
Jubileum Nieuwsbrief Februari 2022

HET GILDE BESTAAT 50 JAAR!!!!!!

Vieren dat het Gilde al 50 jaar molenaars opleidt, het ambacht uitdraagt, molenaars verbindt 
en door verjonging werkt aan behoud voor de toekomst.
In dit Jubileumjaar verschijnt er elke maand een nieuwsbrief met de activiteiten van de maand!

1. H.K.H Prinses Beatrix opent het Jubileumjaar.



Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden heeft op zaterdagmiddag 15 januari 
het Jaar van de Molenaar geopend ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum van het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars. Aanvankelijk was er een grote feestelijke jubileumviering gepland in het 
Zaans Museum maar helaas is dat gezien de omstandigheden niet mogelijk. Het Gilde is H.K.H 
Prinses Beatrix zeer erkentelijk dat ze met in achtnemening van alle regels met een zeer klein 
gezelschap op molen het Jonge Schaap te Zaanse Schans, het beeldmerk van het Jaar van de 
Molenaar heeft onthuld. En daarmee het startschot heeft gegeven voor een jaar met veel aandacht 
voor het ambacht van molenaar.

2. Recordpoging
Molenaars recordpoging om alle molens in Nederland gelijktijdig te laten draaien.
9 april 2022 tussen 11.00 en 12.00 uur

Zoals jullie inmiddels weten willen we de aandacht vestigen op het Gilde en het Ambacht van 
Molenaar, daarom willen we op 9 april zoveel mogelijk molenaars met zoveel mogelijk molens 
tegelijk te laten draaien. 
Is jouw molen nog niet aangemeld? Doe dat dan zo snel mogelijk via een email naar: 
molenaarsrecord@gmail.com

De molen hoeft niet in het werk te staan, je mag ook voor de prins draaien. De molen hoeft ook niet 
open te zijn voor bezoek. Er zijn ruim 1200 molens in Nederland en we willen dat alle 
draaivaardige molens meedoen. Op dit moment naderen we het aantal van 500 Molens die zullen 
draaien. Maar dat moeten er veel meer worden!!!

Aanmelden kan nog steeds met een email naar: molenaarsrecord@gmail.com
Help mee een duizelingwekkend record neer te zetten.

We willen media aandacht voor dit evenement creëren waarbij het idee is dat er een aantal 
uitzendingen komt via alle lokale omroepen. Het eerste contact hiervoor is inmiddels gelegd. Er zijn 
ook plannen om samenwerking te zoeken met amateur radiozenders om verslag te doen vanuit 
molens en over deze feestelijke draaidag. Ga je nog iets bijzonders doen tijdens de record poging, 
geef dit dan door. Wij zullen die informatie weer doorspelen naar de media.
Verder zullen we middels een persbericht de landelijke en zoveel mogelijk de lokale pers 
informeren begin april. Wil je zelf de lokale pers inlichten dan kunnen wij het persbericht je 
toesturen.

Heb je nog suggesties om dit evenement goed onder de publieke aandacht te brengen laat het ons 
weten.

Alle informatie over welke molens zich hebben aangemeld is te vinden op de GVM website 
https://vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/wereldrecordpoging

Op dit moment, februari 2022 is de score dat 486 molens meedoen. Dat zijn per provincie

Groningen 35 van de 88 molens Friesland 24 van de 130 molens

Drenthe 11 van de 38 molens Overijsel 47 van de 66 molens

Gelderland 72 van de 170 molens Utrecht 22 van de 39 molens

Noord Holland 66 van de 154 molens Zuid Holland 79 van de 227 molens

Noord Brabant 64 van de 133 molens Limburg 36 van de 95  molens

Zeeland 28 van de 77  molens Duitsland 2 
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3. Februari: Afdeling Utrecht-'t Gooi zet vrouwelijke molenaars in het zonnetje.
Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. Februari is de maand van afdeling 
Utrecht- t' Gooi. 

Vanwege het 50-jarige bestaan van het Gilde van Vrijwillige Molenaars ontwikkelde Utrecht-’t 
Gooi audiotheatertochten “ Zij is Molenaar” over dertien vrouwelijke molenaars met hun dertien 
molens in Utrecht en ‘t Gooi. In samenwerking met RTV Utrecht is er ook een documentaire 
gemaakt. De afdeling Utrecht-’t Gooi organiseert ‘Zij is Molenaar’ en dat is niet voor niets: in deze 
regio draaien relatief de meeste vrouwen van Nederland!
Op 5 februari zal de Burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, de heer Maarten Divendal, de 
formele opening van de jubileummaand en “Zij is molenaar” op de Oostzijdse Molen in Abcoude 
verrichten door het canvas van het Jaar van de Molenaar te onthullen. Vanwege de beperkingen zal 
het event in kleine kring plaats vinden.
Wat is er te doen in Utrecht in de maand februari? 
Er zijn zes prachtige fietsroutes ontwikkeld langs molens waar vrouwelijke molenaars en molenaars 
in opleiding (MIO’s) draaien. Bij elk van deze molens kun je met je telefoon een QR code scannen 
en hun audioverhalen afspelen. We noemen het ‘audiotheater’: een stukje kunst voor het oor op 
locatie. Zo kunnen bezoekers dus, zelfs wanneer de molen gesloten is, geïnspireerd raken door het 
werk van de molenaar. Fiets, kijk en luister... en wie weet ontdek je de molenaar in jezelf! 
Op onze website kun je het routeboekje gratis bestellen en vinden waar je deze kunt afhalen. De 
tochten zijn tussen de 31 en 42 km lang. Fietsers die routes liever online volgen, kunnen dat via 
www.zijismolenaar.nl doen. De verhalen zijn ook zonder een fysiek bezoek aan de molens via de 
website te beluisteren. 
Indien de coronamaatregelen het toelaten, kunnen bezoekers de dertien molenaars en MIO’s op 5 
februari bij hun molen ontmoeten. De molens zijn: De Vriendschap (Weesp), Oukoper Molen 
(Nieuwersluis), t Hoog en Groenland (Baambrugge), De Korenmolen (Laren), Oostzijdse Molen 
(Abcoude), Geesina (Groenekan), Molen de Ster (Utrecht), De Windhond (Soest), Westbroekse 
Molen (Oud Zuilen), de Trouwe Waghter (Tienhoven), Kockengense Molen (Kockengen), de Ruiter 
(Vreeland), de Kraai (Westbroek). 

In samenwerking met RTV Utrecht worden er portretten en een tweedelige documentaire over de 
vrouwelijke molenaar en dit project gemaakt. Naar verwachting wordt de documentaire in twee 
delen op 20 en 27 februari 2022 op RTV Utrecht uitgezonden. 
Credits:Audiotheatermakers: Rinske Bouwman en Inge WannetFotografie: Zahra Abdullah (@zaarstudios)
Vormgeving: Renate StevensFinanciering: De Hollandsche Molen, Het Utrechts Landschap, RTV Utrecht, Provincie 
Utrecht, Elise Mathilde Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, K.F. Hein Cultuurfonds, Carel Nengerman Fonds

U kunt nog steeds uw Jubileum activiteiten aanmelden bij uw afdeling!! Het hele jaar staat 
bol van activiteiten en feestelijkheden!

Jubileum wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van:

Bouwbedrijf Kolthof

Bouwbedrijf van der Linde

Den Hartog Rietdekkers

Roald Hans Molenmakers

Molenmaker Verbij

De Bunschoter



Contact Jubileumcommissie

Peet Wessels (voorzitter)

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