
Alles draait rond de molenaar

Vieren, verbinden en doorgeven

In aanloop naar ons 50 jarig Jubileum in 2022 verschijnt er dit jaar
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elk kwartaal een Jubileum Nieuwsbrief. In het Jubileumjaar zelf
verschijnt er zelfs maandelijks een nieuwsbrief met alle
activiteiten georganiseerd per afdeling in hun molenmaand.

 
 

 

Jaar van de Molenaar
Op 15 Januari 2022 wordt op molen De Kat het startschot gegeven voor een jaar

vol feestelijkheden. Er is gekozen voor molen De Kat omdat daar het eerste

molenaars examen is afgenomen. Tijdens de officiële opening wordt 2022

uitgeroepen tot “Jaar van de Molenaar”.

Wij hebben als Jubileumcommissie een groot aantal mensen bereid gevonden

om in ons comité van aanbeveling plaats te nemen en ons zo te ondersteunen

in dit initiatief. Wij zijn zeer verheugd om te mogen rekenen op de steun van

o.a. Mw. Lammers Directeur van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Dhr. v

Baalen directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed, Mw. Ferrier

voorzitter van de Nederlandse UNESCO commissie en uiteraard ook van De

Hollandsche Molen en diverse Commissarissen van de Koning.

Daarnaast vragen wij elke molenvereninging, molenstichting, moleneigenaar,

molenaar en molenliefhebber om in 2022 zoveel mogelijk uiting te geven aan

“het Jaar van de Molenaar”.

Afdelingen activiteiten
Elke afdeling krijgt in het Jubileumjaar een maand de gelegenheid om leuke

streekeigen molen activiteiten te organiseren.
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Utrecht
De afdeling die in 2022 de spits zal afbijten in Februari is de afdeling Utrecht. Er

is al volop gebrainstormd en er worden plannen gemaakt. Op dit moment is het

nog te vroeg om iets concreets te melden.

Groningen
De afdeling Groningen is gevraagd in de maand maart 2022 festiviteiten met

een streekgebonden tintje te organiseren. Men heeft het idee opgevat om het

pellen van gerst tot gort meer aandacht te geven.

Gerst is een gewas, dat vroeger op de arme gronden in Groningen goed

verbouwd kon worden en dat een belangrijk onderdeel van de dagelijkse

voeding voor de arbeiders was. Het werd o.a. als gortepap (Soep”nbrij) en in

andere diverse varianten gegeten.  In jubileummaand maart zal er op de

verschillende Groninger molens, in het Groningerland staan nog 27 koren/pel

molens, waarvan een aantal nog een werkende pel-inrichting hebben,

demonstraties pellen gegeven worden. Omdat pellen werk is, dat met veel stof

gepaard gaat, is het geen optie om dit aan een groot publiek in de werkende

molen te laten zien. Ook de afwezigheid van een goede wind kan geen garantie

bieden om het pellen in de praktijk te tonen. Daarom is er voor gekozen deze

werkzaamheden in een mini-documentaire op beeld te kunnen aanbieden.

Bezoekers kunnen dan na het bekijken van deze film gort-producten proeven.

Ter voorbereiding is in 2020 door de gemeente Westerwolde al een perceeltje

grond beschikbaar gesteld om gerst op te verbouwen. Het is de bedoeling om in

2021 met oude tractoren het land te bewerken, en het rijpe gerst te oogsten. Er

wordt naar gestreefd om ca. 100 kg zaaigoed te verkrijgen en te verbouwen. De

mini documentaire zal in 2021 worden gemaakt en er zijn ook plannen om een

klein kookboekje “koken met Gort” samen te stellen waarin een aantal recepten

van gort-producten zal worden opgenomen en toegelicht.

Er is dit jaar nog veel te doen om alles op tijd gereed te krijgen maar het
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enthousiasme in Groningen om het jubileumjaar mede een succes te maken is

groot. Mede omdat op deze wijze een aanvullend aspect van het molenaars

ambacht, het pellen, breed onder de aandacht gebracht kan worden.

Limburg
In april zal de afdeling Limburg aan de beurt zijn.  Er worden al ideeën geopperd

rond de prachtige watermolens die de provincie rijk is. Maar ook de andere

molentypes zullen zeker in een bijzondere setting te zien zijn. Het programma

staat nog niet vast maar het wordt vast zeer aantrekkelijk om naar Limburg af

te reizen in april.

 

Molenverhalenboek
In aanloop naar het 50 jarig jubileum van het Gilde van Vrijwillige Molenaars is

het idee ontstaan om een molenverhalenboek te maken. In dit boek willen we

molenverhalen uit het gehele land verzamelen en publiceren. Het boek moet

toegankelijk zijn voor iedereen en heeft als doel om middels verhaal, de werking ,

de waarde, en de geschiedenis van de molens kenbaar te maken.

In het laatste Gilde blad van 4 december heeft u kunnen lezen dat we opzoek

zijn naar molenverhalen. Inmiddels hebben we al een aantal verhalen en

ideeën ontvangen, waarvoor dank. Echter hebben we nog veel meer input nodig,

dus twijfel niet om wat aan te dragen.

Wij zijn opzoek naar interessante, spannende en bijzondere molenverhalen van

vroeger of nu. Onze redacteur schrijft en herschrijft zonodig de verhalen,

hiervan wordt een mooie bundeling gemaakt. Dus schroom niet, en stuur uw

verhaal naar josbetting@ziggo.nl .

Heeft u het molenverhaal op papier of vertelt u liever het verhaal?  Neem dan

contact op dan maken we een afspraak voor een interview.
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Commissielid Jos Betting

Regie  :  Jos Betting

e-mail :  josbetting@ziggo.nl

Auteur :  Dinès Quist

e-mail :  dinesquist@ziggo.nl

Oproep
Molenaar, heb je een leuk idee voor een gave Jubileumactiviteit op of rond jouw

molen, meld het bij jouw afdeling zodat het kan worden meegenomen in de

feestmaand van jouw afdeling. Er is budget voor elke afdeling beschikbaar voor

Jubileum activiteiten.
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Contact jubileum commissie

Peet Wessels (voorzitter)

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