
Nieuwsbrief 4e 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. Recordpoging
We willen op 9 april 2022 tussen 11.00 en 12.00 uur zoveel mogelijk molens tegelijk laten draaien. 
Daartoe roepen we je op om mee te doen. De molen hoeft niet in het werk te staan, je mag ook voor 
de prins draaien.
Aan dit record willen we natuurlijk ook media aandacht geven en daarom is het nodig dat je van 
tevoren aangeeft of je mee doet en op welke molen. Een overzicht van alle molenaars die aangeven 
mee te doen wordt op de website van het GVM geplaatst. Momenteel hebben zich 159 molens 
aangemeld maar we hopen de nationale molendagen te overtreffen qua deelnemende molens!!!
Laat ons via email weten of je mee doet, met welke molen en de lokatie van de molen en met 
vermelding van je naam. 
Deze email kun je sturen naar molenaarsrecord@gmail.com 

2. Slotmanifestatie
Op 10 december 2021 zullen we het Jubileumjaar afsluiten met een grote slotmanifestatie. Waarbij 
we terug kijken op het jaar maar zeker ook vooruit blikken naar de uitdagingen voor de toekomst 
zoals o.a het werven van nieuwe molenaars. We kunnen nu nog geen tipje van de sluier oplichten 
maar in de loop van het komend jaar zal alles duidelijk worden.



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

Noord Brabant
Noord Brabant is nog bezig met het vormen van plannen voor het Jubileumjaar.

Drenthe
De afdeling Drenthe wil in 3 regio's iets gaan organiseren men denk aan het uitzetten van diverse 
knooppunten routes. En er wordt een receptenboek voor pannenkoeken uitgegeven. De afdeling 
heeft een avond belegd waarbij alle Drentse molenaars aanwezig waren om te brainstormen over de 
Jubileum activiteiten. Mooi om deze samenwerking te zien.

Gelderland
De afdeling Gelderland heeft de wens om de regionale TV te betrekken bij de activiteiten rond het 
Jubileum. Er wordt gedacht aan een Gelderse meedraaidag waarbij iedereen welkom is op de 
molen. Ook onderzoekt men de samenwerking met de radio i.v.m het spel “Raad waar die staat”. 
Luisteraars kunnen aan de hand van tips de mand met molen producten op het spoor komen en dus 
winnen.

4. Oproep
Molenaar, heb je een leuk idee voor een gave Jubileumactiviteit op of rond jouw molen, meldt het 
graag bij jouw afdeling zodat het kan worden meegenomen in de feestmaand van jouw afdeling. Er 
is budget voor elke afdeling beschikbaar voor Jubileum activiteiten.

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



Contact Jubileumcommissie

Peet Wessels (voorzitter)

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