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Op 5 jan. kon er al weer flink worden gemalen en toen ook 
maar gelijk de smeerzolder geveegd en het taatslager van 
de koningsspil bijgevuld met wonderolie. Op 11 jan. al 
weer de eerste bezoekers ontvangen. In jan. en febr. was 
er regelmatig voldoende wind om flink te malen. Begin 
febr. leek het alsof de winter zou invallen, het was zelfs 
even wit, maar helaas. In tegendeel, reeds op 2 mrt. is het 
gras rond de molen voor de eerste keer al weer gemaaid. 
In april was er een rustige periode, waarin vaker alleen 
maar gedraaid dan ook nog gemalen kon worden. In die 
periode is de hele molen weer ‘met bezemen gekeerd’. 

 
Tijdens het draaien en malen is er ook weer regelmatig met reuzel, vet en olie gesmeerd, want ‘voor wat 
hoort wat’. 
Het verschil tussen draaien en malen is dat bij het malen de vijzel ook draait  en de molen dus echt water 
uitmaalt en als de molen alleen ‘draait’, dan is de vijzel buiten werking gezet, zodat er geen water verzet 
wordt. Draaien doen we als het waterpeil in de polder voldoende laag is, of als er te weinig wind is om te 
kunnen malen. Op afstand van de molen zie je nauwelijks verschil, want in beide gevallen draaien de wieken. 
Bij alleen draaien zegt men ook wel: ‘hij draait voor de prins’. (doet alsof hij maalt) 
 
Het voorjaar is ook weer de broedtijd van de torenvalken in de nestkast aan de molen. 
De zes eieren zijn allemaal uitgekomen en er waren ruim voldoende muizen als proviand. 
 

 
 
Er komt regelmatig bezoek ‘op’ de molen; bezoeker uit Canada viel het op dat de voorzijde van de wieken 
zoveel op een vliegtuigvleugel lijkt; geen wonder want de man zag het dagelijks, hij was piloot op een Boeing 
737Max!. 
Het nationaal molenweekend 11/12 mei was dit jaar een succes met mooi weer en 28 bezoekers. 
Af en toe komen ook groepen op afspraak voor een bezoek aan de molen: huwelijksjubilea, Soroptimisten, 
fotografen, molenaars, bezinningsgroep enz. en dat is een mooie gelegenheid om de molen te promoten. 
 
8 juni was een pechdag: de Groninger molenweekend begon met een gebroken kam in het bovenwiel, met als 
gevolg dat er niet gedraaid kon worden. Het weekend leverde ook slechts 5 bezoekers op , doordat het de 
eerste dag nogal erg slecht weer was.  
Alle tijd dus om alle klossen, spieën en wiggen opnieuw te controleren. 
De molenmaker zette al gauw een nieuwe kam en tevens werd de vangbalk versteld omdat deze te dicht 
boven de kapvloer hing. 
 



In aug. zijn de de luiken van de in- en uitloop opnieuw zwart geverfd met twee verschillende soorten verf; dit 
is voor een kwaliteitsvergelijking van de verf. 
 
Eind juni-begin juli is door het waterschap de kade langs de oostkant van het Vismaar verhoogd, zodat er 
weer zoals vanouds een echt dijkje ligt..  
Eind juli ook de picnictafel weer in de olie gezet evenals het molenbankje. 
 
 
Ook het reeds eerder in Appingedam teruggevonden molennaambord is nu in de goede kleur groen 
geschilderd en boven de inlaat tegen de railing geplaatst. 
 
Pas in aug. de eerste mol gevangen en een week later al de tweede. De totale opbrengst was 7 mollen. 
 
Het open Monumentenweekend in combinatie met de Fivelstadtocht was een groot succes: Mooi weer en 
veel bezoekers op de molen.  Ook 250 Friese Lange Afstand Lopers kwamen op 2 nov. langs de molen, 
waarvan er nog 15 op bezoek kwamen. 
 

 
Vanuit de kap zien de wieken er  zo uit. 
 
 
In okt. het pad naar de molen weer voorzien van een 
nieuwe laag mijnsplit ter voorkoming van plassen.  
Het mooie plankenhek langs het pad is gedeeltelijk 
omgewaaid door inrotten van de palen thv. het maaiveld, 
maar door de buurman weer keurig gerepareerd! (helaas 
werd het in jan. ’20 door een zware storm nog veel 
erger!) 
In nov. nog weer nieuwe voorjaarsbollen langs het pad 
geplant. 
 

 
De Kloostermolen stond ook dit jaar weer meerdere keren in de vreugde- of in de rouwstand. 
Eén  van de redenen voor de rouwstand was het overlijden van Meindert Schollema op 6 dec. 2019.  
Schollema was medeoprichter en de eerste voorzitter van molenstichting Fivelingo, waartoe ook de 
Kloostermolen behoorde.  
 
Een mooie (traditionele) afsluiting van het jaar was weer de Molen-lampionnen wandeltocht op de avond van 
30 dec. ruim 40 wandelaars, verdeeld over 2 groepen, liepen langs de Kloostermolen en de Meervogel en met 
na afloop een heerlijke stamppot buffet. Een mooi samenwerkingsproject tussen Dorpsbelang-Dorpshuis en 
de molenaars. 
 
In het algemeen was het een rustig molenjaar met vaak hoge temperaturen en weinig regen, waardoor er 
niet vaak flink gemalen kon worden. Maar af en toe waren die gelegenheden er gelukkig wel, of er werd voor 
een korte tijd even op minimum capaciteit gemalen. 
 
De grasmat rond de molen heeft deze zomer erg veel last van muizen, door de zeer veel gaten die ze maken. 
  
Maar alle ‘zorgen’ worden echter weer ruim uitbetaald als de molen maalt of draait en bezoekers zich 
verbazen over de techniek, de werking en de geschiedenis van de molen. 
 
De statistieken over 2019:   
 
ca. 93x geopend, - 30 uur gemalen - 140 uur gedraaid- 296 geregistreerde bezoekers 
 
Met vriendelijke groet, Jaap Schuurman, vrijw. molenaar op de Kloostermolen. 


