
Jubileum Nieuwsbrief  Oktober 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. September: Maalmarathon in Zuid-Holland.
Op donderdag 1 september heeft de afdeling Zuid-Holland hun Jubileummaand feestelijk ingeluid 
op de Boterhuismolen te Warmond. Op deze mooi gelegen molen is op 29 juli 1972 het eerste 
molenaarsexamen afgenomen in Zuid-Holland. En het was dan ook een hele eer om Martin Schaap, 
molenaar van het eerst uur aanwezig te hebben bij de officiële start van het Jubileum en de 
maalmarathon. Molenaar Martin Schaap en Voorzitter Kees Wassenaar van de Rijnlandse 
Molenstichting hebben het canvas van het Jaar van de Molenaar onthuld. Gastheer Jan 
Hoogenboom van de Boterhuismolen was in 1972 ook al molenaar op deze molen, hij ontving uit 
handen van Gilde voorzitter Erik Kopp en toeziend oog van afdelingsvoorzitter Kees Kammeraat, 
ons mooie Jubileumboek.
De afdeling Zuid-Holland heeft het 50 jarig Jubileum gevierd in september met een zevendaagse 
maalmarathon. Van 1 t/m 7 september lieten molenaars continue – in een estafette – ergens in de 
provincie één of meer molens draaien. Ook ’s nachts! De  start was op donderdag 1 september om 
15.00 uur op de Boterhuismolen te Warmond en De Kalk- en Doesmolen in Hoogmade sloten op 
woensdag 7 september om 18.00 uur de marathon af. Er hebben ongeveer 40 molens meegedaan en 
op vele momenten waren er meerdere molens die draaiden. Ook zijn er molenaars geweest die zelfs 
een aantal keer tijdens de draaimarathon hun wieken in beweging hebben gezet. Het volledige 
overzicht van de molens die hebben deelgenomen is hier te vinden.
 



Foto: Eerst geslaagde molenaar Martin Schaap en voorzitter van de Rijnlandse Molenstichting Kees 
Wassenaar.

2. Oktober: Ik (de molenaar) ben er, u bent welkom.
Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. Oktober is de maand van afdeling 
Noord-Brabant. 

Alle Brabantse molens hebben deze vlag ontvangen, speciaal ontworpen voor het Jubileum!

Op zaterdag 1 oktober wordt 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. 

De start is bij de Twee Gebroeders in Roosendaal. Waar om 10.30 uur de Roosendaalse 
Burgemeester van Midden wordt verwacht. Hij zal samen met Erik Kopp het canvas van het Jaar 
van de Molenaar zal onthullen, in het bijzijn van een groep genodigden. Onder het genot van een 
molenbittertje zal er geproost worden op een mooie maand met Brabantse molenactiviteiten.



Om 15.00 zal de tweede officiële opening op molen de Twee Gebroeders in Aalburg zijn.
De feestelijkheden in Aalburg beginnen 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 mogen mensen komen kijken om de bijzondere sfeer van het 
nachtmalen te proeven. Er is een wedstrijdje uitgeschreven om te raden hoeveel omwentelingen de 
molen maakt gedurende deze marathon.
Zaterdag 1 oktober beginnen om 10 uur de feestelijkheden al. Er is koffie, thee, koek en een klein 
horeca tentje achter de molen. In de tuin van de buren staan een springkussen en trampoline. De 
kinderen van de twee lokale basisscholen hebben twee oude molenzeilen beschilderd en die 
kunstige zeilen draaien deze dag uiteraard ook mee. In de molen is een fotospeurtocht uitgezet en er 
is een fototentoonstelling. De aanwezige molenaars proberen vooral verhalen te vertellen die dag.
Om 15 uur start dus 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 
zal het canvas van het Jaar van de Molenaar onthuld worden. En men heeft nog een verrassing in 
petto. Na het officiële deel is er muziek van een blaaskapel met een hapje en een drankje tot 18 uur. 

Gedurende de maand oktober is er elk weekend in een van de vier windstreken van Noord-Brabant 
open molendag. Bent u molenaar/vrijwilliger op een molen in één van de regio's en u wilt nog 
meedoen en u heeft zich nog niet aangemeld? Dan kunt u dat nog steeds doen via e-mailadres: 
molenaarsdraaien@gmail.com

• Zondag 2 oktober 2022, Zuidoost met o.a. De Peellandse Molenstichting. Zuidoost 
omvat het gebied van de Peellandse Molenstichting, ten zuiden van deze regio en de 
Kempen tot aan de Limburgse provinciegrens en de grens met België. Hierbij zijn ook de 
gemeenten Oirschot, Boxtel, Best, Eersel en het gebied zuid van de A67 tot aan de 
Belgische grens ingedeeld.

• Zondag 9 oktober 2022, West met o.a. Vereniging tot Behoud van West Brabantse 
Molens. West wordt begrensd door de westgrens van de provincie Noord-Brabant tot de lijn 
ten westen van het Land van Heusden en Altena; ten oosten langs Dongen en ten westen van 
Tilburg naar de Belgische grens. (O.a. West Brabantse Molenvereniging)

• Zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober 2022, Noordoost met o.a. Molenvrienden 
Land van Cuijk. Noordoost is het gebied grenzend ten oosten van Midden-Brabant en ten 
noorden van het gebied van de Peellandse Molenstichting. (O.a. het Brabantse deel van de 
vereniging Molenvrienden Land van Cuijk)

• Zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober 2022, Midden met o.a. Land van Heusden 
en Altena. Midden omvat het gebied ten oosten van het gebied West-Brabant en ten westen 
van de lijn Den Bosch-Boxtel-Oirschot en Reusel (o.a. Molenstichting het Land van 
Heusden en Altena)

3. Molenjongeren dag 17 september.
Het was een dolle boel op molen Het Pink in Koog aan de Zaan. Een hele molen vol enthousiaste 
jonge molenaars op de eerste door hun zelf georganiseerde Jonge Molenaars dag! Vanaf 13.00 was 
iedereen welkom, molenaar of  molenaars in spe. Na een kort officieel programma was er vooral 
tijd om kennis te maken, molen nieuwtjes uit te wisselen en vooral samen te genieten van de 
prachtige molen en uiteraard van de hamburgers die op een van de vuisters werden gebakken.

Het canvas van het Jaar van de Molenaar werd uiteraard ook weer onthuld, dit maal door Frank 
Moerland van de Molenjongeren en Ramon Kroes van Jong Ambacht. Deze twee jongerengroepen 
werken samen in het enthousiast maken van meer jongeren voor het ambacht van molenaar.



Er komt zeker een vervolg! En ook op 10 december tijdens onze slotmanifestatie zullen de jongere 
molenaars zich presenteren. Dit wordt georganiseerd door Jong Ambacht.

Frank Moerland (Molenjongeren) en Ramon Kroes (Jong Ambacht) onthullen het canvas.

4. Groene Anjerprijs voor afdeling Drenthe.
Felicitaties voor afdeling Drenthe voor hun Groene Anjerprijs van het Prins Bernard Cultuurfonds. 
Voorzitter Roelant van Eijk mocht uit handen van Commissaris van de Koning Mevr J Klijnsma een 
cheque van 1000 euro in ontvangst nemen. Deze prijs wordt ingezet om meer jongeren te bewegen 
om molenaar te worden op een van de Drentse molens.

5. Afsluiting Jubileumjaar 50 jaar Gilde in het Openluchtmuseum.
Zaterdag 10 december is de afsluiting van het jubileumjaar van het Gilde. Deze wordt 
georganiseerd in het Openluchtmuseum in Arnhem.

We openen de middag om 14.00 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 presentatie over immaterieel erfgoed
- een programma in Loods Goes met filmpjes en een quiz
- een verzamelaarsmarkt
De middag wordt afgesloten met een drankje en een hapje.

Bij meer dan 400 aanmeldingen gaan we het programma twee keer organiseren. Hetzelfde 
programma wordt dan ook in de ochtend gedaan. Dat ochtendprogramma start dan om 10 uur. Bij 
aanmelding hoort u op welk deel van dag u welkom bent. 

Aanmelden kan tot 15 november op molenaarsdag22@gmail.com.

6. 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
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!

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




