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nieuwsbrief van de Slochter Molen Stichting

Droge voeten Dreuge vouten

Afgelopen zomer hebben mijn foto’s drie maanden lang in het landschap
aan de Groenedijk in Slochteren gestaan. Foto’s waarop verschillende
aspecten van de polder te zien waren. Ze gingen een relatie aan met een
belangrijk icoon van de polder, de molens.
Samen met de Fraeylemamolen, de Groote Poldermolen en molen De Ruiten
en op de locatie waar ooit een vierde poldermolen heeft gestaan vertelden
ze het verhaal van het ontstaan en het gebruik van dit landschap.
Ik kijk terug op een geslaagde zomer. Ik hoop dat ik met mijn foto’s mensen
even heb kunnen laten stilstaan bij deze polder en dat het een plek in hun
hart heeft gekregen. In het boek Droge voeten Dreuge vouten zijn mijn foto’s
samen met een selectie van de verhalen en gedichten die zijn ingezonden
gebundeld.
Deze inzendingen hebben mij opnieuw naar deze polder laten kijken. Ze
laten zien dat iedereen zijn eigen verhaal heeft. Hetzelfde thema heeft
namelijk veel verschillende verhalen en gedichten opgeleverd. Gedichten
met gevoel voor de klanken, geuren en kleuren van het landschap. Als ik
de verhalen en gedichten lees hoor ik de molens kraken, voel ik de wind en
ruik het water. Krijg ik zin om het landschap in te trekken, om op een mooi
landweggetje te kijken naar de Groningse blauwe luchten, en het wuivende
koren.
Het boekje is een herinnering aan een creatieve zomer bij de molens aan de
Groenedijk. Ik hoop dat velen, net als ik en de inzenders, zich geinspireerd
zullen voelen door alles wat er om ons heen gebeurt. Dat we af en toe eens
even stilstaan bij ons cultureel erfgoed aan de Groenedijk. Want zonder deze
molens kunnen we hier niet met droge voeten staan.

Annie Beugel

Van het bestuur
Zwart – wit
Dit is al weer zevende SMS-je is wel een heel bijzonder exemplaar.
U was tot nu toe gewend om het SMS-je in een kleurige omslag te krijgen
en nu is het helemaal ‘zwart-wit’.
De Acitiviteitencommissie vond het passend om in dit geval van de regel af
te wijken, omdat de uitgave van dit nummer samenvalt met de afsluiting
van het Creatief Evenement 2010.
U weet, dat het Creatief Evenement 2010 onder meer een openlucht
fototentoonstelling bevatte: Op vier plekken aan de Groenedijk in
Slochteren stonden de hele zomer elk drie grote fotopanelen opgesteld.
Deze tentoonstelling, ‘Droge voeten Dreuge vouten’, van fotograaf Annie
Beugel (de dochter van onze molenaar Roelof Beugel) vertoonde werken
, die waren geïnspireerd op de thema’s ‘molens en polders’, ‘water en
weer’, ‘mens en landschap’.
De prachtige foto’s waren afgedrukt in ‘zwart-wit’, vandaar …..
Als altijd: veel leesplezier !
Henk Helmantel, penningmeester

Themanummer
In dit nummer, je zou het een themanummer kunnen noemen, vind u ook
een korte weergave van het verloop van het Creatief Evenement 2010,
voorzien van een aantal –ook al weer- ‘zwart-wit’-foto’s.
En zoals in het vorige SMS-je al werd beloofd, krijgt u nu ook het prachtige
boek ‘Droge voeten Dreuge vouten’ aangeboden. Op die manier wil de
Slochter Molenstichting ook laten weten, dat zij erg blij is met de nog
steeds groeiende schare van trouwe donateurs.
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De Entreprise
De ´Onderneming´
Afgelopen vrijdag 24 september hebben we op de molen in Kolham tijdens
een bouwvergadering opnieuw de stand van zaken besproken. Tijdens
zo´n bouwvergadering bespreken het bestuur van de molenstichting, de
molenaar en de molenbouwers allerlei aspecten van deze enorme klus.
Inmiddels hebben we een link aantal vergaderingen gehad. Je merkt heel
duidelijk een verschuiving van de aandacht. In het begin spreek je vooral
over hoe we het willen aanpakken. Maar nu we zo´n beetje aan het eind
raken gaat het steeds meer over ´de puntjes op de i´. En kun je het
resultaat bekijken, zonder je fantasie daar bij nodig te zijn.
Welk resultaat is er dan? Sinds april 2010 kan iedereen zien hoezeer
de Entreprise al weer de aandacht weet te trekken. Regelmatig zeggen
mensen tegen mij dat ze onder de indruk zijn als ze over de snelweg
Kolham passeren. En, voegen ze er aan toe, de wieken zitten er nog niet
eens aan! Dat klopt, maar ook dat duurt niet meer lang. Molenbouwer
Molema is klaar met de buitenroede en het werk aan de binnenroede
is al in de werkplaats begonnen. Een roede bestaat uit twee wieken en
wordt eerst helemaal pasklaar gemaakt. U heeft dit al meer gehoord.
Veel molenonderdelen worden in de werkplaats voorbereid en later, op
locatie, aan de molen bevestigd. Qua ruwe planning mikken we op de 3e
week van oktober om de roeden te plaatsen. Wanneer dat is afgerond
is de molen aan de buitenzijde gereed. In november en december
lopen de molenbouwers aan de binnenkant van de kap naar de begane
grond de boel na, en plaatsen de laatste onderdelen. Denk hierbij aan
de maalstenen bijvoorbeeld, maar ook enkele zolders worden nog link
aangepakt. Echt waar: zo tegen eind december is het klaar!
Heel misschien, als u goed oplet, ziet u de Entreprise nu en dan alvast
een rondje draaien. Sinds 19 juni 2000 is er veel gebeurd rondom de
Entreprise. Wat een onderneming. En in 2011 staan we weer aan het
begin. Het begin van een nieuw hoofdstuk. De vierde korenmolen op deze
plek in Kolham is er helemaal klaar voor!
Lammert Groenewold
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Creatief Evenement 2010
Tijdens Open Monumentendag, vierde de Slochter Molenstichting haar
derde en laatste molendag van dit jaar. Hiermee kwam een einde
aan een bijzonder jaar waarin de Stichting voor het eerst een Creatief
Evenement gehouden heeft. Een kort verslag om u een indruk te geven
wat er allemaal heeft plaatsgevonden in en rond de molens.
Het idee van het houden van een creatief evenement is een resultaat van
vele samenwerkingen. Al in oktober vorig jaar kwam het creatieve duo
Bart Dijk en Annie Beugel met het idee bij de Stichting om een openlucht
fototentoonstelling te organiseren bij de poldermolens aan de Groenedijk
in Slochteren. Na enkele vruchtbare bijeenkomsten lag er op hoofdlijnen
een plan. Daar werd in de loop van het najaar nog een samenwerking
aan toegevoegd. Namelijk met de Culturele Commissie Slochteren, het
Vertelcafé en de Pazzipanten. Gezamenlijk hebben we invulling gegeven
aan het literair podium, een literaire wedstrijd waar mensen eigen
verhalen, liedjes en gedichten konden insturen. Daarnaast werd besloten
om tijdens de slochter molendagen verhalenvertellers op de molens uit te
nodigen om verhalen aan het publiek te vertellen. Het bleek een succes.
Tijdens de eerste Slochter molendag op 8 mei, vermaakten enthousiaste
vertellers het publiek met verhalen over molens, malen, molenaars en
nog veel meer. Bij De Ruiten was er zelfs een vrouw in het publiek, die
spontaan een gedicht begon voor te dragen! Daar doen we het voor,
mensen die elkaar inspireren, geweldig! Net als andere jaren was ook
nu weer het Gilde van Slochteren op de molens aanwezig. Verschillende
mensen lieten het publiek kennis maken met hun hobby/werk. Naast
het tentoongestelde materiaal kon je bij sommige kramen proeven van
eigengemaakte geitenkaas of honingwafels. Ondanks het weer hebben
toch nog ongeveer 250 mensen de molens bezocht.
Zaterdag 12 juni vierden we de opening van de openlucht
fototentoonstelling. Tijdens het gezellige feest bij de Fraeylemamolen
hebben wethouder Scheidema en twee van onze molenaars de
tentoonstelling oficieel geopend. Onder luid applaus werden de foto’s
onthuld; daarmee was de fototentoonstelling oficieel een feit. Fotograaf
Annie Beugel vertelde over hoe het project aan de keukentafel ontstaan
is en gegroeid is tot de werkelijke tentoonstelling. Ze gaf het publiek de
opdracht naar haar foto’s te kijken en daarmee hun eigen verhaal te
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Tineke Neyman vertelt een verhaal in Stel’s Meulen

Gerard Landman vertelt een

Opbouwen van openluchttentoonstelling

Toeschouwers openlucht fototentoonstelling

Winnares krijgt prijs ove

verhaal bij De Ruiten

Publiek bij opening tentoonstelling

erhandigd door Kees Spiering

Slochter molendag; feest bij de molens

Onthulling fotodoeken openluchttentoonstelling

Overhandiging 1e exemplaar boek aan fotograaf Annie Beugel

vormen over de polders rond Slochteren. Tot slot vertelde Tineke Neyman
een spannend en vermakelijk verhaal over Jan Zondervrees, die als blijk
van zijn durf een nacht in een spookmolen moest doorbrengen en zo tegen
de vrouw van zijn leven aanliep. Het enige waar hij ooit bang voor zou zijn.
Een erg mooi verhaal en prachtig verteld.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij molen De Ruiten in Slochteren
werden op 11 september, de derde Slochter Molendag en tevens de Open
Monumentendag, de winnaars van het Literair Podium bekend gemaakt.
De winnaar in de categorie Proza was persoonlijk aanwezig bij de uitreiking
en mocht haar verhaal ‘Molenaarsmeel’, zelf aan het publiek voordragen.
De winnares, Lies Determan, ontving lovende woorden van juryvoorzitter
Kees Spiering. “Molenaarsmeel is een gepassioneerde ode aan Groningen,
doordacht en met veel plezier geschreven, klaar voor publicatie”. Lies
Determan is een beginnend schrijfster maar ontpopte zich tijdens de
voordracht van haar werk als een volleerd vertelster. Met haar verhaal wist
ze het publiek van het begin tot het eind te boeien.
De ingezonden verhalen en gedichten zijn, samen met de foto’s van de
openlucht tentoonstelling, gebundeld in een boek getiteld ‘Droge voeten
Dreuge vouten’. Wethouder Cultuur van de gemeente Slochteren, de
heer Scheidema, overhandigde de eerste exemplaren aan onze vicevoorzitter en fotograaf Annie Beugel. “Met dit boek hebben we een
mooie blijvende herinnering aan deze creatieve zomer, gefeliciteerd met
het mooie resultaat”, aldus wethouder Scheidema. Met het Creatief
Evenement heeft de Stichting middels fotograie en literatuur veel mensen
in aanraking gebracht met haar cultureel erfgoed, de molens. Het was
onze doelstelling om mensen die normaal gesproken niet met molens in
aanraking komen, ons cultureel erfgoed te tonen en dat is goed gelukt.
We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd evenement, dat zeker voor
herhaling vatbaar is.
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Het onderhoud
In deze rubriek wordt per molen een korte opsomming gegeven over
het grotere onderhoud (gedaan en toekomstig), dat meestal door de
molenmaker moet gebeuren.

De Entreprise

Zie pagina 6 over de voortgang van de herbouw,
maar neem ook een kijkje op onze website:
www.slochtermolenstichting.nl

Stel’s Meulen

De veldmuren zijn van nieuw stucwerk voorzien
en zijn weer keurig wit geschilderd. Het gevlucht
(het wiekenkruis) verdient de komende periode
veel aandacht. Dit behoeft een grondig herstel.

De Windlust

Deze molen zal binnenkort een grondige
restauratie ondergaan.

Fraeylemamolen

Van deze molen moeten de roeden weer worden
doorgestoken om de staat van onderhoud bij de
askop te kunnen bepalen.

De Groote Polder

Dit jaar zal hopelijk worden gestart met de aanleg
van de circuitbemaling.

De Ruiten

Er is een begin gemaakt met de restauratie. De
vijzel, de windpeluw en het voorkeuvelens zijn
verwijderd; de buitenroede, die vervangen moet
worden is kaalgemaakt en dient nu o.m. als stut
van de bovenas.
Als u dit leest is de aannemer van de grondwerken
vermoedelijk ook al begonnen.

Bakker’s Meulentje

Geprobeerd wordt om dit weidemolentje ook weer
maalvaardig te maken, zodat te zien is hoe een
dergelijk molentje zijn werk deed.

SMS-je

-7-

De Slochter Molenstichting
heeft uw hulp nodig!

Geeft u het Creatief Evenement een nieuwe invulling? Heeft
u verfrissende ideeën voor de activiteiten van de Slochter
Molenstichting?
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Activiteiten
Commissie. Om de Slochter Molenstichting nog beter op de
kaart te zetten!
Geef u op bij Henk Helmantel
tel.nr. 06-42267754 of per email henkhelmantel@home.nl
Wij horen graag van u!
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Slochter Molen Stichting
Bestuur
voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
lid, tevens vice-voorzitter:
lid:
lid:

dhr. J.J.A. Brekeling
dhr. L. Groenewold
Hoofdweg 67, 9619 PB Froombosch
dhr. H.W. Helmantel
dhr. B.H. Starke
dhr. G.J. v.d. Sande
mevr. M. Bos - van Dijk

Molens en Molenaars
Korenmolens
Naam

Plaats

Telefoon

Molenaars

Entreprise
Stel’s Meulen

Kolham
Harkstede

0598-397881
050-4041826

De Windlust

Overschild

0598-395542

Hans Bergman
Gerrit Tammenga
Remy Strijbosch
Marius Biesheuvel
Lex van der Gaag

Poldermolens
Fraeylemamolen
De Groote Polder

Slochteren
Slochteren

0598-422326
0598-399191

De Ruiten en
Slochteren
Bakker’s Meulentje

0598-392413

Roelof Beugel
Lammert Groenewold
Henk Klöpping
Henk Helmantel
Jakob Kuiper
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