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Boerderijen en Molens in het Fivelgebied. 
  
Spreker:  Reinder de Vries  
 
  

Het is woensdag 8 februari en in de Mennozaal zijn een 22-tal leden 
bijeen onder leiding van de voorzitter mevrouw Oosterhuis. 
Op de gebruikelijke manier wordt de bijeenkomst door haar geopend. 
Je kunt merken dat ik te maken heb met mensen die veel vaker zingen 
zei ooit eens pianist Euwe Zijlstra die gebruikelijk de openings- en 
slotliederen, met veel verve begeleid. Het aanvangslied was 160 en het 
slotlied na wat gepuzzel 171. 
 
Reinder de Vries kreeg al vrij snel de microfoon in de 
hand en voor de pauze vroeg hij aandacht voor een 
weergave van een drietal boerderijen in beheer bij het 
Groninger Landschap te weten: 

• De Haver bij Onderdendam 

• Boerderij Melkema in Huizinge 

• Otto Reintiesheert 
Vergezeld van foto’s en dia’s kregen de aanwezigen 
een goed overzicht van hoe de boerderijen qua 
opbouw, interieur, indeling en onderhoud steeds in de 
aandacht van het Groninger Landschap zijn 
ondergebracht. Het zijn, mag je wel zeggen, juweeltjes in het 
Fivelgebied. 
Alle 3 genoemde boerderijen kunnen, als leden een computer hebben, 
via Google opnieuw worden bekeken, het is de moeite zeker waard.  
 
Na de pauze kregen we een aantal molens in het Fivelgebied op het 
scherm te zien. Om het geheugen van de leden nog even weer op te 
frissen het waren:  

• Molen de Leeuw in Zeerijp 

• Molen de Hoop in Middelstum 

• Molen Stormvogel in Loppersum 



De Vries liet duidelijk zien hoe een molen werkt en toonde de 
doorsnede van een molen van boven naar beneden t.w. de vangstok,  

 
de kapzolder, de luizolder, de steenzolder, de 
maalzolder, het kruiwiel en de stelling met de uitvaart. 
Zo kregen de aanwezige leden een goed inzicht in hoe 
het draaimechanisme in de molen, met steun van de 
“wind in de wieken” het proces aanvoerde en het 
gemalen meel als eindproduct in de zakken kwam. 
Toegevoegd hoorden ze enkele bijzondere 
gebeurtenissen o.a. dat in het verleden door een 

molenaar een “dorpsbrand” bijna voorkomen was en hoe wieken van 
een molen in oorlogstijd als antennes functioneerden als in de molen, 
zonder dat de volgelingen van Hitler hiervan op de hoogte waren, een 
radio-zendontvangststation heimelijk in de molen aanwezig was. 
Schrijver woonde indertijd ongeveer 50 meter van deze molen Ceres 
en zag op de foto een weergave van zijn ouderlijke woning van toen. 
De stand van de wieken van een molen bij bijzondere gelegenheden 
had interesse van de leden. 
Luisteren naar Reinder de Vries was een prettige bezigheid. 
 
Tenslotte liet de voorzitter in haar slotwoord de aanwezigen nog even 
de oren spitsen met o.a. de volgende mededelingen: 

• De volgende bijeenkomst op 8 maart staat in het teken van de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering met aandacht voor de   
jaarlijkse stukken zoals de jaarrekening, de begroting en het 
jaarverslag van de secretaris. U krijgt ze via de eerstvolgende 
Nieuwsbrief te zien en te lezen.    
Er is op 8 maart geen aandachttrekkende bijzondere 
gebeurtenis, maar lees verder wel het volgende bericht van de 
voorzitter. 

• Volgens de voorzitter is op 8 maart ruimschoots tijd, voor de 
hiervoor vele nu te verwachten leden, om met het bestuur van 
gedachten te wisselen over de verdere gang van zaken in het 
PCOB -land van de gemeente Groningen 



Met name de opkomst van de leden naar de bijeenkomsten zal 
een rol spelen en verder de plaats van samenkomst misschien  
ook. Zo nog enkele genoemde zaken waarvan de voorzitter 
verwacht dat de leden hun gedachten hierover ook laten gaan en 
met frisse ideeën aankomen in een goed gevulde Mennozaal.  
Uw bestuur kunt u niet teleurstellen dus wees aanwezig.  

 
Het gaat over de toekomst van uw vereniging, onderdeel, let wel, van 
samen met de Unie KBO  het bijna grootste oudereninspraakorgaan in 
ons land en daar wilt u toch zelf bij aanwezig zijn. 
BFBr. 

 
 
 


