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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. Juli: Zeeland zet in op jonge molenaars.
Op 9 juli heeft afdeling Zeeland hun Jubileum maand feestelijk geopend op Molen de Koning te 
Middelburg. Met een stralende zon en een straf windje werd het canvas van Het Jaar van de 
Molenaar onthuld door wethouder Evert Smit en afdelingsvoorzitter Michel Dellebeke. Er waren 
vele jonge molenaars in spé aanwezig en Zeeland heeft de laatste tijd veel jongeren enthousiast 
weten te maken voor het ambacht van molenaar.

Omroep Zeeland heeft een mooie documentaire gemaakt die hier te vinden is. Ook Radio 3FM heeft 
aandacht besteed aan de jonge zeeuwse molenaar. Dit is te luister via deze link op 1 uur 42.

De 77 Zeeuwse molens zetten hun deuren veelvuldig open met speciale aandacht voor de jongeren. 

Ieder jaar organiseert Terre Des Hommes een fiets dorpentocht in Zeeland. Naar aanleiding van de 
recordpoging molens draaien heeft men besloten thema molens te kiezen voor deze fietstocht. 
Afdeling Zeeland heeft samen met hen een leuke route uitgezet langs diverse molens en een aantal 
boerderijen. Een aantal molens is stempelpost en bij molen Ons Genoegen in Middelburg staat een 
stand om het Gilde van Vrijwillige Molenaars en De Hollandsche Molen te promoten. Er is een 
omwentelingen wedstrijd uitgeschreven waarbij de deelnemers moeten raden hoeveel 
omwentelingen de deelnemende molens maken op die dag. Deze fietstocht zal op 2 augustus plaats 
vinden als afsluiting van de Jubileum maand.



  

Foto: Afdelingsvoorzitter Michel Dellebeke en Wethouder Evert Smit

2. Augustus: Friese molens zetten de deuren extra open.
Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. Augustus is de maand van 
afdeling Friesland. 

Aangezien onze afdeling Friesland zeer klein is, is er contact gezocht met onze vrienden van het 
Gild Fryske Mounders. En zij hebben aangegeven graag mee te doen met onze Jubileum 
activiteiten.

Op maandag 1 augustus wordt het Jubileum in Friesland officieel gestart met het onthullen van het 
canvas van Het Jaar van de Molenaar door de voorzitters van beide Gildes. Dit zal plaats vinden op 
Molen De Nijlander in Workum.
Uiteraard heeft Friesland een mooi programma voorbereid:

Vrijwillige Molenaars van het Gilde, welkom in Friesland !

Jullie zijn van harte uitgenodigd onze diverse en mooie (en hopelijk draaiende molens) te bezoeken.

Ons Gild Fryske Mounders zal op de maandagavonden in augustus een groep molens per regio voor 
jullie openstellen en laten draaien vanaf 18.30 uur. 



De volgende molens zijn te bezoeken.

Maandag 1 augustus: De zeer diverse molens in Zuid-West Friesland:     
De Nijlander in Workum molendatabase  159
De windmotor in Molkwerum molendatabase     26
De tjasker in ’t Heidenschip molendatabase   161
Ybema’s Molen in Workum molendatabase   160
De Vlijt In Koudum molendatabase     92

Maandag 8 augustus, de grote koren- en pelmolens in en om Dokkum:
Zeldenrust in Dokkum molendatabase     59
Molen Ropta in Metslawier molendatabase   105
Wellicht nog enkele andere molens in de regio 

Maandag 15 augustus, de spinnekopmolentjes van Goingahuizen:
De Heechhiemster molendatabase     71
De Modderige Bol molendatabase     70
Jans Molen molendatabase     72

Maandag 22 augustus, diverse poldermolens rond Bolsward
De Cornwerder Molen bij Cornwerd molendatabase     54
De Babuurster Molen bij Tjerkwerd molendatabase   137
Molen Lonjé in Bolsward molendatabase     47
De Monnikenburenmolen bij Nijhuizum molendatabase 1308

Maandag 29 augustus, de houtzaagmolens:
De Jager in Woudsend molendatabase   164
De Rat in IJlst molendatabase     86

Tot zo, we hopen op veel bezoek in combinatie met een mooie maalwind.

Klaas Toxopeus, Voorzitter Gild Fryske Mounders

3. Jubileumdag voor jonge molenaars.
Dit jaar heeft het Gilde speciaal voor alle jonge molenaars “Jong Ambacht” in het leven geroepen. 
Dit is een initiatief van een aantal enthousiaste jonge molenaars die het ambacht binnen hun eigen 
leeftijdsgenoten onder de aandacht willen brengen. Dit wordt natuurlijk van harte ondersteund!
Er is ook een groep die zich Molenjongeren noemt. In 2019 is deze vriendengroep ontstaan en bij 
elkaar gekomen op een molen en hebben dus de Molenjongeren opgericht. Ook zij hebben het doel 
om meer jongeren bij de molens te betrekken maar ze hebben ook tevens gekozen voor een minder 
formele aanpak,.
Toentertijd hebben zij het idee opgevat om een jongerendag te organiseren, omdat er weinig 
samenwerking was tussen de jongeren in molenland. Helaas kwam toen het coronavirus en werd 
alles op een laag pitje gezet.
Voor het Jubileum komt er natuurlijk een speciale dag voor jonge molenaars en aangezien de 
molenjongeren al ver gevorderde ideeën hadden heeft Jong Ambacht hulp aangeboden bij het 
organiseren van de dag. Zodoende hebben beide groepen de handen in eenslagen om gezamenlijk 
een mooie dag te organiseren.



Het doel van de Molenjongerendag is het verbinden van de jongeren die iets met molens hebben en 
het enthousiast maken van nieuwe jongeren om zo nieuwe molenaars te werven. Deze feestelijke 
dag zal plaatsbvinden op Oliemolen het Pink op zaterdag 17 september vanaf 13.00 uur. Naast het 
bezoeken van de molen zijn er tal van activiteiten en de dag wordt aan gekleed met een hapje en een 
drankje. Hierbij worden alle jongeren in Nederland uitnodigen om van deze dag tot een groot succes 
te maken. 
Wil jij en vrienden erbij zijn? Meldt je dan hier aan voor een geweldige dag op de molen!
Ik ben erbij

4. 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

2) De nieuwsbrieven zijn in PDF versie te vinden op de gilde website onder nieuwsbrieven.

Jubileum wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van:
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