
Jubileum Nieuwsbrief Maart 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. Februari: Afdeling Utrecht-'t Gooi heeft de vrouwelijke molenaars in het 
zonnetje gezet.

Foto: mio Lisa van Dijk, Vz Harke Slagter, initiatiefnemers en molenaars Ingrid Friesema en Marloes Stofferis



Op zaterdag 5 februari heeft de afdeling Utrecht- 't Gooi hun activiteiten maand officieel geopend 
bij de Oostzijdse molen te Abcoude. Voorzitter Harke Slagter heeft samen met Burgemeester 
Divendal (gemeente de Ronde Venen) het doek van het Jaar van de Molenaar onthuld en 
ondertekend als startschot voor alle Jubileumactiviteiten. De Afdeling Utrecht ontwikkelde diverse 
audiotheatertochten “ Zij is Molenaar” over dertien vrouwelijke molenaars met hun dertien molens 
in Utrecht en ‘t Gooi. In samenwerking met RTV Utrecht is er een prachtige documentaire gemaakt. 
Die eind februari wordt uitgezonden in 2 delen, bekijk de beide delen op de website 
Zijismolenaar.nl

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. Op de website www.zijismolenaar.nl kun je het routeboekje gratis bestellen 
en vinden waar je deze kunt afhalen. De tochten zijn tussen de 31 en 42 km lang. De verhalen zijn 
ook zonder een fysiek bezoek aan de molens via de website te beluisteren. 

2. Maart: Afdeling Groningen toont het pellen van gerst.
Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. Maart is de maand van afdeling 
Groningen. 

Afdeling Groningen zet pellen weer op de kaart.

De hele maand maart zal er op Groninger molens aandacht worden besteed aan het pellen van gerst 
tot gort. In deze provincie staan bijna de helft van de nog aanwezige pelmolens.

Op 1 maart zal er aan de burgemeester van gemeente Het Hogeland een receptenboekje worden 
uitgereikt en samen met de afdelings Voorzitter Willem Huizenga zal het canvas van het Jaar van de 
Molenaar worden onthuld en ondertekend als start van deze jubileummaand. Tevens zal dan een 
documentaire worden vertoond, die speciaal is vervaardigd door een professionele filmmaker. 
Daarin wordt op een mooie manier het gehele proces van gerst tot gort uit de doeken gedaan. 
Voorzien van uitleg en verluchtigd met muziek. Alle aspecten van pellen komen aan bod. Van de 
verbouw, de oogst tot het pellen, het blikslaan en de waaierkast. Ook de verwerking tot een maaltijd 
staat op beeld. 

Deze film zal op verschillende molens tijdens de openingstijden worden vertoond. Molens met een 
al dan niet compleet pelwerk zullen dit tonen. Diverse molenaars zullen ook gortproducten aan gaan 
bieden, om zo de gortbeleving compleet te maken. 

Waar kun je gaan kijken?
In (Zuid)oost-Groningen kan vanaf 1 maart een kijkje worden genomen in de volgende molens: 
Bellingwolde - Veldkamp’s Meul’n (zondagmiddag) en Weddermark (zaterdagmiddag), Bourtange - 
Vestingmolen (zaterdag- en zondagmiddag), Ganzedijk - Udema’s Molen (12, 20 en 26 maart), 
Oude Pekela - Molen De Onrust (zaterdagmiddag)., Veelerveen - Molen Korenbloem 
(zaterdagmiddag), Vriescheloo (zondagmiddag en alle weekdagen), Winschoten - Molen Edens 
(zaterdagmiddag), Molen Dijkstra (zaterdagmiddag) en Molen Berg (zaterdagmiddag).



3. Recordpoging
Alle Nederlandse molens gaan draaien!
Molenaars recordpoging om alle molens in Nederland gelijktijdig te laten draaien is op 

9 april 2022 tussen 11.00 en 12.00 uur

In dit jubileumjaar willen we de aandacht vestigen op het Gilde en het ambacht van molenaar. 2022 
is niet voor niets uitgeroepen tot “Het Jaar van de Molenaar”.

Hieraan kunnen alle molenaars meedoen door hun molen op 9 april tussen 11.00 en 12.00 uur te 
laten draaien om zo samen een molendraairecord te vestigen.

Het enthousiasme om mee te doen is groot en vele molenaars hebben bevestigd dat hun molen 9 
april zal draaien. Het enthousiasme was in sommige gevallen zo groot dat molens meerdere keren 
werden opgegeven waardoor er molens in de lijst dubbel stonden aangegeven. Het aantal molens 
dat zal draaien ligt op dit moment rond de 600 molens. Een groot aantal molens mag niet draaien in 
verband met het onderzoek naar roede breuk. Andere molenaars hebben aangegeven dat hun molen 
op dit moment niet draaivaardig is. Mocht je een molen kennen zonder molenaar maar die wel 
draaivaardig is. Geef dit door dan proberen wij te helpen met het zoeken van een molenaar.

Heb je je molen nog niet aangemeld en je molen is draaivaardig aanmelden kan nog steeds. Kijk 
voor de molens die al meedoen op de website van het GVM!

Aanmelden kan middels een email naar: molenaarsrecord@gmail.com

Help mee een duizelingwekkend record neer te zetten. 

Ga je nog iets bijzonders doen tijdens de record poging, geef dit dan door. Wij zullen die informatie 
weer doorspelen naar de omroepen. We hebben de lokale media inmiddels gewezen op dit 
evenement. We informeren spoedig ook landelijke pers middels een persbericht. Wil je zelf de 
lokale pers inlichten dan is hier het persbericht te vinden.

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

Alle deelnemende molenaars veel succes en veel plezier gewenst op 9 april.

Alle informatie over welke molens zich hebben aangemeld is te vinden op de GVM website 

Op dit moment, maart 2022, is de score dat 595 molens meedoen. Dat zijn per provincie

Groningen 61 van de 88 molens Friesland 25 van de 130 molens

Drenthe 15 van de 38 molens Overijssel 50 van de 66 molens

Gelderland 89 van de 170 molens Utrecht 23 van de 39 molens

Noord Holland 79 van de 154 molens Zuid Holland 99 van de 227 molens

Noord Brabant 76 van de 133 molens Limburg 39 van de 95  molens

Zeeland 37 van de 77  molens

Zelfs vanuit het buitenland zijn er aanmeldingen.

Duitsland 2 



4. Jubileum ALV in Limburg

Hierbij nodigen wij je uit voor de algemene Jubileum ledenvergadering 2022 welke gehouden 
wordt op zaterdag 2 april 2022 in de Frankenhofmolen te Vaal, Weijerweg 4, 6291 NL Vaals

De Algemene Ledenvergadering gaat het land in! Op uitnodiging van de afdeling Limburg is de 
vergadering in Vaals. 

Aanvang 10:00 uur

Voorlopige agenda:

* Opening

* Vaststellen verslag algemene ledenvergadering van 3 april 2021 

* Bestuursmededelingen door de voorzitter

* Jaarverslag 2021 

* Financieel verslag 2021

* Begroting 2022

* Verslag kascommissie

* Wijzigingen Statuten en Huishoudelijk Reglement

* Rondvraag

* Sluiting

Tijdens de ALV zal het canvas van het Jaar van de Molenaar onthuld worden door een van de 
bestuursleden van afdeling Limburg en voorzitter Erik Kopp, dit als officieel startschot voor de 
Jubileumactiviteiten van Afdeling Limburg. Alle vergaderstukken staan op de website 

Bijzonderheden: Voor wie niet in Vaals aanwezig kan zijn zal de vergadering via het internet te 



volgen zijn. De link voor deze verbinding komt op de website te staan.

Verder vragen we onze leden om zoveel mogelijk vragen alvast schriftelijk in te dienen bij de 
secretaris. Aanmelden voor de vergadering in Vaals is verplicht i.v.m. het aantal stoelen en de 
catering. De lunch wordt verzorgd door het Gilde.

Aanmelden via: secretaris@vrijwilligemolenaars.nl

5. Jubileumboek
Op 31 maart zal in Krijtmolen d'Admiraal te Amsterdam 
het Jubileumboek gepresenteerd worden. Het is een 
prachtige boek geworden waarin onze 50 jarige 
geschiedenis kleurrijk staat beschreven. Met vele weetjes, 
feiten en personen die een belangrijke rol hebben gespeeld 
of nog steeds spelen in ons Gilde van Vrijwillige 
Molenaars. Vanwege ons 50 jarig Jubileum krijgen alle 
Gildeleden dit boek thuis gestuurd!

Ook niet Gilde leden kunnen het boek verkrijgen via onze 
secretaris voor de actieprijs van 24,95 euro geldig 
gedurende dit Jubileumjaar. 

6. Nieuws van De Hollandsche Molen

Nationale Molendag 2022: in volle glorie
Terwijl het in 2020 helemaal niet mogelijk was om een Nationale Molendag te organiseren, moesten 
we ons in 2021 beperken tot een digitale editie. Dit jaar kunnen we weer een ouderwetse Nationale 
Molendag vieren. In het weekend van 14 en 15 mei staan de deuren van honderden molens weer 
open voor bezoek! De voorbereidingen zijn bij ons in volle gang. En mede dankzij de (extra) 
bijdrage van de VriendenLoterij kunnen we flink wat publiciteit genereren. U doet toch ook mee? 
Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om uw molen aan te melden en aan te geven welke 
activiteiten er in het vat zitten.

7. En dan nog dit:
1) Je kunt nog steeds jouw Jubileum activiteiten aanmelden bij jouw afdeling!! Het hele jaar 
staat bol van activiteiten en feestelijkheden!
2) Voor alle molenaars zijn er “Jaar van de Molenaar “ posters,  stickers en flyers 
beschikbaar. Deze zijn verkrijgbaar bij jouw afdelingsbestuur!
3) Ons doel is om gedurende dit Jubileumjaar het ambacht van molenaar brede bekendheid te 
geven. Daar slagen we inmiddels al goed in! We staan zelfs bij de TV wereld op het 
radarscherm. Zo heeft het bekende programma “Wie van de Drie” een molenaar als 
kandidaat en ook nu wordt er een fitte molenaar gezocht om deel te nemen aan een reality 
competitie programma. Lijkt het je iets kijk dan op 
https://bluecirclecasting.nl/programma/reality-competitieprogramma
4) Het blijkt dat het uitprinten van de nieuwsbrief lastig is daarom is er een printbare PDF 
versie te vinden op de gilde website onder nieuwsbrieven.
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