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Kloostermolen – Garrelsweer – Jaarverslag 2018  
 

Op 1 jan. weer de kWh-meter opgenomen: 
stand is 121 kWh; dwz. het verbruik over 2018 
bedraagt 121-90(stand vorig jaar) = 31 kWh. De 

afgelopen jaren is het el. verbruik steeds ‘om 
niet’ beschikbaar gesteld door de buren, die ik 

daarvoor zeer erkentelijk ben!  
6 januari was de 1e draaidag maar onvoldoende 
wind om te malen. Wel hadden we toen mooi 

winterweer met enkele graden vorst.  
Half januari al weer de eerste mol gevangen.  

 
In januari nog enkele keren flink gemalen met 

slechts halfopen knijpschot (inlaatschuif) om te voorkomen dat de inlaatkom leeg gemalen 

wordt. Later dit jaar wordt dat beter; (zie verderop.) 
Ook het begin van 2018 was al warm: op 24 jan. was het 14oC! 

In januari is ook weer een nwe. bigbag rode mijnsteen aangevoerd tbv. onderhoud aan het 
toegangspad, dat we zelf uitvoeren. 
In febr. regelmatig gedraaid en/of gemalen, behalve rond 23-24 febr. toen er kans was op 

schaatsijs, dat er helaas niet is gekomen.  
 

In februari een torenvalk-kast gemaakt en 
opgehangen aan de z.o.zijde van de molen. 

Binnen de kortste keren werd deze kast 
bewoond door een paartje torenvalken. 
 

Maart is altijd de maand van de ‘grote 
schoonmaak’, dan wordt de hele molen met 

bezemen gekeerd, en kunnen we weer onze 
bezoekers in een nette molen ontvangen.  
 

 
 

 
 
 

Eind maart is ook naast de molen een 
plas-dras-weiland aangelegd tbv. de 

weidevogels. Het koste echter erg veel 
moeite om de plas op niveau te houden, 
maar het idee was wel goed.  

Eind april-begin mei is de molenromp en 
staart geschilderd en ziet deze er weer 

prachtig uit. Dat gaf ook de mogelijkheid 
om in de nestkast te kijken: 7 eieren 
lagen er in het nest! en ondanks het 

schilderwerk zijn later alle eieren 
uitgekomen. Van deze 7 zijn er 

tenminste 6 jonge torenvalken 
uitgevlogen. 
 

 
Het Nat. molenweekend bracht ons redelijk veel bezoek: totaal 34 belangstellenden.  

Het bovenwiel geeft regelmatig tekenen van ouderdom: meerdere loszittende kammen 
worden met canvas gevoerd.  
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In juni komt de molenmaker langs voor klein onderhoud: o.a. 
worden er borgklossen geplaatst in de zelfzwichting en aan de 

binnenkant van de toegangsdeuren worden trapjes gemaakt 
voor een veiliger binnenkomst.  

 
Eind mei zijn ook de nazaten van oud-molenaar Laning op 
bezoek geweest; dat is altijd weer een leuke ontmoeting met 

veel verhalen en herinneringen. Ook het Groninger 
Molenweekend op 9-10 juni, bracht een mooi aantal 

bezoekers:28 namen werden er geboekt.  De dag werd 
afgesloten met regen, maar daarna was het tot begin aug. 
warm en droog. Alles gaat krimpen door de droogte: klossen, 

wiggen, en spieën worden nagelopen op loszitten; met name de 
wiggen van het bovenwiel raken geregeld los.  

De picnictafel wordt weer in de houtolie gezet.  
 
 

 
Eind augustus is door het Waterschap, 

naast de bestaande buis, een 2e 
inlaatbuis geplaatst in de 
hoofdwatergang naar de 

inlaatboezem. Daardoor kan de molen 
nu ook continu voluit malen, zonder 

dat de inlaatkom leeg raakt. Hierdoor 
is de functionaliteit als noodbemaling 
enorm verbeterd en daar ben ik erg 

blij mee. 
Op 30 aug. is in opdracht van het 

Molenbureau een filmopname 
gemaakt bij de Kloostermolen tbv. 

digitalisering van het molenarchief. 
 
Tijdens het Nat. Monumenten-weekend was er weinig belangstelling voor de molen: slechts 

9 bezoekers, inclusief de ‘vaste klanten’. 
Half sept. pas weer een mol gevangen, dat is meteen het totaal van 2 st. over het hele jaar. 

Wieke Duinmeijer is geslaagd als vrijwillig molenaar; zij was tot nu het gehele jaar als 
stagiair bij mij op de molen. Met veel plezier hebben we altijd samengewerkt.  
Zij is nu bevorderd tot vrijw. molenaar op de Meervogel; haar grote wens.  

Helaas is er tijdens het maaikorven weer een routepaaltje verdwenen van het Molenroute-
wandelpad. Later weer een nieuw paaltje gemaakt en geplaatst. 

 
Op 28 nov. gebeurde er een bijna-ramp: De molen moest gekruid worden. Ik had reeds 
enkele foto’s gemaakt en droeg mijn camera onder mijn jas ivm. de kou en na het kruien 

zou ik daarmee doorgaan. Na het kruien, dat door de kou erg zwaar ging, liet ik de slinger 
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los en deze gaf meteen een geweldige terugslag, omdat de terugslagpal het tandwiel niet 
blokkeerde. (het smeervet was door de kou te stijf geworden?)  
Ik kreeg een dreun op mijn pols en daarna werd mijn camera verbrijzeld. Gelukkig zat mijn 

hoofd niet in de draaicirkel van de slinger! Een 2e geluk is dat de verzekering van DGPS de 
schade volledig heeft vergoed, helemaal super! 

 
’s Middags 2 dec. was er een hele drukte: 40 bezoekers die in de buurt een trouwfeestje 

hadden, kregen in 2 groepen een rondleiding in en om de molen. 
 
Op verzoek van het Waterschap is er vanaf de zomer tot aan december niet of nauwelijks 

gemalen ivm. de lage waterstand. 
Gelukkig konden we in december weer ‘los’. Eindelijk de test van voluit malen met 

watertoevoer via 2 buizen. En het werkt perfect: de inlaat krijgt voldoende wateraanvoer en 
blijft daarmee goed op peil. 
 

Medio december nog een grote 
onderhoudsklus: de Molenmakers komen de 

oude kruisarmen in het bovenwiel 
vervangen. De oude kruisarmen waren bij de 
laatste restauratie gehandhaafd, maar waren 

in de periode voor de restauratie toch teveel 
ingeteerd en gaven nu niet meer voldoende 

vastigheid in belaste toestand. De 
werkzaamheden zijn terplaatse in de kap 
uitgevoerd en er is gebruik gemaakt van 

gave oude molenbalken, zodat het helemaal 
past bij het bestaande hout. Zelf heb ik er 

veel van geleerd en er ook aan meegewerkt. 
Daardoor een dubbelmooie klus dus. 

 

Deze zomer zag ik af en toe nog 1 haas in de polder lopen; toen kwamen er, voor de kerst, 
5 groene mannen met buksen …. en vond de buurvrouw later een dode haas in haar tuin! 

 
Vóór de kerst hebben we narcisbollen gepoot langs het toegangspad naar de molen; het 
voorjaar kan weer komen. 

Na de kerst de molen in de rouwstand gezet ivm. het overlijden van mw. I. Pouwels, van 
DHM. 

Helaas kon de geplande Molen-lampionnen-wandeltocht niet doorgaan wegens te weinig 
aanmeldingen. De omstandigheden zijn in deze tijd van het jaar vaak niet gunstig en we 
zullen misschien naar een ander tijdstip moeten zoeken. 

 
Het afgelopen jaar is er weer veel gepasseerd en er is vaak en met veel plezier gedraaid en 

gemalen. 
 

Graag wil ik afsluiten met de vermelding dat de samenwerking met de Molenstichting 
(bestuur en techn. adviseur), met het Waterschap Noorderzijlvest, met het dorp 
Garrelsweer en met de directe buren, in mijn beleving uitstekend is. 
 
Belangrijk ook om te melden is, dat er een prachtige web-site van onze molenstichting is: 

www.degroningerpoldermolens.nl 
 
Statistiek 2018: ca. 93x open, 195 geregistreerde bezoekers, ca. 150 uur gedraaid en ca. 

40 uur gemalen 
 

Met vriendelijke groet, Jaap Schuurman, vrijw. molenaar op de Kloostermolen. 

http://www.degroningerpoldermolens.nl/

