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Matige start 2010 

Het jaar begon niet al te best voor de Wilhelmina. Allereerst hadden we met een flink pak 

sneeuw te maken, waardoor de molen en de winkel zeer slecht bereikbaar waren. Daarnaast 

waren de temperaturen ook van dien aard dat het soms flink afzien was in de molen. Dit 

heeft er in geresulteerd dat we een enkele maal eerder dan de beoogde sluitingstijd van 

17.00 uur naar huis zijn gegaan en zelfs tijdelijk een sluiting van 15.00 uur hebben 

aangekondigd. Gelukkig gaan we nu weer de goede kant op. Het eerste evenement dient 

zich alweer aan en de mensen weten de molen en de winkel weer te vinden. 

 

 

Onderhoud molen 

Het afgelopen najaar is beneden in de molen flink getimmerd. Een groot gedeelte van deze 

bouw kon snel gerealiseerd worden door sponsoring van bouwbedrijf Van Wijnen. Dit heeft 

er in geresulteerd dat nu een klein keukentje en toilet aanwezig zijn. Voordat beide ook echt 

gebruikt kunnen worden, moeten we nog wachten op een water- en rioolaansluiting . Dit 

hangt af van de voortgang van de bouw van woningen naast de Wilhelmina. 

 

Onlangs is een van de steenkranen deels vervangen. Hierdoor kunnen we de kunststeen 

billen (scherp maken) en aanpassen zodat deze steen ook kan malen. Het was namelijk een 

steen waarmee alleen tarwe of mais gebroken kan worden,  Dit is handig voor de productie 

van veevoeder, maar omdat  wij voornamelijk voor menselijke consumptie malen, hebben 

we daar weinig aan.  

Ook heeft molenmaker Dunning  opdracht gekregen om werk aan de staartconstructie en 

aan de voorkant van de kap uit te voeren. Er worden diverse onderdelen vervangen. 

Hierdoor zal de molen tijdelijk stil staan, maar de winkel blijft gewoon open. 

Ook is de molenstichting druk bezig om een plan op te stellen voor onderhoud aan de 

“witte”onderkant de molen. Het is de bedoeling dit goed aan te pakken en zodanig dat we 

niet na een halfjaar alweer tegen grijs/groene muren aankijken. Aannemer Jurriens uit 

Groningen in hiervoor benaderd. 

Verder is de stichting nog druk in overleg met de Gemeente Groningen over vervanging van 

het zwarte dakleer op het achtkant zelf. 

 

 

Nationale Molendag 

Op zaterdag  8 en zondag 9 mei zijn weer de Nationale Molendagen. De Wilhelmina is zoals 

gewoonlijk de zaterdag open  van 10.00-17.00 uur.  Op deze dag gaan we weer 

pannenkoeken bakken. Wij staan klaar om u de molen te laten zien en al uw vragen te 

beantwoorden. Mocht u deze dag niet kunnen? We zijn elke zaterdag open van 10.00-17.00 

uur en ook dan bent u welkom om een kijkje te komen nemen. 

Voor meer informatie over andere molens die deze dag(en) geopend zijn: 

www.nationalemolenengemalendag.nl  

 



Evenementenkalender 

 

10 april           Wilhelmina gesloten. 

                        Deelname aan de open dag van molen Hunsingo te Onderdendam van 11.00- 

16.00 uur. Zie voor meer informatie www.molenhunsingo.nl 

 

30 april           Koninginnedag 

                        Molen en winkel geopend van 10.00-17.00 uur, verder geen bijzondere  

activiteiten. 

 

8 mei              Nationale Molendag  

                        Als extra activiteit deze dag hebben we onze lekkere pannenkoeken weer.  

 

12/13 juni       Groninger Molenweekend 

                        Thema “Wat de pot schaft”  

                        De molen is zaterdags van 10.00-17.00 uur open en zondags van 10.30-16.00  

uur. 

 

14/15 aug.      Deelname aan de Historische dagen op borg Verhildersum te Leens. 

 

8 september   Nationale Monumentendag 

                        Deze dag zal weer de Walfridus wandeltocht gehouden worden. 

                         

30 oktober     Avondmalen 

                        De molen en winkel zijn ook open van 18.00-22.00 uur. Er worden  

pannenkoeken gebakken, er is live muziek en er wordt ter demonstratie 

gemalen. 

 

Tot zover de evenementenkalender, voor de actuele lijst en openingstijden verwijzen wij u 

naar onze site www.korenmolen-wilhelmina.nl/activiteiten/evenementen.html  

 

 

Molenwinkel 

De komende tijd zal de achterkant van de zakjes wat wijzigen. We zijn bezig om te zorgen 

dat we de voedingwaardes daarop vermeld krijgen. Voor sommige producten is dit nog een 

hele klus aangezien ze uit meerdere ingrediënten bestaan. Alles moet teruggerekend 

worden tot de totale hoeveelheid per 100 gram. Deze verandering wordt per product 

geleidelijk ingevoerd. 

Daarnaast gaan we binnenkort het assortiment uitbreiden met twee nieuwe mixen: 

appeltaartmix en zandkoekjes mix. We hopen ze met de Nationale Molendag op 8 mei bij u 

te kunnen introduceren. 

 

 

Contact 

Voor vragen, opmerkingen etc. 

Mail: info@korenmolen-wilhelmina.nl  of bel:  06-14535692 of kom gewoon langs. 


