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Voorwoord van de voorzitter 
 

Voor u ligt het eerste exemplaar van het SMSje in 2020. 
Momenteel leven wij in een zeer bizarre periode die niemand ooit 
heeft meegemaakt. Een periode die bij het verschijnen van dit 
SMSje waarschijnlijk nog niet is afgelopen en die veel ellende en 
leed heeft meegebracht of nog zal meebrengen. Deze pandemie 
zal ons hard raken op het gebied van de volksgezondheid en 
economie en we zullen moeten wennen aan nieuwe kretologie 
zoals de 1.5 meter regel of waarschijnlijk het dragen van 
mondkapjes in openbare gelegenheden. 
Het bestuur heeft op advies van de rijksoverheid dan ook 
besloten alle activiteiten en bijeenkomsten tot ten minste 1 
september 2020 op te schorten of af te zeggen. Onze molens 
zullen wel draaien maar helaas kunnen ze geen bezoek 
ontvangen. Ook is het niet mogelijk in groepsverband ommetjes of 
workshops te organiseren en wordt onze eigen opleiding tot 
moleninstandhouder voorlopig stopgezet. 
Namens het bestuur wens ik u en uw naasten veel gezondheid en 
sterkte in deze moeilijke periode en vooral take care. Er zullen 
vast en zeker weer andere tijden komen en dan hopen we u in 
goede gezondheid te kunnen ontvangen. 
Rest mij nog te vermelden dat de redactie van het SMSje is 
uitgebreid met een redactielid i.o. namelijk Willy Baas. 
Ik wens u veel leesplezier en mocht u wensen, vragen of een 
bijdrage hebben u bent wederom van harte welkom te reageren 
via info@msmog.nl.  
 
 
Reint Huizenga 
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Wetenswaardigheden uit het bestuur 
 

Een aantal onderwerpen gedurende de periode september 2019 
en april 2020 van onderstaande lijst zullen nader toegelicht 
worden en treft u elders in het SMSje aan. 

1. Een nieuwe versie van de Power Point van de MSMOG is 
klaar en bedoeld voor diverse doelgroepen en/of 
onderwerpen. Deze versie kan gebruikt worden voor 
informatie en voorlichting, o.a.  Vrouwen van Nu, stichting 
Monument en Materiaal, gemeenten, waterschappen, 
verenigingen, stichtingen, gasten en workshops. 

2. Op 12-11-2019 werd door de gemeente Midden-Groningen 
een workshop Recreatie en Toerisme georganiseerd. De 
bedoeling van deze workshop is projecten op te zetten om 
meer toeristen e.d. naar de gemeente te krijgen. Vanuit de 
MSMOG werd met 4 vrijwilligers in deze workshop 
geparticipeerd. Vervolgplannen zullen ontwikkeld worden. 

3. Op 29/30-11-2019 werd door een aantal (9) molenaars uit 
Noord-Holland en Friesland een bezoek gebracht aan een 
vijftal molens van de MSMOG. Onder begeleiding van Wim 
van Rheen werden de molens Windlust, De Dellen, 
Westerse, Noordermolen en Noordstar bezocht, waarna het 
bezoek werd afgesloten met een voordracht van de 
voorzitter in de Molenschuur te Noordbroek. 

4. De eindejaarbijeenkomst van de MSMOG was op 13-12-2019. 
Onder het genot van een captains ’s dinner, gemaakt door 
Janneke Hetebrij en Taeke Overdijk, werd 2019 in een zeer 
gemoedelijke en homogene sfeer afgesloten.  

5. Binnen de technische commissie MSMOG is een 
klussenteam opgericht met als coördinatoren Henk Klöpping 
en Jacco de Maat. Geïnteresseerden kunnen zich melden via 
info@msmog.nl, ook voor nadere informatie. 

6. Voorbereiding en start van een eigen opleiding tot 
moleninstandhouder bij de MSMOG, opzetten en uitwerken 
van een syllabus, opzetten van een leerteam, aanstelling van 
een opleider en werven van kandidaten. De eigen opleiding 
genereerde veel publiciteit in diverse media zoals radio, tv, 
dag- en weekbladen en veel belangstelling (zie elders in dit 
SMSje). 
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7. Naar aanleiding van het werkbezoek op 3-2-2020 van Roeli 
Broekhuis, directeur Erfgoedpartners Groningen, werd 
besloten tot een nauwere samenwerking op diverse 
gebieden o.a. molenbiotoop, cursus molengids, pr-molens, 
aantrekken vrijwilligers, enz. 

8. Verandering en aanpassing omgeving Molenschuur en 
molen De Noordstar te Noordbroek. Door financiering van 
o.a. de Rabobank, provincie Groningen en eigen middelen is 
het project eind april afgerond (zie elders in dit SMSje).  

9. Project herstel Motorhuisje bij molen Windlust te Overschild. 
Het Motorhuisje zelf is hersteld maar de aanschaf van een 
Brons Motor en aansluiting ervan op de Windlust moet nog 
gebeuren. Naast een financiële bijdrage van de NAM moet 
nog voor aanvullende financiering gezocht worden (zie elders 
in dit SMSje). 

10. Herverkiezing per 1-4-2020 van de bestuursleden Mario Post, 
Tjip Douwstra en Bert Steenhuizen. 

11. Project herbestemming korenmolens, m.n. de molens 
Entreprise in Kolham en Windlust in Overschild. Nagedacht 
wordt hoe deze projecten aangepakt en uitgewerkt moeten 
worden binnen de technische commissie en andere 
betrokkenen. Financiering van deze projecten zijn eminent 
belangrijk en er liggen mogelijkheden. 

12. Cursus molengids georganiseerd door Erfgoedpartners te 
Groningen. De cursus wordt over een jaar uitgesmeerd en 
vanuit de MSMOG zijn er 5 deelnemers (zie elders in dit 
SMSje). 

13. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van de MSMOG zijn 
door respectievelijk het bestuur en de kascontrole (de heren 
Westerink en Dijksterhuis) goedgekeurd en gepubliceerd op 
de website (www.msmog.nl). 

14. In het nationale molenweekend van 8 en 9 mei is een 
virtuele versie van het Pronkjewailpad actief geworden 
hetgeen een initiatief is van Tocht om de Noord om 
wandelend Groningen op de kaart te zetten. De MSMOG 
participeert actief in deze virtuele versie met 5 molens 
voorzien van stempelposten en vragen. 
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Valbeveiliging 
 

Momenteel is  deze opleiding en het examen nog voorbehouden 
aan CEMI kandidaten. Maar we denken er over na of het leuk en 
nuttig zou zijn om dit examen ook voor anderen beschikbaar te 
maken. Veel mensen vinden het weer immers interessant en 
willen er graag wat meer over weten, is onze ervaring. En dat met 
een certificaat kunnen bekronen maakt het dan extra leuk. 
 
 
 
Gerda Koster 
 

Gerda Koster speelde een bijzondere rol: in de jaren 2004 tot 
2006 leidde ze bij de voorganger van de MSMOG - de Slochter 
Molenstichting - maar liefst negen molenaars op. Dit 
huzarenstukje hield in dat ze elke zaterdag zowel de morgen als 
de middag lesgaf in twee "klassen”. Uiteindelijk deden dankzij 
Gerda zeven personen met succes het molenaarsexamen. 
 
 
 
Geslaagd 
 

Op de mooie molen "De Ster" in Winsum werd op 16 november 
2019 de regionale examens voor molenaar afgenomen. Het 
Groninger examenteam, bestaande uit Joep Gründemann, Ida 
Wierenga, Herman Wubbolts en Willem Huizenga, met vandaag 
als "schriever" Jan Kugel, nam ook onze kandidaat, Eduard Vroom, 
onder handen. Het team werd gastvrij ontvangen door molenaar 
Aries Bolt, die, ter ere van de Goede Sint, pepernoten bij de koffie 
serveerde.  En de Sint had ook een kadootje voor Eduard: een 
mooie bos bloemen, want Eduard is "er door", geslaagd dus! Hij 
mag dus door naar het landelijk examen! Van harte gefeliciteerd, 
Eduard ! 
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www.msmog.nl/502 

 
Vrijwilligersprijs 
 

Op 20 november - op het eind van de avond - werden door de 
jury onder leiding van de burgermeester Adriaan Hoogendoorn de 
6 gelukkigen opgeroepen en waren wij als MSMOG een van de 
prijswinnaars. We kregen met enige lovende woorden een cheque 
van 500 euro uitgereikt. De juridisch eigenaar van 12 antieke 
polder- en korenmolens – de MSMOG, wil de geldprijs gebruiken 
voor de aankleding en verfraaiing van de omgeving van de 
Molenschuur in Noordbroek. Deze schuur fungeert als 'clubhuis'. 
Hier worden activiteiten, bijeenkomsten, cursussen en voorlichting 
aan scholen en organisaties gegeven. 
 
Op de radio 

 

Op woensdag 15 januari 2020 kwam het team van WNL van het 
bekende radio/televisieprogramma "Goedemorgen Nederland" 
naar Noordbroek. Tussen 7 en 9 uur 's morgens werd enige malen 
aandacht besteed aan de nieuwe opleiding tot 
moleninstandhouder MSMOG. De uitzendingen vonden "live" 
plaats vanaf de molen "de Noordstar" in Noordbroek.  
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Pronkjewailpad 
 

Van april t/m oktober in 2020 wordt de Noord route van het 
Pronkjewailpad gelanceerd als fietspad. De fietsroute hebben we 
samen met het Fietsplatform gerealiseerd. Bent u een 
stempelpost op het Pronkjewailpad? Dat betekent dat er nu ook 
fietsers langskomen met een stempelkaart. Daarnaast vertellen 
we kort iets over de Oostroute: deze wordt de komende maanden 
voorgelopen en opent in april 2021.  
 
 
Opleiding molenaar 
 

CEMI-weerkunde certificaat  
Op 22 februari 2020 legden 5 kandidaat instandhouders (CEMI) 
(Certificaat Molen Instandhouder)hun eerste theorie-examen af. 
Het examen bestond uit 50 meerkeuzevragen, waarvan er ten 
minst 40 goed moesten worden beantwoord. Het examen werd 
onder toezicht afgenomen. En hoewel het geen makkelijk examen 
is zijn 4 van de 5 kandidaten geslaagd! Van harte gefeliciteerd! 
  
 
Verkorte molenaarscursus  
Een reguliere opleiding tot molenaar duurt twee tot drie jaar. Dat 
vinden veel mensen te lang. Sinds kort organiseert de MSMOG 
daarom een kortere opleiding tot moleninstandhouder. De 
verkorte cursus zal niet langer dan acht maanden in beslag 
nemen. 'Op de landelijke opleiding word je klaargestoomd voor 
elk type molen. Iemand die die cursus van de stichting afrondt, is 
geen 'molenaar', maar een 'moleninstandhouder' die alleen op 1 
MSMOG molen mag werken. Er blijkt veel belangstelling te zijn 
voor deze opleiding.  
www.msmog.nl/115 
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RTV-noord op bezoek bij Vincent, molenaar op de Noordermolen. 
 
 
 
Westerse molen 
 

De kap van de Westerse molen in Nieuw-Scheemda/ `t Waar 
wordt hersteld. De herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd 
door Doornbosch Molenbouw en molenmakerij Neuman uit 
Adorp. De Westerse molen draaide begin september 2016 voor 
de laatste keer. De MSMOG plaatste indertijd een noodkap om 
inregenen te voorkomen.  
Omdat de voeghouten de basis zijn van de kap is het niet mogelijk 
die te vervangen terwijl de kap er nog op ligt. De werkzaamheden 
worden daarom naast de molen verricht. Doornbosch denkt dat 
de klus in oktober geklaard is. Het verwijderen van de kap is 
nodig, daar de beide voeghouten van de kap moeten worden 
vervangen. Die waren namelijk doorgebogen, waardoor de molen 
niet meer kon draaien. De tempelbalk, die tussen de beide 
voeghouten zit - aan de voorkant - was eveneens rot en wordt 
daarom ook vervangen. 
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E-badges 
 

E-badges (kortaf ook wel 'badges') zijn plaatjes die je op je 
computer kunt tonen. In die plaatjes zitten onzichtbaar voor de 
kijker teksten verborgen. Die teksten geven de prestatie van de 
houder van de badge aan. De computer kan die teksten eruit 
halen en dan online verifiëren. Een badge is dus een online te 
verifiëren bewijs dat een organisatie of persoon heeft vastgesteld 
dat iemand een bepaalde prestatie heeft geleverd. Kijk ook op 
onze site: https://www.msmog.nl/512 
 
Cursus molengids in een nieuwe jasje 
 

Ik zal me eerst even voorstellen: ik ben Willy Baas en sinds mei 
2019 vrijwilliger bij de MSMOG. Eén van de werkzaamheden die ik 
voor de stichting zou willen doen is rondleidingen begeleiden op 
molens. Erfgoedpartners in Groningen geeft daartoe een 
modulaire cursus, opvolger van de cursus molengids maar dan 
breder van opzet. De cursus wordt afgerond met een certificaat. 
De cursus wordt gevolgd door ongeveer 15 mensen. De 
samenstelling en grootte wisselt, omdat niet alle modules door 
iedereen verplicht gevolgd moeten worden. De modules kunnen 
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ook als opfriscursus dienen. 
De cursus is, in tegenstelling tot de vorige, over een jaar 
uitgesmeerd. De eerste bijeenkomst was op 8 oktober 2019. De 
laatste staat gepland voor 7 september 2020.  
 
 
Activiteitencommissie 
 

In 2019 en begin 2020 zijn er een aantal bijeenkomsten geweest 
om vorm en inhoud te geven aan de pas opgerichte activiteiten 
commissie. In totaal zijn 10 vrijwilligers van de MSMOG van start 
gegaan om met elkaar te brainstormen over mogelijke activiteiten 
die in de komende periode ingevuld kunnen worden om de 
molenstichting meer bekendheid te geven. Er is een start 
gemaakt met het ontwikkelen van een tweetal fietsroutes langs 
de 10 molens door het gebied waar de molens zich bevinden. 
Beide routes hebben een lengte van ongeveer 40 km en zijn dus 
zeer geschikt. Ook wordt nagedacht over het organiseren van een 
MSMOG-dag. De invulling hiervan moet nog plaats vinden. Tevens 
is de activiteiten commissie betrokken bij de diverse ommetjes die 
klaar zijn en een aantal die nog ontworpen moeten worden o.a. in 
Kolham en Noordbroek. Ook wordt nagedacht over een uniforme 
uitstraling van alle molens met bebording en de tekst hierop. 
Kortom, de activiteiten commissie is zeer voortvarend van start 
gegaan. Echter, door het Coronavirus zijn voorlopig veel geplande 
activiteiten on hold gezet, maar we hopen dat we straks in goede 
gezondheid weer actief verder kunnen.  
 
 
 
 

 
https://www.msmog.nl/505 
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Motorhuisje van molen in Overschild 
 

De MSMOG had al jaren plannen om de omgeving van de 
Molenschuur en molen De Noordstar te verfraaien. Het plan was 
de toegang tot de Molenschuur, vooral in de winterperiode 
wegens de temperatuurverschillen in de schuur en buiten, te 
verleggen naar de achterkant. Onder coördinatie van Binne 
Kunnen (TC) werd een plan opgesteld en samen met H.W. 
Mollema, hoveniers- en bestratingsbedrijf uit Hellum, uitgewerkt 
inclusief een prijsspecificatie. Na het opstellen van een 
dekkingsplan, waarvoor diverse potentiële subsidiegevers zijn 
benaderd, werden halverwege maart 2020 met de 
werkzaamheden begonnen. Het opruimen van de tegels en de 
aanleg van de verlichting is uitgevoerd door Taeke Overdijk met 
hulp van vrienden en Gerard Bontjer.  Het hele project werd 
afgerond eind april 2020 dankzij bijdragen van de provincie 
Groningen “Fonds Bewonersinitiatieven”, Rabobank Clubkas Actie, 
de vrijwilligersprijs van de gemeente Midden-
Groningen/Rabobank, Fonds voor Cultuurparticipatie en een eigen 
bijdrage.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 11 of 16



Even voorstellen 
 

Ik ben Egbert Reining, ik ben 22 jaar en woon in Kantens. Andere 
kinderen gaan voetballen, maar ik was van jongs af gefascineerd 
door molens. Vanuit mijn slaapkamerraam kon ik de molen De 
Groote Geert zien, en mijn droom was ooit molenaar te worden. 
Toen ik oude genoeg was om zelfstandig naar de molen te gaan, 
werd ik met open armen ontvangen. Ik leerde al snel hoe een 
molen werkt en in onze tuin kwam ook een molen te staan, 
natuurlijk inclusief vang en zeilen. 
Op een zaterdag ben ik naar Onderdendam, naar de (toen) net 
herbouwde korenmolen De Hunsingo gefietst. Ik mocht van 
molenaar Jan Knegt elk weekend op de molen komen helpen.  
Jan Knegt was ook molenaar op de poldermolen De Zilvermeeuw. 
Daar hielp ik dus ook. 
Ik was nog maar 19 jaar, opgeleid tot molenaar en draaide op De 
Hunsingo, De Zilvermeeuw en De Palen. Door drukke 
werkzaamheden moest ik jammer genoeg twee van de drie 
molens afstoten.  
Ik kreeg op enig moment meer vrije tijd en heb, op aanraden van 
collega-molenaar Arnold Wierenga,  contact opgenomen met de 
MSMOG. Uit gesprekken met medewerkers van de MSMOG 
kwam naar voren dat De Windlust in Overschild wel eens een 
geschikte molen voor mij zou zijn.  Vlak voor de Kerstdagen van 
2020 heb ik kennis gemaakt met Lex van der Gaag en Marius 
Biwsheuvel. Twee gedreven molen-mannen, die met hart en ziel 
molenaar zijn. En: ze waren blij met de jeugdige aanwas.  
We zijn nu een aantal maanden verder en ik heb al een paar keer, 
met veel plezier, alleen op De Windlust gedraaid. Wie weet 
ontmoeten wij elkaar op De Windlust in Overschild. 
 
Een Mulders groet,  
Egbert Reining. 
 
Via de volgende link kom je bij een filmpje over mij. 
https://www.dvhn.nl/groningen/Video-Redt-deze-jongen-van-
20-jaar-de-Groningse-molens-
23171564.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.co
m%2F 
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Molenaars uitje 
 

Collega's die ook een passie hebben voor molens waren vrijdag  
29 november om 15.00 u bij de Windlust in Overschild. Met 8 
mannen en 1 vrouw wordt het gezelschap welkom geheten door 
de molenaars Lex en Marius. Terwijl we genieten van de koffie 
met lekkers vertellen zij om de beurt het verhaal van de molen en 
ontstaat er een uitstekende sfeer. Uiteraard bezichtiging van de 
molen en aandacht voor het motorhok. Nog veel meer nieuws 
over dit leuke gezellige molenaars clubje op:  

 
Noordstar Noordbroek 
 

Een leuke film omtrent de molenaar en de molen Noordstar in 
Noordbroek. Kijk ook eens op https://www.msmog.nl/510 

 
 
Even voorstellen 
 

Mijn naam is Lolke Lijzenga, ben geboren in Friesland in 
Feanwâlden (Veenwouden), ben 62 jaar. Woon nu sinds 2005 in 
Hoogezand samen met mijn tweede vrouw en heb 2 dochters uit 
mijn eerste relatie en bijna nu 2 kleinkinderen. We zijn beide 
allochtoon hier in Groningen, mijn vrouw is Indonesische / 
Surinaamse en ik ben een Fries. Heb altijd bij de Bloedbank 
gewerkt als medisch analist op het laboratorium. Maar door 
reorganisatie is het werk in Groningen gestopt. 
We zijn in Nederland begonnen met 24 Bloedbanken, toen naar 9, 
daarna naar 4 en nu dus 2. Alleen Nijmegen en Amsterdam staan 
nu de grote bloedbanken, rest van de bloedbanken kan alleen nog 
bloed worden gedoneerd en her en der zijn nog wat distributie 
punten. Van Bloedbank Friesland ben ik verkast naar de 
bloedbank Groningen. 
Mijn werk was het bloed controleren op ziekten die je met bloed 
kunt overbrengen en transfusie problemen bij patiënten die 
antistoffen maken tegen bloedgroepen.  
Nu doe ik vrijwilligerswerk als chauffeur/ coördinator bij 
Kledingswinkel Maxima, we rijden rondjes door de provincie en 
dan vallen de pareltjes in het landschap op. Prachtig al die molens 
in het landschap. 
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Mutatie vrijwilligers 
 

Afgelopen half jaar (periode oktober 2019 t/m april 2020) hebben 
zich binnen de Molenstichting  een aantal wijzigingen opgetreden, 
in het bestuur en in de aanmelding van nieuwe of gestopte 
vrijwilligers. 
Bestuurslid Grieto de Vries is per 1 januari 2020 gestopt. Grieto blijft 
archivaris en secretaris van de Technische Commissie. Tijdens een 
informeel samenzijn van het bestuur wordt hij onder het 
overhandigen van een pen met inscriptie hartelijk bedankt voor zijn 
grote inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Het bestuur 
heeft besloten de ontstane vacature voorlopig niet in te vullen. 
Tijdens bovenstaande periode zijn een aantal vrijwilligers 
toegetreden namelijk Willy Baas, Gerard Bontjer (ondersteuning 
TC), Egbert Reining (molenaar molen Windlust te Overschild) en 
Greetje Schipma. Verder hebben zich een aantal nieuwe 
vrijwilligers aangemeld die onze opleiding tot moleninstandhouder 
willen volgen, namelijk Lolke Lijzenga, Nico Weemers, Harm 
Kuipers, Johan van der Werff  en Johan Koning (was reeds 
vrijwilliger). 
Ook zijn een aantal vrijwilligers door allerlei omstandigheden 
gestopt namelijk Hans Tiddens (molenaar De Dellen te Nieuw-
Scheemda, Mischa Habermehl (molenaar i.o.), Willem van Karssen 
(fotograaf) en Leo Huizer (molenaar).  
De vrijgekomen positie op molen De Dellen is ingevuld door André 
Schuthof en Arnold Wierenga is verhuisd naar de Westerse molen, 
die momenteel onder reparatie is.  
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Kleurplaat 
 

Een thuis activiteit i.v.m. de corona-virus, Een leuke tijdbesteding. 
De Noordstar molen van de voorpagina van dit SMSje. 
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Met dank aan onze sponsors: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Colofon 
Het 'SMSje' is een publicatie van de Molenstichting Midden- en Oost- 
Groningen. Dit is nummer 1 van jaargang 14 ( Mei 2020). 
© 2019 MSMOG Commissie Communicatie. 
Web: www.msmog.nl. Mail: 
redactie@msmog.nl. Telefoon: 06-54656573.                       
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