
Jubileum Nieuwsbrief Juni 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. Mei: Noord Holland: Molenaars doen hun eigen dingen tussen de  
bloemenbollen en het water.

  Foto: Dhr Nico Papineau Salm van DHM en vz afd Noord Holland Simone Verscheure.



In dit Jubileumjaar heeft elke afdeling een maand toebedeeld gekregen om leuke streekgebonden 
molenactiviteiten te organiseren. 
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 was op 7 mei op 
molen De Adriaan in Haarlem met uiteraard weer de onthulling en het signeren van het Jaar van de 
Molenaar canvas. De onthulling werd gedaan door afdelings voorzitter Simone Verscheure samen 
met Dhr Nico Salm van De Hollandsche Molen, dit alles in het bijzijn van vele molenaars en mio's 
uit heel de provincie. 
Na de diverse presentaties werden de molenaars (in opleiding) van het Gilde verrast met een 
prachtige jubileum pin 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 had 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” waren vele molens te bezoeken tussen de bloeiende bollenvelden. Dit 
levert een prachtig Hollands plaatje op. Er waren ongeveer 103 molens te bezoeken, vele molens 
hadden extra activiteiten georganiseerd om deze dagen extra feestelijk te maken.

2. Juni: Overijssel viert het Jubileum met ontmoetingen voor molenaars en het 
grote publiek.
Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. Juni is de maand van afdeling 
Overijssel. 

Het organisatiecomité van afdeling Overijssel heeft een feestelijk programma voorbereid. En met 
hulp van velen molenaars uit de provincie gaat het een hele mooie maand worden. Het Jubileum 
start op 3 juni met een molenaarscontactavond. Deze bijzondere avond zal plaatsvinden in de 
hoofdstad van de provincie, Zwolle, en wel in de oliemolen “De Passiebloem” waar gastvrouw Ada 
Meurs de genodigden graag verwelkomt om 19:00 uur.
De officiële opening van de Juni-Jubileum-Maand zal gedaan worden door de Commissaris der 
Koning, dhr Andries Heidema.
De Jubileum maand van Overijssel wordt op 25 juni afgesloten met een feestelijke middag 
bijeenkomst. Deze twee bijeenkomsten zullen een ongedwongen karakter hebben zodat er genoeg 
gelegenheid is voor contact want er is genoeg in te halen van de afgelopen 2 jaar waarin men elkaar 
zelden tegen kwam. 

Uiteraard zullen er gedurende de maand op de diverse molens activiteiten zijn met bijzondere 
aandacht voor het bredere publiek met het duidelijke doel meer bekendheid te geven aan het 
ambacht van molenaar en om mensen aan te sporen ook molenaar te worden. Van alle molenaars 
wordt deze maand dan ook verwacht dat ze ruim de tijd nemen om van echt geïnteresseerden 
potentiële molenaars te maken. Door o.a uit te leggen wat een molenaar allemaal doet, hoe je 
molenaar kunt worden en daarna overleggen of een paar keer meedraaien misschien iets voor hen is. 
Afdeling Overijssel wil deze kans aangrijpen om de vergrijzende club met jong bloed aan te vullen, 
zodat Overijsselse molens over een paar jaar ook nog kunnen blijven draaien.
Verder zullen er in veel regio’s fietsroutes gereden kunnen worden, zijn er momenten waarop er 
extra aandacht is voor bijzondere molens, bijvoorbeeld die met stationair motoren, en zal er een 
VIP-molen-arrangement georganiseerd worden voor Overijsselaars die geboren zijn op de 
oprichtingsdag van het Gilde, 15-4-1972. Kent u iemand die op die dag geboren is, laat hem/haar 
zich melden bij het bestuur van afdeling Overijssel.



Wat is er te doen?
Alle activiteiten zijn te vinden in onderstaande tabel, op de website van afdeling Overijssel of  hier

datum onderwerp Programma

3 juni
vrijdag

Feestelijke contactavond 
Overijsselse molenaars
20.00 – 22.00 uur

Opening jubileummaand afdeling 
Overijssel in de Passiebloem 
te Zwolle . De commissaris 
van de koning  zal de 
openingshandeling verrichten.

4 juni 
zaterdag

Molenfietstochten
10.00 – 16.00 uur 

N-O Twente 
Vechtdal 

11 juni
zaterdag

Openstelling molens met 
werkende stationairmotor
10.00 – 16.00 uur

Deelnemende molens:
Marle, Lettele en Dijkerhoek.

11 juni 
zaterdag

Molenfietstochten
10.00 – 16.00 uur

N-O Twente 
Vechtdal 

12 juni 
zondag Tubbergse molenfietsdag 53,42 of 32 km langs 7 molens
18 juni
zaterdag VIP-molen-arrangement Feest voor Overijsselaren die op 15 

april 1972 zijn geboren

18 en 19 juni
Zaterdag en zondag

Twentse contactdag voor 
aspirant-molenaars
10.00 – 16.00 uur

      -      12 windmolen en 
              7 watermolens zijn speciaal
              geopend voor 
              aspirantmolenaars 

18 juni 
zaterdag

Molenfietstochten
10.00 – 16.00 uur

N-O Twente 
Vechtdal 

22 juni 
woensdag

Regioactiviteit vechtstreek
10.00 – 16.00 uur

Molens van Dalfsen, Hardenberg, 
Ommen, Nieuwleusen zijn 
geopend

25 juni 
zaterdag

Molenfietstochten
10.00 – 16.00 uur

N-O Twente 
Vechtdal 

25 juni
zaterdag

Afsluiting van de maand 
van Overijssel
10.00 – 16.00 uur

Themadag rond molen ter Horst , met 
boottocht met de Rijssense 
Zomp over de Regge

3. Cado voor het Gilde van De Hollandsche Molen.
Molenaars kunnen niet zonder molen en molens kunnen niet zonder molenaars. Het is dus ook geen 
wonder dat de samenwerking tussen het Gilde en De Hollandsche Molen belangrijk is. Vanwege ons 
50 jarig Jubileum mochten wij een prachtig cadeau ontvangen van DHM. Op 7 mei heeft directeur 
Nicole Bakker het cadeau officieel overhandigd aan onze voorzitter Erik Kopp.
We hebben een wervingscampagne voor nieuwe molenaars cadeau gekregen. Er zijn twee zeer korte 
filmpjes gemaakt die via Facebook en Instagram heel specifiek te zien zijn voor onze doelgroepen 
zoals o.a jongeren, natuurliefhebbers, erfgoed liefhebbers en vele andere doelgroepen. De campagne 
is op Nationale molendag, 14 mei van start gegaan en zal een maand lopen. Uiteraard hopen we 
hierdoor op vele nieuwe aanmeldingen voor onze opleiding tot molenaar. De filmpjes staan op onze 
website of zijn hier te zien:
Film 1
Film 2



 

  Foto: Nicole Bakker van DHM en Erik Kopp vz Gilde.

4. Samenwerking met Open Momumentendag Amsterdam.
De Schoonste Wieken – duurzaam voorproefje van Open Monumentendag Amsterdam – 
zondag 19 juni 2022

Amsterdam die schone stad… 
Dit jaar staat Open Monumentendag Amsterdam in het teken van duurzaamheid in het weekend van 
10 en 11 september 2022. Als voorproefje van het monumentenweekend openen op zondag 19 juni 
4 molens door heel Amsterdam (gratis) hun deuren voor bezoekers: Molen van Sloten, Molen de 
Otter, Krijtmolen d’Admiraal en de Gaaspermolen. 

Schoonste Wieken…
Van oudsher draaien molens op natuurlijke energiebronnen als water en wind, maar ook nu bieden 
deze molens innovatieve oplossingen. Zo wordt in Krijtmolen d’Admiraal, tras gemaakt: een 
ouderwets herbruikbaar bouwmateriaal dat vroeger werd gebruikt in plaats van cement. Ook Molen 
de Otter zet in op hergebruik, bijvoorbeeld de verwerking van houtsnippers tot zeep.

Molens zijn duurzaam in aard en gebruik. Het Gilde van de Vrijwillige Molenaars, dat dit jaar 50 
jaar bestaat, brengt het ambacht van molenaar extra onder de aandacht. Een beroep dat inmiddels 
officieel is erkend als immaterieel erfgoed door UNESCO. Kom vooral langs en kijk wat er nog 
meer schuil gaat achter die grote wieken.

Gebarentolk
De Nederlandse Gebarentaal (NGT) is sinds 2021 een officiële taal in Nederland. Daarom staat er 
voor de eerste keer een gebarentolk bij molen de Otter om rondleidingen te geven aan dove 
bezoekers. 
Programma zondag 19 juni 2022
Wat: rondleidingen in de molens tussen 10.00 en 17.00 uur. 
In Molen de Otter worden om 12.00, 13.00 en 14.00 uur rondleidingen in NGT aangeboden.
Adressen: 
Gaaspermolen - Lange Stammerdijk 20 - Driemond
Molen van Sloten - Akersluis 10 - Sloten 



Krijtmolen d’Admiraal - Noordhollandschkanaaldijk 21 - Amsterdam
Molen de Otter -Gillis van Ledenberchstraat 78 - Amsterdam
Wanneer: 19 juni 2022 van 10.00-17.00 uur.
Kosten: gratis.
Vervoer: alle molens zijn met de fiets en het openbaar vervoer goed te bereiken.

Meer informatie over de Schoonste Wieken en Open Monumentendag Amsterdam – 
www.amsterdam.openmonumentendag.nl 

5. En dan nog dit:
1) Je kunt nog steeds jouw Jubileum activiteiten aanmelden bij jouw afdeling!! Het hele jaar 
staat bol van activiteiten en feestelijkheden!
2) 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
* Noord Holland

3) 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




