
Jubileum Nieuwsbrief Mei 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. April: Limburg toonde zijn watermolens met muzikale noot.

 

    Foto: Voorzitter Erik Kopp en Afscheidnemend vz afd Limburg Michiel Baltussen.



In dit Jubileumjaar heeft elke afdeling een maand toebedeeld gekregen om leuke streekgebonden 
molenactiviteiten te organiseren. In april was Limburg aan de beurt en na afloop van de ALV in het 
Limburgse Vaals werd hun maand officieel geopend met het onthullen van het “Jaar van de 
Molenaar” canvas. Uiteraard wederom gesigneerd door in dit geval Voorzitter Erik Kopp en de 
afscheidnemende voorzitter van afdeling Limburg Michiel Baltussen.
De hele maand april heeft in het teken gestaan van de vele watermolens die Limburg rijk is maar 
ook de windmolens aldaar zijn volop te bezoeken geweest. Uiteraard waren ook de Limburgse 
molens goed vertegenwoordig tijdens de recordpoging molens draaien op 9 april.

Gedurende de maand April waren er op vele molens extra openstellingsdagen op de zaterdagen en 
zondagen en organiseerde de afdeling Limburg proeflessen voor mensen die eens willen weten wat 
het is om molenaar te zijn, men heeft een dag mee kunnen lopen.
Op vele molens is ook het Limburgse molenlied ‘De zingende sjtein’ ten gehore gebracht door 
menige harmonie of plaatselijk muziekgezelschap. Dit lied is door Gé Reinders (bekend van het 
liedje ‘Blaosmuziek’) speciaal geschreven voor het Gilde van vrijwillige Molenaars Limburg. Het 
lied is te horen via de link Limburgs Molenlied: De zingende sjtein
Door Sjaak Jenniskens is de melodie bewerkt voor harmonieën en fanfares.
Deze muziekpartijen zijn door alle Limburgse blaasgezelschappen gratis van de Limburgse Gilde 
website te halen via deze link
De muziek blijft het hele feestjaar 2022 auteursrechtenvrij te gebruiken.
Via de nieuwsbrief van de Limburgse Bond Muziekgezelschappen, de LBM, zijn alle leden van 
deze bond geïnformeerd en uitgenodigd om het Molenlied op te halen, in te studeren en in april op 
de plaatselijke molens ten gehore te brengen. 

Iedereen blijft ook nu welkom op de draaiende molens waar molenaars en molengidsen bezoekers 
rond zullen leiden en uitleg geven over de werking van hun molen. Wellicht nog met muzikale 
begeleiding. Reguliere openingstijden van de Limburgse molens vindt u hier

2. Mei: Noord Holland heeft een bijzondere speld.
Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. Mei is de maand van afdeling 
Noord Holland. 

Het thema van afdeling Noord Holland is: Molenaars doen hun eigen ding tussen de bloembollen en 
het water.

De officiële opening van de Jubileumactiviteiten van afdeling Noord Holland gaat 7 mei gebeuren 
met uiteraard weer de onthulling en het signeren van het Jaar van de Molenaar canvas. De 
feestelijkheden zullen plaatsvinden op molen de Adriaan in Haarlem.
Daar wordt voor de molenaars (in opleiding) van het Gilde een jubileum pin gepresenteerd waarmee 
het bestuur van de afdeling Noord Holland de molenaars wil bedanken voor hun inzet! Deze pin is 
bedacht door het team van molen de Adriaan.

De afdeling heeft gekozen om hun activiteitenweekend te laten samenvallen met het nationale 
molenweekend op 14 en 15 mei. Met het thema; “Molenaars doen hun eigen ding tussen 
bloembollen en het water” zijn vele molens te bezoeken tussen de bloeiende bollenvelden. Dit levert 
een prachtig Hollands plaatje op. Waarschijnlijk zullen ook nu weer alle 103 molens die draaiden 
tijdens de recordpoging hun deuren open zetten voor publiek. 

Diverse molens plannen dat weekend nog extra activiteiten waaronder: 



* Molen De Hoop in Den Oever zal op 14 en 15 mei van 11.00 tot 16.00 draaien (en bij voldoende 
wind ook malen). De molen is dan open voor bezoek en er worden rondleidingen verzorgd, er 
worden pannenkoeken gebakken en op zaterdag 14 mei koekjes bakken van eigengemaakt deeg. Er 
wordt koffie, thee en limonade geschonken.
Kinderen kunnen met een handaangedreven zeef zelf van volkorenmeel bloem maken. Ook kunnen 
ze de molenaar helpen met het kruien en vangen van de molen. Als ze die taken goed uitvoeren 
krijgen ze een certificaat junior-molenaar. Dit alles geldt ook voor molen de Onderneming maar 
dan alleen op zondag.
Er is een fietsroute die langs beide bestaande molens voert en ook langs de locaties van de 12 
verdwenen molens, allerlei andere bezienswaardigheden en monumenten op Wieringen. Deze 
fietsroute kaart met beschrijving is tegen een kleine vergoeding te verkrijgen bij de molens. 
(Op zaterdag 14 mei wordt om 16.00 uur de nieuwe molenboet bij De Onderneming officieel in 
gebruik genomen. Vanwege de voorbereidingen voor deze festiviteit zal De Onderneming vanaf ca. 
12.30 uur wel draaien maar niet open zijn voor bezoek)

* Korenmolen De Hoop in ’t Zand (Molen van Zeeman) zal eveneens op zaterdag 14 en zondag 
15 mei meedoen aan de Nationale Open Molendagen. De molen is beide dagen gratis te bezoeken 
van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 17.00 uur. Als het weer het mogelijk maakt wordt er ook op 
de wind tarwe gemalen tot meel.

* Molen de Otter, Amsterdam zal open zijn van 10.00 tot 17.00 uur 
De molen draait, er zijn rondleidingen en op het terrein zijn allerlei activiteiten. Om 15.00 uur en 
16.00 uur is er muziek van de Zingende Zagen met het ROOTS koor Amsterdam onder leiding van 
Hebert de Jonge.

* Molen het Jonge Schaap, Zaansche Schans
De molen is open van 10.00 tot 16.00 uur. Als er wind is zaagt de molen. En ook wordt gezongen 
door de Zingende Zagen met de Schorre Schapen.

*De Zijper Molens organiseren een auto/fiets route.

* Molen De Lastdrager draait en er worden pannenkoeken gebakken tijdens het Nationale 
molenweekend.

* Molen van Sloten organiseer op 6 mei een leuke actie voor kinderen om o.a te zorgen dat de 
molen weer kan draaien.
In de meivakantie organiseert de molen een spannende speurtocht naar een ontsnapte boef. Hij heeft 
zich verstopt ergens in de molen. Daardoor kan de molen niet meer draaien. Help de molenaar de 
boef te vinden. Als de molen weer draait staat er een drankje met wat lekkers klaar voor alle 
deelnemers. De activiteit is voor kinderen van 5 tot 10 jaar en meer info is hier te vinden

3. Recordpoging: Een overweldigend succes!!!
Op 9 April was het dan zo ver! Tussen 11.00 en 12.00 hebben we een recordpoging molens draaien 
gedaan. Het is een geweldig succes geweest en heeft voor enorm veel onderlinge verbondenheid 
gezorgd maar ook het ambacht van molenaar enorm op de kaart gezet. Dank aan alle molenaars die 
hebben meegedaan! En speciale dank aan onze coordinator Nico Willems. 
We hebben enorm veel publiciteit gehad en het is geweldig om te zien dat vele individuele 
molenaars contact hebben gezocht met de lokale pers om de recordpoging te promoten en aandacht 
te vragen voor hun molen en ambacht. We zijn zowel op diverse landelijke als lokale radiostations 
te horen geweest, Hart van Nederland heeft ons in beeld gebracht en uiteraard waren zeer goed 



vertegenwoordigd met een lang item op zowel het 18.00 als 20.00 NOS journaal. Het heeft ook 
zeker al diverse nieuwe MIO's opgeleverd en vele hebben informatie aangevraagd.
Hoewel deze recordpoging is geen officiële Guinness Book of records poging was, hebben we nu 
een geweldig uitgangspunt om in de toekomst wel voor het Guinness book te gaan.
 
Er hebben in totaal 841 molens deelgenomen, waarvan ook vele watermolens en 32 molens uit het 
buitenland.
De onderstaande tabel geeft de verdeling over de afdelingen weer.

Provincie Aantal deelnemende molens Totale aantal molens
Groningen 66 88
Drenthe 28 38
Friesland 61 130
Overijssel 55 66
Gelderland 119 170
Utrecht 26 39
Noord-Holland 105 154
Zuid-Holland 150 227
Noord-Brabant 100 133
Limburg 47 95
Zeeland 52 77

Buitenland 32

Duitsland 14
Nieuw Zeeland 1
Verenigd Koninkrijk 6
Hongarije 1
Bulgarije 1
Oostenrijk 1
Denemarken 2
Verenigde Staten 4
Zweden 1
Kroatië 1

Op ons verzoek hebben vele van jullie foto's en filmpjes ingestuurd. Hiervan is een mooie 
compilatie gemaakt en deze is hier te zien. Deze 18 minuten durende film zal ook op de Gilde 
website te vinden zijn.



4. Jubileum ALV in Limburg

Foto: Op de ALV werden Hub van Erve en Jan Wieffer benoemd tot Erelid!

Op zaterdag 2 april was de algemene Jubileum ledenvergadering 2022 op uitnodiging van afdeling 
Limburg te gast in het Limburgse Vaals, op de Frankenhofmolen.  Het is de eerste keer dat we met 
de ALV “het land in gaan” en dat is uitstekend bevallen. Dus ook volgend jaar zullen we weer een 
mooie lokatie ergens in het land uitzoeken, suggesties zijn welkom!

Alle aanwezigen werden bij aankomst ontvangen met koffie en heerlijke Limburgse vlaai, 's 
morgens vers gebakken in de oude houtgestookte oven in de molen, zodat de sfeer er al goed inzat 
bij aanvang van de vergadering om 10.00 uur.
Voor het eerst werd de vergadering online gestreamed zodat men ook vanuit huis de vergadering 
kon bijwonen. Helaas kon dit voorgenomen plan door een gebrekkige internetverbinding geen 
doorgang vinden, een leerpunt voor de volgende keer.

Gelukkig is de hele vergadering opgenomen en is deze terug te vinden op onze Gilde website of 
door hier te klikken. Ook alle documentatie staat op de site of is hier te vinden.

Aan het einde van de ALV werden Hub van Erve en Jan Wieffer tot hun verbazing naar voren 
geroepen. Voorzitter Erik Kopp heeft hen benoemd tot Erelid van onze vereniging als dank voor 
hun jarenlange tomeloze inzet voor het Gilde! Gefeliciteerd heren!!!

5. Landelijk Examendag
Op 15 April heeft de Landelijke Examendag plaats gevonden. Er werden die dag in alle windstreken 
examens afgenomen te weten in Oude Pekela, Rijssen, Someren en Leidschendam, met in totaal 14 
kandidaten. Het Gilde en De Hollandsche Molen zijn die dag met taart en een mooie Jubileum pin 



afgereisd naar de 4 lokaties om extra aandacht besteden aan deze feestelijk maar voor de kandidaten 
spannende dag. Iedereen is geslaagd! Proficiat!!!

 

Oude Pekela, Molen De Onrust

Leidschendam, Molen De Salamander



Rijssen, Pelmolen Ter Horst

Someren, Molen Den Evert



6. Bericht van De Hollandsche Molen
Nationale Molendag komt er weer aan!
Op 14 en 15 mei 2022 is er eindelijk weer een ouderwets gezellige Nationale Molendag, het 
belangrijkste molenevenement van Nederland, mede mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij. 
Honderden oude wind- en watermolens door heel Nederland openen weer hun deuren om het 
bezoek te ontvangen. Op  www.nationalemolendag.nl zijn de openingstijden van alle deelnemende 
molens te vinden. Ook zijn er fiets- en wandeltochten te vinden.
Verder is er een molenquiz – waarmee een molenarrangement ter waarde van € 450 kan worden 
gewonnen – en een fotowedstrijd. In de week na Nationale Molendag bepalen de publiekstemmers 
via de website welke fotografen een molenarrangement winnen. Onder de stemmers wordt ook een 
molenarrangement verloot.
Doet jouw molen ook weer mee aan Nationale Molendag? En heb je je al opgegeven? Zo niet, geef 
dat dan door via Mijnmolen.nl.

Controleer jouw roeden.
Afgelopen maart presenteerde De Hollandsche Molen een onderzoeksrapport over de staat van 
molenroeden in Nederland. Het onderzoek laat zien dat een roedebreuk diverse oorzaken kan 
hebben. Er zijn drie hoofdoorzaken aan te wijzen: corrosie, slechte lassen en 
spanningsconcentraties. Bij het inschatten van de resterende levensduur van een roede zijn er echter 
veel andere factoren in het spel die ook nog met elkaar samenhangen.
Om moleneigenaren en molenaars in staat te stellen om inzicht te krijgen in de risico’s rondom 
gelaste roeden is de RoeRie ontwikkeld. Dit risicoinventarisatie- en evaluatie-instrument kun je 
online invullen. De kwaliteit van de uitkomst neemt toe wanneer deze zo compleet mogelijk is 
ingevuld. De inhoud van de ingevulde RoeRie wordt anoniem opgeslagen en niet gedeeld met 
derden.
Dus vul de RoeRie in op de website van De Hollandsche Molen!

7. En dan nog dit:
1) Speciaal voor alle molenaars heeft molenaar Aad Breel muziek aangevraagd bij het radio 
programma Arbeidsvitaminen. Dit is het horen op 11 mei tussen 9.00 en 12.00 op NPO 5. 
Meer info over Arbeidsvitaminen is hier te vinden.
2) Je kunt nog steeds jouw Jubileum activiteiten aanmelden bij jouw afdeling!! Het hele jaar 
staat bol van activiteiten en feestelijkheden!
3) Uiteraard zijn diverse activiteiten van de afdelingen die al geweest zijn nog steeds te 
bezoeken, informatie is te vinden op onze website of

* Utrecht
* Groningen

            * Limburg
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.

Jubileum wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van:
Dhr & Mevr Epskamp



Bouwbedrijf Kolthof

Bouwbedrijf van der Linde

Den Hartog Rietdekkers

Roald Hans Molenmakers

Molenmaker Verbij Hoogmade B.V

De Bunschoter

Aannemings-en Molenmakersbedrijf Gebr. Coppes

Contact Jubileumcommissie

Peet Wessels (voorzitter)

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




