
 Geachte heer/mevrouw T.a.v. T. Kreuning,

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2021

Vieren dat het Gilde al 50 jaar molenaars opleidt, het ambacht
uitdraagt, molenaars verbindt en door verjonging werkt aan
behoud voor de toekomst.

In aanloop naar ons 50-jarig Jubileum in 2022 verschijnt er dit jaar elk
kwartaal een Jubileum Nieuwsbrief. In het Jubileumjaar zelf verschijnt er
zelfs maandelijks een nieuwsbrief met alle activiteiten georganiseerd per
afdeling in hun molenmaand.

1. Molenaar in de pers

In het 3e kwartaal van 2022 zullen er vooralsnog geen landelijke activiteiten
plaats vinden maar naast de extra activiteiten van de afdelingen Zeeland,
Friesland en Zuid-Holland zullen ook elders in het land de molens vaak
goed bezocht worden. Er wordt speciaal voor het Jubileum een flyer
ontwikkeld over het ambacht van molenaar met de oproep om molenaar te
worden. De flyers zullen t.z.t onder de afdelingen worden verspreid.

Ook zullen wij het Jubileumjaar gebruiken om zeer frequent de pers op te
zoeken om ons mooie ambacht onder de aandacht te brengen. Het zou ook
fijn zijn als er eveneens op lokaal niveau aandacht wordt besteed aan het
Jubileum en het belang van het werk als molenaar. Dus daarom alvast deze
oproep om lokale kranten en TV zenders in te lichten over de activiteiten op
de molen(s) in de buurt. Mocht je goede pers-connecties hebben die wij ook
landelijk kunnen gebruiken dan vernemen wij dat heel graag. Het Jubileum
van het Gilde wordt een feest voor iedereen!

2. Feestelijke examendag

Naar aanleiding van eerdere oproepen voor leuke Jubileumactiviteiten
kreeg de Jubileum commissie een zeer leuk voorstel!

De examencommissie gaat i.v.m. het 50-jarige Gilde jubileum voor een
feestelijke examendag zorgen. Volgens de oprichtingsakte bestaat het GVM
op 15 april 2022 precies 50 jaar. Daarom wil de examencommissie rond die
datum een Jubileum examendag organiseren d.w.z op die dag worden er
gelijktijdig in alle 4 de windstreken: noord, oost, zuid en west examens
afgenomen. Er wordt gekeken of het mogelijk is om dan 1 Watermolen en 3
Windmolen examens af te nemen. Uiteraard wordt dit vanuit de
Jubileumcommissie van harte ondersteund en gaan we die dag extra
feestelijk maken.

3. Afdelingsactiviteiten

Elke afdeling krijgt in het Jubileumjaar een maand de gelegenheid om leuke
streekeigen molen activiteiten te organiseren.

Zeeland

In Juni zullen er diverse Jubileumactiviteiten plaats vinden in Zeeland. De
afdeling Zeeland kan op dit moment nog geen concrete plannen met ons
delen.

Fryslân

De afdeling Friesland heeft samenwerking gezocht met Het Gild Fryske
Mounders en daarop is zeer enthousiast gereageerd. Onze vrienden uit
Friesland hebben al een mooi programma samengesteld:

Het Gild Fryske Mounders feliciteert het Gilde van Vrijwillig Molenaars
alvast met haar jubileum!

Graag nodigen we jullie in augustus 2022 uit onze mooie provincie met
interessante molens te bezoeken.

Op de maandagavonden in augustus 2022 zullen wij er voor zorgen dat
voor de leden van het Gilde een groepje molens op korte afstand van elkaar
open is en dat de molens bij voldoende wind zullen draaien.

Denk bij deze groepen molens aan de zeer diverse molens van
Molenstichting SW-Fryslân;

De grote koren- en pelmolens in Noordoost Friesland;

De poldermolentjes bij Goengahuizen;

De houtzaagmolens in IJlst en Woudsend.

Augustus 2022, het duurt nog even, dus de nadere invulling volgt in het
voorjaar van 2022.

Namens het Gild Fryske Mounders,

Klaas Toxopeus

Zuid-Holland

In september is de afdeling Zuid-Holland aan zet. Zuid-Holland is de
molenrijkste provincie van het land met meer dan 220 molens. Het
afdelingsbestuur van het Gilde broeit momenteel op activiteiten om het
jubileum ook provincie-breed te kunnen vieren. In de komende tijd worden
de ideeën verder uitgewerkt. Een aantal molenaars uit Zuid-Holland heeft al
meer concrete plannen om o.a aan te haken bij de jaarlijkse Open
Monumenten dag die altijd in september plaats vindt.

Bernisse Molen in Geervliet: de molen is op Open Monumentendag
geopend voor het publiek. Molenaar Frank Moerland organiseert samen met
de Molenjongeren activiteiten gericht op het werven van jonge molenaars. 

De Hoop in Hellevoetsluis: de molen draait in september met speciaal
beschilderde zeilen en zal met diverse activiteiten aandacht vestigen op het
jubileum van het Gilde en het belang van voldoende molenaars. 

Zwanburgermolen in Warmond: tijdens Open Monumentendag verzorgt
Radio en TV West het weerbericht vanaf de molen. Ook vestigen zij
aandacht op het jubileum van het Gilde en vrouwelijke molenaars. 

De Speelman in Overschie: molen De Speelman in Rotterdam-Overschie
staat in juli 2022 vijftig jaar op de huidige plaats. De molenaars laten dit
dubbele jubileum niet ongemerkt voorbijgaan en organiseren in die maand
diverse activiteiten. 

4. Oproepen

Molenaar heb je een leuk idee voor een gave Jubileumactiviteit op of rond
jouw molen, meld het dan bij jouw afdeling zodat het kan worden
meegenomen in de feestmaand van jouw afdeling. Er is budget voor elke
afdeling beschikbaar voor Jubileumactiviteiten.

Heb je goede contacten met de pers dan vernemen wij dat graag van je
zodat we als Gilde optimaal naar buiten kunnen treden komend
Jubileumjaar.

5. Schema van wanneer welke afdeling aan de beurt is.

Contact Jubileumcommissie

Peet Wessels (voorzitter)

E-mail: communicatie@vrijwilligemolenaars.nl
telefoon: 06-21207895

Bezoek ons op Instagram of op Facebook
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