur ESN, ESW, Rabobank 
Zuid en Oost Groningen, Rotary Club Winschoten om enkele te noemen. 
 
Educatie op scholen 

• Er zijn geen activiteiten geweest t.a.v. educatie lagere scholen uit de gemeente Midden Groningen 
via Erfgoedpartners. Contactpersoon is Annet Brinkgreve. 

 
Plannen voor 2022 

• Redactie Nieuwsbrief MsMOG: Het uitbrengen van de Nieuwsbrief MsMOG in mei en september 

• Foldermaterialen:  
o Het uitbrengen van de folder van Ommetje Noordstar en Ommetje Entreprise  
o Het verstrekken van het pdf van de in het Engels vertaalde algemene folder van de molens 

van MSMOG t.b.v. buitenlands bezoekers in Stel's Meulen 
o Het verspreiden van de folder workshop Windlust (na instemming besluit bestuur) 
o Het uitbrengen van folders van alle MsMOG molens 
o Het uitbrengen van de folder workshop Noordstar 

• Ommetjes:  
o Officiële opening ommetje Noordstar 

• Samenwerking met: 
o Marketing Midden Groningen via distributie folders en publicatie op website t.a.v. 

openstelling MSMOG molens op 2e zaterdagen van de maand rondje Midden Groningen. 
o ESN. In augustus en september bezoek van studenten ESN aan MSMOG. Overleg met 

bestuur ESN. Onderzoek naar activiteiten i.s.m. andere ESN commissies. 
o de redactie van de Zelfzwichter met publicaties van MSMOG in de Zelfzwichter. Er komen 

drie uitgaven in 2022 waarvan één digitaal en twee papieren versies. 
o Erfgoedpartners bij het opzetten van een cursus molengids mits er behoefte aan is. 
o Erfgoedpartners bij het geven van educatie op scholen. Annet Brinkgreve is 

contactpersoon. 
o rondje Harkstede t.a.v. openstellen Stel's Meulen en vermelding MSMOG in hun folder. 

• Media: publiceren van MSMOG activiteiten op onze website, Facebook en in diverse kranten en 
andere media zoals RTV Noord, RTV GO en WNL (NPO1). 

• Sponsoren: Het onderhouden en opbouwen van contacten met sponsoren van MSMOG. 

• Beachflags: Het aanschaffen van beachflags t.b.v. onze molens. Vermelding van sponsoren op de 
flags is optie om de kosten te dekken van de aanschaf van deze beachflags. 

• Donateurs: Informatiebijeenkomst t.b.v. molenaars en molengidsen t.b.v. werving donateurs. 

• Moleninstandhouder in opleiding:  Het leerteam gaat verder met modulair onderwijs om 
moleninstandhouders op te leiden. Doelstelling is dat één moleninstandhouder op die manier 
gemakkelijker opgeleid kan worden voor één molen van MSMOG. 


