Van de Activiteitencommissie
In 2006 is de Activiteiten Commissie in het leven geroepen tijdens een
vergadering in het kantoor van het Waterschap in Siddeburen.
De belangrijkste reden was “2007 - Het Jaar van de Molens”.
De commissie bestond de eerste jaren uit Roelof Beugel, Henk
Helmantel en Henk Klopping (gestopt in 2009) en de doelstelling was
om onze Slochter Molenstichting “op de kaart te zetten” en dat niet
alleen in Slochteren, maar zelfs in heel Nederland.
Terugkijkend mogen we stellen dat die doelstelling redelijk is gelukt.
De Slochter Molendagen deden hun intrede en dat evenement is
tegenwoordig niet meer weg te denken. Het hoogtepunt van de
afgelopen acht jaren was wel de organisatie van het Creatief
Evenement in 2010 dat samen met Atelier BenA, de Culturele
Commissie en niet te vergeten met onze molenaars en het bestuur tot
een daverend succes heeft geleid.
Sponsoren werden binnengehaald en diverse subsidies werden
verstrekt door vele “Goede Doelen-organisaties”, waardoor wij dat grote
evenement konden organiseren.
Vanwege de beperkte ruimte in dit SMS-je kunnen we jammer genoeg
niet alle activiteiten opnoemen, die in de loop der jaren door ons zijn
georganiseerd.
Waarom dit stukje van de AC?
Wij vonden al een poosje dat het tijd werd voor vers bloed in de
commissie en we hebben dan ook besloten om eind dit jaar te stoppen
en daarmee anderen de kans te geven om de vaart erin te houden en
nieuwe dingen te ontwikkelen en uit te voeren.
Wij kijken met veel plezier en genoegdoening terug op deze periode en
vertrouwen erop dat allen die zich betrokken voelen bij onze
Molenstichting dit in lengte van jaren zullen blijven doen.
Het gaat tenslotte maar om één ding en dat is ons Cultureel Erfgoed en
dan met name onze molens in de gemeente Slochteren.
Een hartelijke groet en tot ziens op één van onze molens.
Roelof Beugel en Henk Helmantel

Terugblik 2014
Er zijn ook dit jaar weer verschillende activiteiten georganiseerd bij onze
molens. Hierbij een overzicht.
Rondje Harkstede: Als een paar jaar wordt in Harkstede elke maand het
“Rondje Harkstede” gehouden en onze molenaars Gerrit en Remy
stellen Stels Meulen op die dagen open voor bezoekers. En dat
zijn er nogal wat. De molen blijkt een enorme aantrekkingskracht
te hebben op de inwoners van Harkstede en omgeving.
Slochter Molendagen: Natuurlijk ook dit jaar weer de Slochter
Molendagen. Net als andere jaren vielen deze dagen samen met
de Nationale Molendagen in mei, het Groninger Molenweekend ín
juni en de Open Monumentendagen in september.
Vele bezoekers vonden hun weg weer naar de zeven molens van
onze Stichting.
Dag van de Regio: In oktober werd weer de Dag van de Regio
georganiseerd waar zes van onze molens aan hebben
deelgenomen. De belangstelling voor deze dagen moet duidelijk
nog groeien want het aantal bezoekers viel enigszins tegen.
Vrijwilligers avond: Op vrijdag 5 juni jl. vond de jaarlijkse
Vrijwilligersavond voor de vrijwillige molenaars in de provincie
Groningen plaats. Deze keer viel de eer te beurt aan de
Fraeylemamolen, waar de molenaars Roelof en Koos ongeveer 40
gasten welkom mochten heten. Na het bezoek aan de molen
ging het gezelschap richting de Boerderij bij de Fraeylemaborg
waar o.a onze molengids Gerhard een mooi verhaal ten gehore
bracht.
Bezoek leerlingen: Bij poldermolen De Ruiten werden een kleine 250
leerlingen van het Aletta Jacobs College welkom geheten voor het
inmiddels jaarlijkse molenbezoek in het kader van het
schoolproject “Verken je omgeving”
In september, t.g.v. de jaarlijkse Monumentenfietstocht, kregen
we bij de Entreprise weer bezoek van de basisscholen in de
gemeente Slochteren. Respect voor onze molenaars en
molengidsen die steeds maar weer de leerlingen bij de les
moeten houden.
(zie voor het vervolg van deze “Terugblik” verderop)

De restauratie van Stel’s Meulen
In het vorige SMS-je werd aangegeven dat Molenbouwer Dunning uit
Adorp, die de opdracht kreeg om de restauratie uit te voeren, in zijn
werkplaats al druk doende was met het maken van de nieuwe wieken
voor de molen.
Tot vrijdag 18 juli 2014 was er bij en aan de molen niet zo veel te zien.
Dat veranderde op die dag in één keer flink, nadat een grote kraan de
zware en te vervangen onderdelen stuk voor stuk naar beneden haalde.
Verwijderd werden: de beide (inmiddels kale) roeden, de windpeluw, de
korte spruit, de staartbalk en het voor- en achterkeuvelens.

Op het plaatje
hiernaast is te
zien dat de
windpeluw
wordt
verwijderd.

Dit was het beeld van de
molen op maandag 15
september, de dag dat de
volgende kraan de nieuwe
onderdelen weer op hun
plaats zou hijsen.

De grote “hijs-dag”
(maandag 15 september 2014)

De nieuwe windpeluw

... op z'n plaats

Links: Een extra lange oplegger met
de grote en lange onderdelen
Onder: De nieuwe roeden, bijna
op hun plek

Bakkers Meulentje maalt eindelijk weer …..
Links: De door de
vrijwilligers van de
Historische
Scheepswerf Wolthuis
in Sappemeer
“zelfgemaakte”
roerom.

Deze roerom wordt later onder in de
kelder geplaatst, waar de molen op
komt te staan. (rechts)

Links:

De molen staat - bijna compleet - op
de kelder.

Onder: Met vereende krachten wordt gewerkt
aan de afwerking.

Rechts: “Buurke’s Mannen”
maken - op hun vrije
zaterdag - de beschoeiing
compleet.

Bakkers Meulentje maalt eindelijk weer ….. (vervolg)
In het vorige SMS-je werd al opgemerkt dat Bakkers Meulentje van zijn
plaats, waar hij ruim zeven jaar had gestaan, was verdwenen.
“Verdwenen”, d.w.z. het weidemolentje was voor groot onderhoud
verplaatst naar de Historische Scheepswerf Wolthuis in Sappemeer.
Een viertal vrijwilligers van de werf demonteerde de molen en zorgde er
in de voorbije maanden voor dat alles er weer tiptop uit kwam te zien.
In september jl. werd de molen
teruggeplaatst en nù op de voor dat doel
aangepaste kelder, een oude watermeterput
van het Waterschap Hunze en Aa’s.
De aanpassingen aan en het naderhand
plaatsen van de kelder gebeurde - vrijwel
belangeloos - door een aantal medewerkers
van Buurke Bestratingen BV in Veendam.

Op hun vrije
zaterdag
maakten de
medewerkers
van Buurke BV
het terrein,
direct rond het
molentje, tip-top
in orde.

Op vrijdag 21 november jl. “heropende” de 86-jarige
mevr. Annie Bakker-Bosma uit Harkstede het Bakkers
Meulentje, door het - voor het eerst aangebrachte naamplaatje te onthullen.
Ongeveer 50 personen waren getuige van deze
opening en genoten van het prachtig gerestaureerde
molentje.
Dat ook Annie Bakker genoot, is te zien!

Terugblik 2014

(vervolg)

Slochter Jaarmarkt: In oktober hebben we voor de eerste keer
deelgenomen aan de jaarmarkt. Een aantal van onze molenaars
en gidsen heeft de stand bemand.
Open Monumentendag: Dit jaar heeft de activiteitencommissie in
samenwerking met de Fraeylemaborg en de Hervormde Kerk in
Slochteren een koetsentocht georganiseerd. De koets reed een
rondje borg, molen en kerk. Bezoekers konden op- en uitstappen
waar ze wilden en zo het rondje met bezichtigingen volbrengen.
Hieraan hebben ca. 30 bezoekers deelgenomen.
Molenwandeltocht: Voor het tweede jaar op rij
werd ook dit jaar weer de wandeltocht
‘Van Fraeylema naar Fraeylema”
gehouden.
Op 10 mei, 25 juli, 13 september en 26
oktober konden we ca. 40 deelnemers
op de molen verwelkomen.
De planning voor 2015:
13 juni; 24 juli; 12 september en 11 oktober

Slochter Molenstichting
is sinds 1 januari 2012

ANBI
(Algemeen Nut Beogende Instelling)
Kijk ook op www.slochtermolenstichting.nl

Donateurs
De Slochter Molenstichting telt op dit moment 250 trouwe donateurs.
Zij zullen binnen afzienbare tijd - door het bestuur - nader ingelicht
worden over de gang van zaken rond de op handen zijnde fusie met
Molenstichting Oldambt.
Het bestuur heeft besloten om de binnenkomende donaties - ook in de
toekomst - te bestemmen voor de zeven Slochter molens.

Onze molens in het kort
Stel’s Meulen in Harkstede
Deze molen staat centraal in dit nummer.
Windlust in Overschild
De beide molenaars zijn druk doende met de “restauratie van een
boeren-maalkoppel, dat onder in de molen staat.
Het maalkoppel, dat eerder in Stel’s Meulen stond, wisselde van plek
met een maalkoppel, dat nu in de Entreprise staat.
Vroeger werd zo’n maalkoppel aangedreven door een Brons- motor, die
in het motorhuisje bij de Windlust stond.
Entreprise
De molenaars zijn druk doende om de elektrische installatie in de
molen en de noodstroomvoorziening op orde te brengen.
Fraeylemamolen
Vorig jaar werden de binnenroede en de windpeluw van de molen
vervangen; in het vroege voorjaar was het de beurt aan de buitenroede
en de korte spruit. Molenbouwer Poland uit Oterleek voerde deze
werkzaamheden in februari uit. Meneers Meulen staat er weer puik op!
Groote Poldermolen
Op de bij de Provincie Groningen aangevraagde restauratiesubsidie is
positief beschikt. Omdat de financiering van het resterende deel van
het restauratiebedrag nagenoeg rond is, kon het bestuur de opdracht
verstrekken aan molenbouwer Poland in Oterleek.
De Ruiten / Bakker’s Meulentje
Ook Bakkers Meulentje vindt u uitvoerig terug in dit nummer.
Molenaar Henk Helmantel maakte n.a.v. dit gebeuren een fotoboekje.
Op www.slochtermolenstichting.nl kunt u dit fotoboekje bekijken.
Spinnekop
U hebt op verschillende plekken in de media kennis kunnen nemen
over de spinnekop.
Kijk voor meer informatie op de website www.slochtermolenstichting.nl.

