Molenstichting Midden- en Oost-Groningen

Activiteiten
Bijdrage van de webmaster
Bijgewerkt op zaterdag, 9 februari 2019

2019
zaterdag 14 december 2018 tot en met 4 januari 2019 - KerstrustIn de gezellige decembermaand staan onze molens
even stil. Maar onze
molenaars maken extra werk van het in kersttooi zetten van onze molens
en de meeste zijn prachtig verlicht. In het donker zetten onze molens
zo een baken van hoop en verwachting.zaterdag 9 februari, 9 maart, 13 april, 11 mei, 8 juni,
13 juli, 10 augustus, 14 september, 12 oktober, 9 november en 14 december 2019 - Rondje Harkstede Rondje
Harkstede is een samenwerkingsverband van de Monumentale Kerk,
NOVO, Ons Hertenkamp, de oude dorpsschool van Scharmer en Stel's Meulen,
de korenmolen in Harkstede. Elke tweede zaterdag van de maand zijn
de deelnemers geopend van 13.00u tot 16.00u. U wordt van harte
uitgenodigd voor een verkenning waarbij u wordt rondgeleid in de molen
om Harkstede eens van een andere kant te bekijken. zaterdag 11 mei en zondag 12 mei - Nationale molendagZo
veel mogelijk molens zijn dit weekend geopend. Ook de molens
van de MSMOG, de lijst wordt later gepubliceerd.
zaterdag 8 en zondag 9 juni 2019 - Groninger molendagZo
veel mogelijk Groninger molens zijn dit weekend geopend. Ook de molens
van de MSMOG, de lijst wordt later gepubliceerd.zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 - Open monumentendagVeel
van onze molens zijn geopend, een lijst wordt hier later gepubliceerd. zaterdag 14 december 2019 tot en met 4 januari
2020 - KerstrustIn de gezellige decembermaand staan onze molens even stil. Maar onze
molenaars maken extra werk van het in kersttooi zetten van onze molens
en de meeste zijn prachtig verlicht. In het donker zetten onze molens
zo een baken van hoop en verwachting. Eerder, in 2018
zaterdag 13 oktober, 10 november en 8 december 2018 - Rondje HarkstedeRondje
Harkstede is een samenwerkingsverband van de Monumentale Kerk,
NOVO, Ons Hertenkamp, de oude dorpsschool van Scharmer en Stel's Meulen,
de korenmolen in Harkstede. Elke tweede zaterdag van de maand zijn
de deelnemers geopend van 13.00u tot 16.00u. U wordt van harte
uitgenodigd voor een verkenning waarbij u wordt rondgeleid in de molen
om Harkstede eens van een andere kant te bekijken. Het rondje wordt
ook gehouden op de molendagen 12 en 13 mei, 9 en 10 juni en op de Open
Monumentendagen op 8 en 9 september, zie ook daar.zaterdag 7 december 2018 - Wieze Winkeltjes Route De
kerstroute van de Wieze Winkeltjes Route gaat dit jaar ook langs onze molen Entreprise. De molen is van 10.00 tot 17.00
uur geopen. Voor meer informatie volgt u deze link.zaterdag 15 december 2018 tot en met 5 januari 2019 - KerstrustIn
de gezellige decembermaand staan onze molens even stil. Maar onze
molenaars maken extra werk van het in kersttooi zetten van onze molens
en de meeste zijn prachtig verlicht. In het donker zetten onze molens
zo een baken van hoop en verwachting. zaterdag 12 en zondag 13 mei 2018 - Nationale molendagVeel van onze molens
zijn geopend. Zie ook het artikel op onze website
Stel's Meulen zal van 11-17.00 uur geopend zijn. De molen van de
Groote Polder van 10-17.00 uur. Molen De Dellen van 10-17.00 uur. vrijdag 25 mei 2018 - opening ommetje
Het Ommetje Westerse Molen van de Molenstichting Midden- en OostGroningen (MSMOG) wordt vrijdag 25 mei om 13.30 officieel geopend bij de
Galerie Waarkunst, Hoofdweg 1 in 't Waar door mevrouw Laura
Broekhuizen-Smit, loco-burgemeester van de gemeente Oldambt en de heer
Geert Jan ten Brink, dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aa's. Zie www.msmog.nl/454
zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018 - Groninger molenweekendZo
veel mogelijk Groninger molens zijn dit weekend geopend. Ook de molens
van de MSMOG, de lijst wordt hier later gepubliceerd. Stel's Meulen zal
van 11-17.00 uur geopend zijn. Westerse molen zondag 11.00-16.00 open.zaterdag 8 en zondag 9 september 2018 Open monumentendagVeel van onze molens zijn geopend, een lijst wordt hier later gepubliceerd. Stel's Meulen zal van
11-17.00 uur geopend zijn. zaterdag 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli, 11 augustus, 8
september 2018 - Rondje Harkstede Rondje
Harkstede is een samenwerkingsverband van de Monumentale Kerk,
NOVO, Ons Hertenkamp, de oude dorpsschool van Scharmer en Stel's Meulen,
de korenmolen in Harkstede, zie ook boven. Eerder in 2017
zondag 17 december 2017 tot en met 6 januari 2018 - KerstrustIn
de gezellige decembermaand staan onze molens even stil. Maar onze
molenaars maken extra werk van het in kersttooi zetten van onze molens
en de meeste zijn prachtig verlicht. In het donker zetten onze molens
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(C) Slochter Molenstichting

Gegenereerd: 16 February, 2019, 10:01

Molenstichting Midden- en Oost-Groningen

zo een baken van hoop en verwachting.
zaterdag 16 december 2017 - Kerstfair Harkstede
Zie ook het artikel over de kerstfair op deze webstek. zaterdag 14 januari, 11 februari, 4 maart, 8 juli, 12 augustus, 9
september, 14 oktober, 11 november, 2017 - Rondje Harkstede
Stel's
Meulen is geopend van 13.00 - 16.00. De molenaar geeft rondleidingen en
we vertonen een videofilm over het heden en verleden van de molen.zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017 - Groninger
molenweekendZo
veel mogelijk Groninger molens zijn dit weekend geopend. Ook de molens
van de MSMOG, de lijst wordt hier later gepubliceerd. Stel's Meulen zal
van 11-17.00 uur geopend zijn. Westerse molen zondag 11.00-16.00 open.zaterdag 13 en zondag 14 mei 2017 Nationale molendagVeel van onze molens zijn geopend, een lijst wordt hier later gepubliceerd. Stel's Meulen zal van 1117.00 uur geopend zijn.
zaterdag 9 en zondag 10 september 2017 - Open monumentendagVeel van onze molens zijn geopend, een lijst wordt
hier later gepubliceerd. Stel's Meulen zal van 11-17.00 uur geopend zijn.
zaterdag 8 oktober 2017 - Fraeylema wandeltocht kinderen
In het kader van 'oktobermaand - kindermaand' wordt op zondag 8 oktober een
molenwandeling 'Van Fraeylema tot Fraeylema' gelopen, die speciaal
geschikt is voor kinderen. Onder leiding van een gids voert de route
vanaf het voorterrrein van de Freaylemaborg naar Fraeylemamolen aan de
Groenedijk. De tocht gaat door het dorpshart van Slochteren en door het
Kleine Bos. De lengte is circa 3 kilometer en de start is om 13.30 uur bij de museumwinkel op het voorterrein van de borg
donderdag 7 december 2017 - Nationale vrijwilligers dagZonder
vrijwilligers draaien onze molens niet. Op deze dag worden
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Gemeenten zetten hun vrijwilligers
in het zonnetje door hen te onderscheiden of een bloemetje te geven.
zaterdag 9 december 2017 - Rondje HarkstedeRondje
Harkstede is een samenwerkingsverband van de Monumentale Kerk,
NOVO, Ons Hertenkamp, de oude dorpsschool van Scharmer en Stel's Meulen,
de korenmolen in Harkstede. Elke tweede zaterdag van de maand zijn
de deelnemers geopend van 13.00u tot 16.00u. U wordt van harte
uitgenodigd voor een verkenning waarbij u wordt rondgeleid in de molen
om Harkstede eens van een andere kant te bekijken. Het rondje wordt
ook gehouden op de molendagen 13 en 14 mei, 10 en 11 juni en op de Open
Monumentendagen op 9 en 10 september, zie ook daar.Wat deden we in 2016? zaterdag 17 december 2016 - kerstfair
in Harkstede van 14.00 tot 20.00 uur geopend tijdens de Kerstfair in Harkstede
.De molen wordt sfeervol verlicht en we organiseren diverse
activiteiten. Er is live muziek en je kunt er Poffert eten en Gluhwein
drinken. vrijdag 16 december 2016 - Jaarafsluiting MSMOGDe jaarafsluiting
voor alle MSMOG vrijwilligers wordt gehouden vanaf 17:00 uur te Noordbroek.
zaterdag 12 maart, 9 april, 9 juli, 13 augustus, 8 oktober, 12 november, 10 december 2016 - Rondje HarkstedeRondje
Harkstede is een samenwerkingsverband van de Monumentale Kerk,
NOVO, Ons Hertenkamp, de oude dorpsschool van Scharmer en Stel's Meulen,
de korenmolen in Harkstede. Elke tweede zaterdag van de maand zijn
de deelnemers geopend van 13.00u tot 16.00u. U wordt van harte
uitgenodigd voor een verkenning waarbij u wordt rondgeleid in de molen
om Harkstede eens van een andere kant te bekijken.woensdag 7 december 2016 - Nationale vrijwilligersdag Zonder
vrijwilligers draaien onze molens niet. Op deze dag worden
vrijwilligers in het zonnetje gezet. Gemeenten zetten hun vrijwilligers
in het zonnetje door hen te onderscheiden of een bloemetje te geven.
zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 - Open Monumentendag
Het
thema van het Open Monumentenweekend is deze keer "Iconen en
symbolen' Ook dit jar zijn onze molens weer open. Hieronder de lijst
met openingsdata en activiteiten.. Stelâ€™s Meulen in Harkstede is zaterdag
10 en zondag 11 september geopend van
11.00 tot
17.00 uur. De molenaar en de molengids geven rondleidingen en er wordt
een een film vertoond over de geschiedenis van de molen. Voor de
https://www.msmog.nl

(C) Slochter Molenstichting

Gegenereerd: 16 February, 2019, 10:01

Molenstichting Midden- en Oost-Groningen

kinderen wordt de film de Molenmuis gedraaid en er is een boekenmarkt.
zondag 11 september komt
mevr. Wil Akkerman met de door haar vervaardigde keramiek en ze gaat
ook kleien. Thuis maakt
ze uit een stuk klei beelden, dieren en potten, eigenlijk heel veel
varia. Eerst een voorwerp maken, biscuit stoken op 900 graden en daarna
glazuren en op 1060 graden bakken. De meeste keramisten stoken hun werk
twee keer. De eerste keer wordt het goed gedroogde
werk, ook wel beendroog genoemd, (heel droog, want als het werk nog
vochtig is kan het scheuren/ontploffen in de oven) op een lage
temperatuur gestookt: de â€˜biscuit stookâ€™.

De molen van de Groote Polder zal zaterdag 10 september van 11.00 tot 17.00 uur geopend zijn. De molen is net
gerestaureerd en staat er in volle pracht bij.
De Dellen is open op zondagmiddag 11 september van 13-17 uur.

De Entreprise is op zondag van 11.00 uur t/m 17.00 uur open.
De Fraeylemamolen
is op zaterdag 10 september van 10.00 tot 16.30 uur open. Tevens wordt
dan (zie hieronder) de molenwandeling van de borg naar de molen weer
georganiseerd.
De Windlust is zaterdag 10 september open vanaf rond elf uur tot ca vier
uur. Als aktiviteit zal er - mits voldoende wind - worden gemalen en voor
belangstellenden is er een kleine attentie.
Westerse molen
zondag open 12.00 tot 16.00u. Kan helaas niet draaien in verband met
schilderwerk, maar je kunt wel mooi de voortgang komen bekijken.
De Ruiten is zaterdag en zondag open van 11 - 16:30 u. En zoals te doen gebruikelijk: een mini-expositie.
De Noordermolen is zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur open
De Noordstar is zaterdag van van 13.00 tot 17.00 uur geopendzaterdag 10 september 2016 - Molenwandeling
Fraeylema
Ook dit jaar organiseren we weer een aantal malen de populaire wandeling vanaf de
Fraeylemaborg door het "lutje boske' naar onze Fraeylemamolen. De wandeling start om
14.00 uur. bij de Oranjerie op het borgterrein en is onderdeel van de open monumentendagen.

vrijdag 9 september 2016 - heropening Groote Polder
Er is
gedurende bijna anderhalf jaar van alles en nog wat aan onze oudste
molen gebeurd: een nieuw gevlucht, circuitbemaling, een nieuwe halssteen
en een stevige verfbeurt. Het erf is verhoogd en uitgevlakt en er zijn
heuse stoepjes voor de deuren gekomen. Al met al is er zo veel aan de
molen gedaan en is de molen helaas ook zo lang buiten gebruik geweest.
Daarom heeft het bestuur gemeend dat dat wel een (her)openingsfeestje
waard is.
zaterdag 7 augustus 2016 - Roegwoldtocht
De tocht is in de plaats gekomen van de eerdere
Gasbel-toer, die altijd veel deelnemers trok. De tocht is georganiseerd
door Staatsbosbeheer, samen een heel aantal ondernemers in de gemeente
Slochteren. Poldermolen De Ruiten is â€œtussenstationâ€• tussen
het natuurgebied en de ondernemers in Slochteren en tevens Ã©Ã©n van de
stempelplaatsen.
https://www.msmog.nl
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zondag 29 juli 2016 - Molenwandeling Fraeylema Ook dit jaar organiseren we weer een aantal malen de populaire
wandeling vanaf de
Fraeylemaborg door het "lutje boske' naar onze Fraeylemamolen. De wandeling start om
19.00 uur. bij de Oranjerie op het borgterrein.
woensdag 10 augustus 2016 - Ommetje Scheemda
De start is om 09.15 uur in de Hervormde kerk met koffie/thee en korte uitleg van de
kerk. Door de graanvelden naar de Westerse Molen waar de molenaar
zijn verhaal vertelt en mogelijk zijn molen laat draaien. Proeven in
het fruitteeltbedrijf Bosschaart van kersen of pruimen met
koffie/thee/fris. Tegen 11.30 uur zijn we terug in kerk en praten we na
onder het genot van een koffie/thee en heerlijke soep! De wandeling is
bijna 6km lang! Dit Ommetje kost all-in â‚¬10 pp. U moet zich van te voren
aanmelden bij Eltjo Glazenburg (06-15027999) of (info@uwwandelcoach.nl).
De inschrijving sluit op dinsdagavond 9 augustus.
zaterdag 18 juni 2016 - Judokadag
Op onze molen de
Entreprise komen vandaag 120 judoka's van ongeveer 10-11 jaar oud op
bezoek om kennis te maken met de molen. De jeugd heeft immers de
toekomst!
zaterdag 11 en zondag 12 juni 2016 - Groninger molenweekendZo veel mogelijk Groninger molens zijn dit weekend
geopend. Ook de molens van de MSMOG: De molen van de Groote Polder, Slochteren: de molen is op zaterdag 11 juni
van 10.00 tot 17.00 uur geopend. De Ruiten, Slochteren: open op beide dagen (zaterdag 11 en zondag 12 juni).
Bijzonderheden: mini expositie De Ruiten + overzicht polders Â± 1910Bakker's Meulen, Slochteren: staat naast De Ruiten
en is vrij te bezichtigen.Fraeylemamolen, Slochteren: geopend op zaterdag 11 juni van 10.00 tot 16.00 uur.Windlust,
Overschild:
geopend op zaterdag 11 juni van een uur of 11.30 tot 16.30 uur. In de
Windlust zijn wij aan het malen en vertellen wij hoe het vroeger ging.
Mogelijk geven we ook nog een demonstratie luien en afschieten maar dat
hangt van het bezoek af.Stel's Meulen, Harkstede: zaterdag 11 en zondag 12 juni: 11.00-17.00 uur. Wil Akkerman
geeft een demonstratie keramiek (zie ook dit artikel). De molenaars/ molengidsen geven rondleidingen en er we vertonen
een film over het heden en verleden van Stel's Meulen.Entreprise, Kolham: op zondag 12 juni open van 11.00 t/m
ongeveer 16.00 uur (afhankelijk van weer en bezoekers eventueel langer).De Noordstar, Noordbroek: zaterdag 11 juni
geopend van 13.00-16.00.De Noordermolen, Noordbroek: geopend
op zaterdag 11 juni van. 11.00 tot 16.00 uur en op zondag 12 juni van
11.00 tot16.00 uur. Bij voldoende wind malen met beide vijzels in
werking. De Westerse Molen, Nieuw Scheemda: zaterdag 11 juni en zondag 12 juni van 11.00-16.00.De Dellen, Nieuw
Scheemda: op zondagmiddag 12 juni open van 13-17 uur. De paaltjasker naast De Dellen, Nieuw Scheemda: staat
naast de Dellen en is altijd te bezichtigen.

vrijdag 3 juni 2016 - Vrijwilligers avond
Ieder jaar
biedt het Groninger Molenhuis de vrijwilligers van de Groninger molens
een avond aan als dank voor al hun werk voor de molens. Dit jaar is de
â€˜gastmolenâ€™ molen Ceres in Spijk. Dit is een besloten avond, uitsluitend
op uitnodiging.
zaterdag 14 en zondag 15 mei 2016 - Nationale molendagBijna alle molens in Nederland zijn open. Ook de molens van
de MSMOG. De molen van de Groote Polder, Slochteren: er is hard gewerkt om de molen op de 14e mei open te
hebben. De firma Poland heeft het voor elkaar gekreen: we hebben een nieuwe halssteen! De molen is op zaterdag 14
mei van 11.00 tot 16.00 uur geopend. De Ruiten, Slochteren: open op zaterdag en zondag; van Â± 11:00 - Â± 16:30 u:
mini-expositie De Ruiten / polders Â± 1910
Bakker's Meulen, Slochteren: naast De Ruiten, vrij te bezichtigen.Fraeylemamolen, Slochteren: open op zaterdag 14
mei, van 10.00 tot 16.00 uur. Ook dit jaar zal de geitenkaasboer weer aanwezig zijn.
Windlust, Overschild: zal op 14 mei open zijn vanaf een uur of 11, 12 tot ca. 16.30. En zoals gebruikelijk, bij voldoende
wind, hebben wij als aktiviteit het malen van meel (diervoeders), builen van bloem en het vertellen over het leven van
de molenaar met sterke verhalen. Bezoekers kunnen als aandenken aan hun bezoek, als zij dat willen, een zakje
gebuild bloem, gries of zemelen van de Windlust meekrijgen.
Stel's Meulen, Harkstede: is op beide dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Op zaterdag 14 mei geeft Vlechterij
https://www.msmog.nl
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Valkenhof demonstraties bij Stel's Meulen.De vlechter Ad Langereis is sinds een aantal jaren bezig met het vlechten
van eendebroedkorven van wilgentenen. Sinds kort is het assortiment zelfs uitgebreid met andere vlechtproducten,
zoals manden, vogelvoerkorfjes, pindakaaspothouder voor de vogels en zuiltjes. Verder geven de molenaars
rondleidingen, we draaien de film de Molenmuis voor de kinderen en er is natuurlijk koffie en thee. Ook is er tijdens de
Molendagen een vlo en boekenmarkt t.b.v. de molen. Entreprise, Kolham: open op zondag 15 mei, van 13.00 tot 17.00
uur. De Noordstar, Noordbroek: De Noordstar in Noordbroek is op zaterdagmiddag 14 mei open van 13.00 uur tot 15.00
uur.. Activiteiten: fototentoonstelling van onze molens, verder is er een leuke molenroute verkrijgbaar.
De Noordermolen, Noordbroek: op 14 mei is De Noordermolen open van 10.00 uur tot 16.00 uur.De Westerse Molen,
Nieuw Scheemda: gesloten op beide dagen. De Dellen, Nieuw Scheemda: De Dellen is op zaterdag 14 mei open van
10-17 uur en op zondag 15 mei ook van 10 -17 uur. We doen mee aan "Mills on the Air" een radio-evenement dat
gehouden wordt op molens. Het is een van oorsprong Engels evenement waar in Nederland vaak zo'n 20 molens aan
meedoen. In Engeland vÃ©Ã©l meer. Kijk maar eens op www.pd6mill.com , via die site kom je ook op mooie Engelse
molenwebsites!
Hans Tiddens, de molenaar, is sinds 1971 radio-zendamateur (PA0HPT) De speciale roepletters voor De Dellen tijdens
Mills on the Air zijn door het Agentschap Telecom uitgegeven: PA6WMDD ( PA6Wind Molen De Dellen) Er wordt dit
jaar voor de 8e keer meegedaan. De verbindingen gaan vooral op de korte golf op de 40 meter amateurband. Lokaal
ook op 2 en 4 meter. Kom maar eens kijken hoe zo'n verbinding gaat. Je kunt er met de neus bovenop staan.De
paaltjasker naast De Dellen, Nieuw Scheemda: staat naast de Dellen en is altijd te bezichtigen.zondag 18 december
2016 tot en met 7 januari 2017 - Kerstrust
In
de gezellige decembermaand staan onze molens even stil. Maar onze
molenaars maken extra werk van het in kersttooi zetten van onze molens
en de meeste zijn prachtig verlicht. In het donker zetten onze molens
zo een baken van hoop en verwachting.
Wat deden we in 2015?
zaterdag 28 maart 2015 - Openbare lesdag
Met deze lesdag wil het Gilde van Vrijwillige Molenaars interesse wekken om de opleiding tot molenaar te volgen. Er is
altijd behoefte aan meer molenaars om alle molens te â€œbemannenâ€•. Wilt u eens kennis maken met het vak en de
opleiding, komt u dan op Ã©Ã©n van de Groninger molens langs. Uiteraard is ook onze lesmolen geopend.
zaterdag 9 en zondag 10 mei 2015 - Nationale molenweekend.
Nationale Molendag wordt in 2015 op zaterdag 9 en/of zondag 10 mei gehouden. In dit weekend draaien bijna alle
molens van Nederland en zijn ruim 950 molens open voor bezoek. Het thema voor dit jaar is 'Ontdek je molen' waarbij
activiteiten voor kinderen centraal staan. Tijdens Nationale Molendag organiseren vele molenaars extra activiteiten op
en rond de molen. Van pannenkoeken bakken tot en met vele kinderactiviteiten en met fietsroutes tot molenmarkten,
de Nationale Molendag is een prachtig dagje weg met het hele gezin.
De openingstijden van onze molens op 9 en 10 mei 2015 kunt u hier vinden.
donderdagavond 4 juni 2015 - (besloten) vrijwilligersavondPas op: deze avond is uitsluitend voor genodigden. Jaarlijks
organiseert het Groninger Molenhuis een leuke avond voor alle vrijwilligers als dank voor hun inzet en ook om elkaar
allemaal weer eens te zien. Dit jaar is het op de molen Wilhelmina, Noorderhoogebrug en in eetcafÃ© Moeke Vaatstra,
Zuidwolde. Als u genodigd bent heeft u inmiddels bericht ontvangen. donderdag 11 juni 2015 - cultuur bij StelsTijdens
de culturele dag in Harkstede is Stel's Meulen opend van 17.00 tot 21.00 uur. Er worden diverse voorstellingen
gegevens door o.a. het Vertelcafe, de troubadour Eltje Doddema en een expositie van de Vrouwen van Nu met quilten
en borduren.
vrijdag 12 juni 2015 - presentatie CCO brochure
Voorafgaand aan het Groninger Molenweeken d, presenteert het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt in samenwerking
met de Oldambster molenaars de nieuwe historische brochure Koren- en pelmolens in gemeente Oldambt. Het
begint om 15:00 uur, in Molen Edens, Nassaustraat 14, Winschoten. Alleen voor genodigden. Ook graag er bij zijn?
Mail dan met Marianne Kruiswijk
zaterdag 13 en zondag 14 juni 2015 - Groninger molenweekendHet centrale thema voor het Groninger Molenweekend
in 2015 is â€˜De kleurrijke molenâ€™. Het thema duidt zowel op de kleuren op de molen - rood, groen, blauw, oker, zwart en
wit - als ook op de grote onderlinge verschillen tussen de molens, zowel in bouw als geschiedenis. De lijst met
openingstijden vind u in het artikel over het Groninger Molenweekend op deze site. zaterdag 13 juni 2015 - Eerste
molenwandeling 2015
Als onderdeel van het Groninger molenweekend organiseren we ook dit jaar weer de populaire wandeling vanaf de
Fraeylemaborg door het "lutje boske' naar onze Fraeylemamolen. We vertrekken vanuit de Oranjerie bij de borg. De
https://www.msmog.nl
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wandeling start om 14.00 uur. Kinderen mogen gratis mee, volwassen betalen â‚¬ 3,-. Wel even reserveren: 0598 - 421
568
vrijdag 24 juli 2015 - Tweede molenwandeling 2015
Het is 's avonds nog lang licht en wat koeler dan op de hete zomerdag - daarom deze keer een avondwandeling vanaf
de Fraeylemaborg door het "lutje boske' naar onze Fraeylemamolen. We vertrekken vanuit de Oranjerie bij de borg.
De wandeling start om 19.00 uur. Kinderen mogen gratis mee, volwassen betalen â‚¬ 3,-. Wel even reserveren: 0598 421 568
dinsdag 8 september 2015 - Monumenten fietstocht
In samenwerking met de Stichting
Cultureel Slochteren bezoeken leerlingen van de basisscholen een aantal
monumenten. Daaronder valt ook het bezoek aan Ã©Ã©n van onze molens. vrijdag 11 september 2015 - Heropening Stel's
Meulen
De officiÃ«le heropening van onze mooi gerestaureerde molen in Harkstede. We organiseren dan ook een minisymposium en stellen onze nieuwe stichting en onze bestuurders aan u voor. De molenaars presenteren verder ook de
gerestaureerde Bronsdieselmotor die van 1925 tot 1971 in een bijgebouw van Stel's Meulen heeft gestaan voor de
aandrijving van een extra maalkoppel. De eigenaar uit Zwartsluis laat oude tijden herleven met zijn 18 PK Bronsmotor
type D 15. Omdat dit een eenmalige activiteit is hopen we vele bezoekers te mogen ontvangen. De motor is behalve
tijdens de opening ook te bezichtigen op zaterdag 12 en zondag 13 september. De molen is geopend van 11.00-17.00
uur.
zaterdag 12 en zondag 13 september 2015 - Open Monumenten weekend
Het thema van het Open Monumentenweekend is deze keer " Kunst en Ambacht". Een aantal molens zal geopend zijn
en u bent van harte welkom om eens te zien hoe onze molens werken. Bij Stels Meulen kunt u een oude Brons
Dieselmotor in werking zien, een Ã©Ã©nmalige gebeurtenist, zorg dat u er bij bent! Ook geef het Slochter Gilde
demonstraties bij deze molen.
zaterdag 12 september 2015 - Derde molenwandeling 2015
In het kader van het Monumentenweekend vertrekken we weer vanuit de Oranjerie bij de borg om 13.30 uur. Kinderen
mogen gratis mee, volwassen betalen â‚¬ 3,-. Wel even reserveren: 0598 - 421 568.
zondag 13 september 2015 - Vlechterij Valkenhof bij Stel's
Op Stels Meulen verwelkomen we Vlechterij Valkenhof op zondag 13 september. De eigenaar Ad Langereis is sinds
een aantal jaren bezig met het vlechten van eendenbroedkorven van wilgentenen. Sinds kort is het assortiment zelfs
uitgebreid met andere vlechtproducten, zoals manden, kerstklokken, vogelvoerkorfjes en pindakaaspothouders voor de
vogels.zondag 11 oktober 2015 - Vierde molenwandeling 2015
Oktobermaand - kindermaand. De vierde wandeling vanaf de Fraeylemaborg door het "lutje boske' naar onze
Fraeylemamolen staat dan ook in het teken van onze kinderen. Tijdens deze wandeltocht organiseren we dan ook een
leuk kinderevenement. We vertrekken vanuit de Oranjerie bij de borg. De wandeling start om 13.30 uur. Kinderen
mogen gratis mee, volwassen betalen â‚¬ 3,-. Wel even reserveren: 0598 - 421 568 dinsdag 13 oktober 2015 - Roeden
steken GP
De door de firma Blom fraai gemaakte nieuwe roeden van onze molen van de Groote Polder zullen, als het weer het
toelaat, vanaf 13.00 uur worden gestoken. Zie ook het artikel (snelcode 259 ) voor de laatste informatie.zaterdag 19
december 2015 - Kerst op Stel's
Stel's Meulen is sfeervol verlicht tijdens de Kerstfair in Harkstede op zaterdag 19 december. De molenaars en
molengidsen geven rondleidingen en we presenterenop het grote scherm een film over de restauratie van de molen.
Er is warme Poffert en we schenken chocolademelk en natuurlijk Gluhwein. De molen is geopend van 14.00 tot 20.00
uur. Kom gezellig langs bij Stel's Meulen!!
zondag 20 december 2015 tot en met 8 januari 2016 - Kerstrust
In de gezellige decembermaand staan onze molens even stil. Maar onze molenaars maken extra werk van het in
kersttooi zetten van onze molens en de meeste zijn prachtig verlicht. In het donker zetten onze molens zo een baken
van hoop en verwachting.
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