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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. Februari: Afdeling Groningen toonde het pellen van gerst.

Foto: Burgemeester H.J Bolding en voorzitter Willem Huizenga 



De hele maand maart heeft afdeling Groningen aandacht besteed aan het pellen van gerst tot gort. In 
deze provincie staan bijna de helft van de nog aanwezige pelmolens.

Op 1 maart heeft Burgemeester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hogeland samen met de 
afdelingsvoorzitter Willem Huizenga het canvas van het Jaar van de Molenaar onthuld en 
ondertekend als start van de jubileummaand. Hierbij was een klein gezelschap aanwezig in molen 
Hunsingo te Onderdendam. 

Groningen heeft speciaal voor het Jubileum een mooie film gemaakt over het pellen van gerst. 
Daarin wordt op een mooie manier het gehele proces van gerst tot gort uit de doeken gedaan. 
Voorzien van uitleg en verluchtigd met muziek. Alle aspecten van pellen komen aan bod. Van de 
verbouw, de oogst tot het pellen, het blikslaan en de waaierkast. Ook de verwerking tot een maaltijd 
staat op beeld. Deze film gemaakt door een professionele filmmaker is te vinden via deze link.

De film was te zien op verschillende molens tijdens de openingstijden. Molens met een al dan niet 
compleet pelwerk zullen dit tonen. Diverse molenaars hebben hun bezoekers diverse gortproducten 
laten proeven om zo de gortbeleving compleet te maken. 

Tijdens de officiële opening is ook het recepten boekje 
“Gort“ gepresenteerd, met zeer uiteenlopende recepten. 
Dit boekje is nog steeds verkrijgbaar via de secretaris van 
afdeling Groningen: secretaris afd Groningen

2. April: Limburg toont zijn watermolens met muzikale noot.
Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. April is de maand van afdeling 
Limburg. 

De afdeling Limburg van het Gilde heeft de maand april als ‘maand van de Limburgse molenaar’ 
toebedeeld gekregen. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. 
Op 9 april doen ook vele Limburgse molenaars mee aan een recordpoging om, in het kader van het 
Jaar van de Molenaar, alle draaivaardige molens in Nederland gelijktijdig te laten draaien. De 
deelnemende Limburgse molens vindt u via de website www.limburgsemolens.nl of hier 
Daarnaast zullen in Limburg gedurende de maand April vele molens extra openstellingsdagen 
kennen op de zaterdagen en zondagen.
Afdeling Limburg organiseert proeflessen voor mensen die eens willen proeven wat het is om 
molenaar te zijn, men kan een dag meelopen op een van de molens.
Last but not least zal op enkele molens het Limburgse molenlied ‘De zingende sjtein’ ten gehore 
worden gebracht. Dit lied is door Gé Reinders (bekend van het liedje ‘Blaosmuziek’) speciaal 
geschreven voor het Gilde van vrijwillige Molenaars Limburg. Het lied is te horen via de link 



Limburgs Molenlied: De zingende sjtein
Door Sjaak Jenniskens is de melodie bewerkt voor harmonieën en fanfares.
Deze muziekpartijen zijn door alle Limburgse blaasgezelschappen gratis van de Limburgse Gilde 
website te halen via deze link
De muziek is het hele feestjaar 2022 auteursrechtenvrij te gebruiken.
Via de nieuwsbrief van de Limburgse Bond Muziekgezelschappen, de LBM, zijn alle leden van 
deze bond geïnformeerd en uitgenodigd om het Molenlied op te halen, in te studeren en in april op 
de plaatselijke molens ten gehore te brengen. 

Dus 
Iedereen is in april (en uiteraard ook daarna!) welkom op de draaiende molens waar molenaars en 
molengidsen bezoekers rond zullen leiden en uitleg geven over de werking van hun molen. Wellicht 
met muzikale begeleiding. Reguliere openingstijden van de Limburgse molens vindt u hier

3. Recordpoging

Op 9 april 2022 in “Het Jaar van de Molenaar” draaien de windmolens tussen 11.00 
en 12.00 uur in Nederland

Molenaars hebben enthousiast gereageerd en meer dan 700 windmolens zullen 
draaien.

Deze recordpoging is geen officiële Guinness Book of records poging maar zal gebruikt worden als 
referentie. In de toekomst willen we wel kijken of we in het Guinness Book met een gemeten record 
kunnen komen met de vele daaraan verbonden voorwaarden. Voor deze record poging geldt de 
aanmelding als bewijs van deelname.
Heb jij je molen nog niet opgegeven, het kan nog steeds! Aanmelden kan door een email te sturen 
naar: molenaarsrecord@gmail.com

Help mee een duizelingwekkend record neer te zetten.

 
Nog een paar dagen en dan gaat het gebeuren! Heel Nederland kan zien hoeveel prachtige draaiende 
molens wij hebben in ons land. De Jubileumcommissie zal een persbericht uitsturen naar alle 
landelijke kranten en tijdschriften dus we hopen dat onze recordpoging breed wordt uitgemeten in 
de pers. Wij vragen of jullie als deelnemende molenaars ook zelf de plaatselijke pers wil tippen.Wil 
je zelf de lokale pers inlichten dan is hier het persbericht te vinden. Ook diverse lokale TV zenders 
zullen verslag doen van deze recordpoging. 

We hopen op een mooie wind en veel veel bezoekers. Een geweldige record poging gewenst!!!

Alle informatie over welke molens zich hebben aangemeld is te vinden op de GVM website , het 
actuele overzicht is te vinden in het excel bestand op de website bij wereldrecord poging.

Groningen 62 van de 88 molens Friesland 40 van de 130 molens

Drenthe 22 van de 38 molens Overijssel 53 van de 66 molens

Gelderland 99 van de 170 molens Utrecht 24 van de 39 molens

Noord Holland 86 van de 154 molens Zuid Holland 118 van de 227 molens

Noord Brabant 83 van de 133 molens Limburg 41 van de 95  molens

Zeeland 41 van de 77  molens

Zelfs vanuit het buitenland zijn er aanmeldingen: Duitsland 



4. Jubileum ALV in Limburg

Hierbij nodigen wij je uit voor de algemene Jubileum ledenvergadering 2022 welke gehouden wordt 
op zaterdag 2 april 2022 in de Frankenhofmolen te Vaal, Weijerweg 4, 6291 NL Vaals

De Algemene Ledenvergadering gaat het land in! Op uitnodiging van de afdeling Limburg is de 
vergadering in Vaals. 

Aanvang 10:00 uur

Voorlopige agenda:

* Opening

* Vaststellen verslag algemene ledenvergadering van 3 april 2021 

* Bestuursmededelingen door de voorzitter

* Jaarverslag 2021 

* Financieel verslag 2021

* Begroting 2022

* Verslag kascommissie

* Wijzigingen Statuten en Huishoudelijk Reglement

* Rondvraag

* Sluiting

Tijdens de ALV zal het canvas van het Jaar van de Molenaar onthuld worden door een van de 
bestuursleden van afdeling Limburg en voorzitter Erik Kopp, dit als officieel startschot voor de 
Jubileumactiviteiten van Afdeling Limburg. Alle vergaderstukken staan op de website 

Bijzonderheden: Voor wie niet in Vaals aanwezig kan zijn zal de vergadering via het internet te 
volgen zijn. De link voor deze verbinding komt op de website te staan.



Verder vragen we onze leden om zoveel mogelijk vragen alvast schriftelijk in te dienen bij de 
secretaris. Aanmelden voor de vergadering in Vaals is verplicht i.v.m. het aantal stoelen en de 
catering. De lunch wordt verzorgd door het Gilde.

Aanmelden via: secretaris@vrijwilligemolenaars.nl

5. Landelijk Examendag
Op 15 April zal de Landelijke Examendag plaats vinden. Het Gilde en De Hollandsche Molen 
zullen extra aandacht besteden aan deze feestelijk maar voor de kandidaten spannende dag. Er 
worden die dag in alle windstreken examens afgenomen: Oude Pekela, Rijssen, Someren en 
Leidschendam. Met in totaal 14 kandidaten die wij veel succes wensen!

6. 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

3) Voor alle molenaars zijn er “Jaar van de Molenaar “ posters,  stickers en flyers 
beschikbaar. Deze zijn verkrijgbaar bij jouw afdelingsbestuur!
4) 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




