Afdeling Drenthe
Nieuwsbrief oktober 2020
Beste leden,
Omdat we door de (veranderende) regels rond Covid19 onze najaarlijkse contactavond niet konden
organiseren, leek het ons als bestuur op zijn plaats om in ieder geval een nieuwsbrief rond te sturen.
Hiermee missen we natuurlijk de interactie van een contactavond, maar zie deze nieuwsbrief dan
ook met name als een uitnodiging om wat er bij u leeft, met ons te delen, via mail, post, telefonisch
of in den lijve…
Covid & Draaien
Na de eerste schrik in februari/maart van dit jaar zijn gelukkig (bijna) alle molens weer aan het
draaien en zijn ook de meeste lessen weer hervat. Er zijn nogal wat onderlinge verschillen op de
verschillende molens wat betreft de covid-voorzorgsmaaatregelen, maar dat is ook logisch: er zijn
geen 2 molens gelijk en het blijft dus maatwerk. Wij zijn in ieder geval blij dat de prachtige molens in
Drenthe weer regelmatig in actie te zien zijn. Laten we daar gewoon mee doorgaan!
Contactavonden 2021
In de verwachting dat we in het nieuwe jaar weer terug zijn in een vorm van ‘normaal’, is de datum
voor de voorjaarscontactavond gesteld op vrijdag 5 maart 2021.
Voor het najaar kijken we naar vrijdag 8 oktober 2021.
Noteer deze data svp alvast in uw agenda – gewoon bij Diggels, Westerbork.
Veiligheid & ARBO
Op 21 september werden we opgeschrikt door een melding van een ongeval op molen De Zwaluw in
Hoogeveen. De molenaar raakte, bij het inwendig schoonmaken van een mengketel, met zijn voet
bekneld en moest door de hulpdiensten bevrijd worden. Gelukkig geen blijvend persoonlijk letsel,
maar natuurlijk wel een herinnering dat een ongeluk in een klein hoekje zit, ook bij werkzaamheden
die al “1000” keer verricht zijn.
En dat brengt me dan automatisch op de RI&E: Risico Inventarisatie en Evaluatie. Dit is een
aanbevelingswaardige gedocumenteerde analyse waarvoor de eigenaar verantwoordelijk is, maar in
veel (de meeste?) gevallen zal de molenaar de betere partij zijn om alle risico’s op een molen te
onderkennen en weet de molenaar ook (meestal) als beste welke maatregelen nodig zijn om de
situatie zo veilig mogelijk te maken.
Als er eigenaars of molenaars zijn die hiermee aan de gang zijn (of willen), maar op weg geholpen
moeten worden, dan hebben wij in ons bestuur diverse mensen die daarmee ervaring hebben en
graag willen helpen.
Ook als er al een RI&E gemaakt is en er behoefte is aan een “second opinion”, wil het bestuur die
service graag verlenen. Twee weten tenslotte meer dan één!
Met de volgende links is ook eenvoudig verdere informatie te vinden:
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/vrijwilliger
https://www.rie.nl/wetgeving/de-rie-verplichting-en-vrijwilligers/
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Examens
In oktober zijn landelijke examens geweest en in Drenthe kunnen we de volgende vers
gediplomeerde mulders verwelkomen:
Fred Bloemendaal
Roelant van Eijk
Later deze maand zullen nog enkele leden van onze afdeling examen doen.
In november dit jaar heeft een aantal kandidaten zich opgegeven voor de regionale
toelatingsexamens: vanaf deze plaats wenst het bestuur allen veel succes!
De uitslagen van bovenstaande (toelatings)examens zullen we ook weer via een nieuwsbrief
communiceren.
Opleiding
Er zijn nog steeds levendige discussies wat betreft de opleiding, die mede door de covid19
beperkingen verder opgelaaid zijn. Ook in de 3e Gildebrief van 2020 stond een uitgebreid artikel:
“Toegankelijker maar niet Makkelijker”
In Drenthe gaan steeds meer stemmen op om een ‘beperkte’ – of misschien beter: ‘specifieke’opleiding/examen te doen, voor aspirant molenaars, die gewoon op de molen in hun dorp willen
draaien en verder niets. In Groningen wordt daar al mee geëxperimenteerd: zij noemen dat
‘moleninstandhouder’ (https://www.msmog.nl/)
We horen graag hoe u daarnaar kijkt!
Ook zijn er stemmen die de opleiding/examen graag de 21ste eeuw willen intrekken door gebruik te
maken van digitale/online lesmiddelen, digitale (deel)examens voor de theorie etc. Ook over dit
onderwerp horen we graag uw mening.
Het afdelingsbestuur is er om uw belangen te behartigen bij het (landelijk) Gilde, dus horen we graag
wat er speelt.
Wellicht dat we hier op uitgebreider op kunnen terugkomen in een volgende nieuwsbrief.
Weercursus
Het landelijk Gilde had in Hattem een 3-daagse weercursus met David Henneveld georganiseerd voor
de noordelijke provincies. Helaas heeft ook hier covid19 een spaak in het wiel gestoken en is de
cursus afgezegd; zeer spijtig dat de cursus ook geen doorgang kon vinden met maar 30 personen.
Als bestuur zullen wij aandringen dat de volgende cursus ook voor de noordelijke provincies
georganiseerd zal worden. Waarbij voor velen van ons het natuurlijk nog een beste rit is, naar
Hattem!
40 jarig Jubileum ‘Het Drentse Boek’
Omdat uitgeverij Het Drentse Boek van het Huus van Toal dit jaar 40 jaar bestaat (gefeliciteerd!),
hebben wij als Drentse afdeling van het Gilde, voor elk lid een boek gekregen: Wilde Jacht, met als
ondertitel ‘Volksvertellingen uit het oude Molenhuis’, geschreven door molenaarsdochter J.H.
Bergmans-Beins (1879-1948).
De boeken zijn op 26 september ‘officiëel’ overhandigd aan onze voorzitter, vóór de molen in Rolde.
Een prachtig gebaar natuurlijk!
Normaal hadden we de boeken graag uitgedeeld op de contactavond, maar….het bekende
verhaal….covid…
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Enkele leden hebben inmiddels hun exemplaar al gekregen, maar de meeste liggen nog bij de
voorzitter in Buinen.
Wij gaan proberen de boeken voor het eind van het jaar bij iedereen bezorgd te krijgen (meestal zal
dat via uw molen gaan), maar als u in de buurt bent, mag u ook wel even in Buinen aankomen
(Hoofdstraat 35).
Hieronder de foto van de overhandiging en het bijbehorende persbericht.
40 JAOR HET DRENTSE BOEK = WIJ
TRAKTEERT 40 KEER
Dizze week een kedo veur het 'Gilde van
vrijwillige molenaars in Drenthe'
Wij trakteert virtig keer, um reden dat
Het Drentse Boek virtig jaor bestiet. In
1980 bint Marga Kool, Albert Haar en
Jan Nefkens um taofel gaon met as
risseltaot: oetgeverij Het Drentse Boek
in Zuudwolde. In 2007 gung de
oetgeverij met Stichting Drentse Taol en
het maondblad Oeze Volk saomen in
het Huus van de Taol.
Dizze week trakteer we op het boek
‘Wilde Jacht, volksvertellingen uit het
oude molenhuis’. Een boek met Olde
verhalen over Drenthe opschreven deur
meulenaorsdochter Johanna Hindrika
Bergmans-Beins. Zu’n kedo geef we
geern an de 111 leden van het ‘Gilde
van vrijwillige molenaars in Drenthe’.
Oetgever Bert Rossing gef het eerste
boek an veurzitter Roelant van Eijk. De
foto is bij de meul van Raol nomen.
50 Jarig Jubileum van Het Gilde
Zoals eerder medegedeeld, heeft Drenthe de maand November 2022 toegewezen gekregen.
Graag horen we van uw ideeën om aan deze viering invulling te geven. Is het zinvol om hiervoor een
app-groep in het leven te roepen, zodat we inspiratie kun krijgen van elkaars ideeën en daarop
verder bouwen? Laat het ons weten!
Wij hopen TV Drenthe te kunnen strikken om hier de hele maand uitgebreid verslag van te doen.
Hoe leuk is het om uw molen straks op TV te zien?
Bestuurszaken
Zoals bekend is Harm Jansen aftredend – helaas kunnen we hem geen passend afscheid geven op
een contactavond, zoals gebruikelijk. Maar dus vanaf deze plaats: Harm bedankt voor 8 jaar
vakkundig voorzitterschap en succes verder op Woldzigt!!
Omdat we geen afscheid kunnen nemen op de najaarscontactavond, heeft Harm een brief
geschreven, die samen met deze nieuwsbrief verstuurd is.
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En dit leidt dan natuurlijk naar een hernieuwde oproep voor nieuwe bestuursleden: er zijn meerdere
vacatures (ook zonder portefeuille), dus als het u wat lijkt om ervaring op te doen in een bestuur en
mee te helpen met het behartigen van de belangen van (aspirant) molenaars, neem dan contact op
met een bestuurslid.
Wij wensen u winderige weken!
Het bestuur
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