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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. Oktober: Ik (de molenaar) ben er, u bent welkom.
Op zaterdag 1 oktober werd in Noord-Brabant het Jubileum op twee locaties geopend! Er zijn n.l 
twee molens die beide 150 jaar bestaan en beide met de naam de Twee Gebroeders. 

In de ochtend werd het eerste deel van de opening gehouden bij de Twee Gebroeders in Roosendaal. 
Waar om 10.30 uur de Roosendaalse Burgemeester van Midden werd verwacht. Hij heeft samen 
met Erik Kopp het canvas van het Jaar van de Molenaar onthuld. En onder het genot van een 
molenbittertje werd met alle genodigden geproost op een mooie maand met Brabantse 
molenactiviteiten. Daarna had Burgemeester van Midden nog een grote verrassing voor molenaar 
Niek van Eekelen. Niek heeft een koninklijke onderscheiding gekregen voor zijn al 40 jaar durende 
inzet voor de twee Roosendaalse molens, molen de Hoop en molen de Twee Gebroeders als mede 
zijn inzet voor het Gilde als instructeur en het verzorgen van diverse theorie avonden. Molenaar 
Niek was enorm ontroerd door de eer die hem toekwam.
In de middag werd het  tweede deel van de officiële opening op molen de Twee Gebroeders in 
Aalburg gevierd.
De feestelijkheden in Aalburg begonnen al op vrijdag 30 september om 12 uur met een 
draaimarathon  tot zaterdag 1 oktober 18 uur, om zo aandacht te vragen voor het ambacht van 
molenaar en het Gilde. Ook ’s nachts mochten mensen komen kijken om de bijzondere sfeer van het 
nachtmalen te proeven. 



Om 15 uur startte het officiële gedeelte met eerst het weer opnieuw in bedrijf stellen van de molen 
door de voorzitter van de molenstichting Land van Heusden & Altena, dhr Salomons. Daarna werd 
het canvas van het Jaar van de Molenaar onthuld worden. Na het officiële deel was er muziek van 
een blaaskapel en met een hapje en een drankje bleef het nog lang gezellig.

Foto: Burgemeester van Midden en Erik Kopp in Roosendaal

Foto: Molenaars proosten op het Jubileum in Noord-Brabant in Aalburg.



Gedurende de maand oktober was er elk weekend in een van de vier windstreken van Noord-
Brabant open molendag. Met dank aan alle deelnemende molenaars, molenorganisaties en de vier 
grote molenverenigingen in Noord-Brabant: de Peellandse Molenstichting, West Brabantse 
Molenvereniging, vereniging Molenvrienden Land van Cuijk en Molenstichting het Land van 
Heusden en Altena. 

2. November: Molens in Drenthe vieren Jubileum!
Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. November is de maand van 
afdeling Drenthe. 

Op verschillende molens in Drenthe worden activiteiten georganiseerd voor het jubileum 50 jaar 
Gilde. Een aantal activiteiten kunnen we hier al noemen, maar ongetwijfeld zullen er spontaan bij 
de molenaars nog ideeën gaan opborrelen. 
De officiële opening van de Drentse jubileummaand gaat gebeuren op de molenaarscontactavond 
bij Brasserie Diggels in Westerbork op 28 oktober om 20.00 uur. Het bestuur is zeer verheugd dat 
de Commissaris van de Koning Mevr J Klijnsma heeft toegezegd daarbij aanwezig te zijn.

Een voor de afdeling Drenthe belangrijke activiteit is het examineren van de drie jongste molenaars 
in Drenthe. Op molen Noordenveld in Norg wordt een feestelijk molenaarsexamen georganiseerd 
voor onze jeugdige molenaars. De Hollandsche Molen neemt dit examen af.

Bij molen de Zwaluw in Hoogeveen wordt een boek uitgegeven op 19 november met als titel “Het 
waait, of het waait niet!”. De boeiende molengeschiedenis van Hoogeveen wordt hierin beschreven. 
Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan burgemeester Loohuis van Hoogeveen. Hierbij is een 
historische groep uitgenodigd, "Die luyden van het Hooge Veene".

Op Molen de Zaandplatte in Ruinen is een groep scholieren uitgenodigd om de houten 
verbindingen, gebruikte houtsoorten en draaiende techniek, die in de molen zijn gebruikt eens nader 
te onderzoeken. Deze leerlingen volgen praktijkgericht onderwijs in de vakken meubelmaken en 
timmeren. De vakdocent van deze leerlingen is enthousiast voor een bezoek aan de molen.

Molen De Bente in Coevorden, molen Nooitgedacht in Veenoord en molen Grenszicht in Emmer-
Compascuum zullen op een aantal avonden te bezoeken zijn. De molens zullen worden verlicht en 
bezoekers van molen Grenszicht kunnen in de gezellige bezoekersruimte ook terecht voor een kop 
koffie en wat ambachtelijk gebak. Molenaars zullen die avond de molens draaien en rondleidingen 
geven. Bij De Bente in Coevorden worden ambachtelijk gemalen meel en ambachtelijk gebrouwen 
bier verkocht.

Molen de Hoop in Sleen zal open zijn op de dag van Sint Maarten, 11 november.
Molen de Arend in Coevorden zal extra open zijn op zondagmiddag 6 en 20 november van 13.00 tot 
16.00 uur.

Het bestuur van de afdeling Drenthe heeft een jubileumboekje uitgegeven met als titel “Mijn 
favoriete pannenkoek – Alle molens in Drenthe”. Samen met dit jubileumboekje zijn er ook 15 
fietsroutes samengesteld waarmee men op de fiets langs de Drentse molens komt. Omdat november 
niet echt de maand is om op de fiets te stappen, is dit boekje en de fietsroutes eerder dit jaar 
verspreid onder alle Drentse molens.  Het is een gemakkelijk leesbaar boekje geworden, waar alle 
molens in Drenthe kort staan beschreven. Elke molen met een uniek pannenkoekrecept. 
Ook heeft het afdelingsbestuur van Drenthe zich dit jaar ingeschreven voor deelname aan de Groene 
Anjerprijs. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan vrijwillige organisaties op het gebied van 
natuur, cultuur, ambacht, erfgoed enz. in de provincie Drenthe. We hebben een prijs gewonnen voor 
onze inzet om vooral in de nabije toekomst te gaan werken aan jonge aanwas op de molens.



3. Mis onze geweldige afsluiting van het Jubileumjaar niet!!!

Zaterdag 10 december is de afsluiting van het jubileumjaar van het Gilde. Deze wordt 
georganiseerd in het Openluchtmuseum in Arnhem. We hebben een zeer aantrekkelijk en 
gevarieerd programma samengesteld. De dag begint om 13.30 maar u kunt als deelnemer al vanaf 
10:00 uur het Openlucht museum bezoeken en de entree is gratis.

We openen de middag om 13.30 uur met een terugblik en een uitleg over het programma.
Er zijn meerdere activiteiten:
- een presentatie over de molen in de schilderkunst,
- een presentatie over de inzet van 3D-fotografie bij restauraties
- een programma in Loods Goes met filmpjes en een quiz
- een verzamelaarsmarkt
De middag wordt afgesloten met een drankje en een hapje.

U dient zich snel aan te melden voor deze bijeenkomst want vol=vol!!!
Aanmelden kan tot 15 november op molenaarsdag22@gmail.com.

Voor alle deelnemers is er een prachtig cado. De Jubileumcommissie m.n commissielid Jos Betting 
heeft een mooi molenaarsverhalenboek uitgegeven. Dit prachtige boek wordt 10 december 
uitgereikt aan alle deelnemers. Voor een impressie van het boek is hier de link.

4. Evert Smit Biotoopprijs voor Riet Meijer.

Molenstichting Noord-Brabant heeft i.v.m het Gilde Jubileum de molenaars contactavond speciaal 
verplaatst naar 18 oktober i.p.v in de gebruikelijke maand september. Tijdens deze bijeenkomst was 
het Gilde ook uitgenodigd en heeft voorzitter Erik Kopp een korte presentatie gehouden. Maar 
vooral Riet Meijer enorm verrast met de Evert Smit biotoopprijs. Het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars reikt de Evert Smit biotoopprijs uit aan molenaars die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt voor het actief behoud of zelfs verbeteren van hun molenbiotoop. De prijs is voor zowel 
wind- als watermolenaars en dit jaar is deze speciale prijs naar Riet Meijer gegaan. Er is een bedrag 
van 500 euro aan deze prijs verbonden.

Vanaf de oprichting in 2008 is Riet Meijer lid van de adviesraad van Molenstichting Noord-Brabant. 
Als mede eigenaar/bewoonster van de Hooidonkse watermolen (vanaf 1997) vertegenwoordigt zij 
daarin met name de belangen van de monumentale watermolens in de provincie. Met een enorme 
gedrevenheid is zij pleitbezorger voor de landschappelijke waarde van de watermolens. De zgn. 
watermolenlandschappen hebben zich in de loop van de eeuwen gevormd door het oprichten en in 
bedrijf stellen van watermolens. De watermolens zijn in veel gevallen rijksmonumenten. In die zin 
is bescherming van het gebouw en de mechaniek gegarandeerd. De aanvoer en afvoer van 
voldoende water is echter ook van levensbelang voor het behoud van de watermolens. Hierbij 
spelen veel aspecten en belangen een rol. Zaken die in de 2e helft van de vorige eeuw, zoals bij 
ruilverkavelingsprojecten, lang niet altijd onderkend zijn.

Riet is een belangrijke pleitbezorger geweest bij de totstandkoming van het “Pilotproject 
Watermolenlandschappen in Het Groene Woud” dat in 2017 startte en medio 2019 afgesloten werd 
met een eindrapport (https://molenstichtingnoord-brabant.nl/groenewoud/). Een groot aantal 
organisaties en instanties zoals betrokken gemeenten, het waterschap, natuurorganisaties, provincie 
N-Br en de rijksdienst RCE hebben hierbij samengewerkt. Vooral haar verbindende werk en Riet’s 
niet aflatende enthousiasme zien wij als belangrijke factoren dat het project tot stand gekomen is en 
ook – gezien de vele positieve reacties – geslaagd is.



Het pilot project heeft inmiddels ook een vervolg gekregen in het Erfgoed Deal-project voor het 
Stroomgebied de Dommel; Watermolenlandschappen voor klimaatadaptatie 
(https://molenstichtingnoord-brabant.nl/watermolenklimaat/).

Opnieuw heeft Riet hierbij met haar enthousiaste en inzet een belangrijke bijdrage geleverd bij de 
projectaanvraag en – inmiddels gestarte – uitvoering. Riet is in de loop van de jaren een autoriteit 
op het gebied van watermolenlandschappen geworden waar je niet aan voorbij kunt gaan; een 
belangrijk lid van het adviesorgaan voor het bestuur van de Molenstichting en daarmee voor het 
behoud van de watermolens en hun omgeving.

De vele uren van inzet zijn volledig op vrijwillige basis.

Foto: Erik Kopp en Riet Meijer

5. En dan nog dit:
1) De diverse activiteiten van de afdelingen die al geweest zijn nog steeds te bezoeken! 
Informatie is te vinden op onze website of

* Utrecht
* Groningen

            * Limburg
* Noord Holland
* Overijssel
* Zeeland
 * Fries  land  

  * Zuid Holland
 * Noord Brabant

2) De nieuwsbrieven zijn in PDF versie te vinden op de gilde website onder nieuwsbrieven.
3) Uitverkoop!: Alle artikelen in de Gilde webshop zijn nu in de uitverkoop dus wellicht is er 



nog iets moois voor je bij!
4) Geef je op voor de afsluiting van het Jubileum op 10 dec!!! VOL=VOL 

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




