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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. Juni: Overijssel viert het Jubileum met ontmoetingen voor molenaars en het 
grote publiek.

  Foto: Commissaris van de Koning OV Dhr Heidema en vz. jubileumcommissie Peet Wessels.



Het organisatiecomité van afdeling Overijssel had voor de maand juni een feestelijk programma 
voorbereid met op 3 juni de start van een zeer gezellige molenaarscontactavond. Deze bijzondere 
avond heeft plaats gevonden in de oliemolen “De Passiebloem” te Zwolle bij molenaar Ada Meurs 
en haar collega's.
Alle gasten werden verwelkomd met koffie en gebak. Voorzitter Gert Tutert opende de avond met 
een speciale dank aan de Commissaris van de Koning van Overijssel, Dhr Heidema voor zijn 
aanwezigheid.
De officiële opening van de Jubileum-Maand d.m.v het onthullen van het Jaar van de Molenaar 
canvas werd dan ook gedaan door de dhr Andries Heidema en voorzitter van de Jubileumcommissie 
Peet Wessels.
De afdeling Overijssel had voor alle aanwezigen ook nog een hele mooie gedenkpenning als 
verrassing. En voorzitter Erik Kopp heeft ons Jubileumboek uitgereikt aan Dhr Heidema. Kortom 
het was een mooie en zeer geslaagde avond.

Gedurende de maand zijn er op de diverse molens activiteiten geweest 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. 
In veel regio’s werden fietsroutes gereden met aandacht voor b.v bijzondere molens met stationair 
motoren. Er is veel reclame gemaakt om het VIP-molen-arrangement te winnen voor Overijsselaars 
die geboren zijn op de oprichtingsdag van het Gilde, 15-4-1972. Helaas is er niemand gevonden 
maar wellicht dat er zich nog iemand meldt gedurende dit Jubileumjaar!

De Jubileum maand van Overijssel werd op 25 juni afgesloten met een feestelijke middag 
bijeenkomst bij Pelmolen Ter Horst in Rijssen. Daar is iedereen letterlijk de Zomp ingegaan!



2. Juli: Zeeland is aan zet
Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. Juli is de maand van afdeling 
Zeeland. 

Afdeling Zeeland gaat een Regionale Molendag in Zeeland organiseren ter gelegenheid van het 50 
jarig Jubileum van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Op Zaterdag 9 juli 2022
zullen van 10.00 tot 16.00 zo veel mogelijk molens in Zeeland in bedrijf zijn en open voor bezoek.

De officiële opening wordt gehouden op molen de Koning in Middelburg, eveneens op zaterdag 9 
juli om 9.30. Iedereen is van harte welkom hiervoor!

3. Halverwege het Jubileumjaar
We zijn nu halverwege ons jubileumjaar en wat hebben we al vele fantastische activiteiten achter de 
rug!!! Vele van jullie hebben ervoor gezorgd dat we dit jaar als een echt jubileumjaar vieren. De 
opening op 15 januari, iets anders dan gepland maar toch officieel van start gegaan door de 
onthulling door H.K.H Prinses Beatrix van het canvas van Het Jaar van de Molenaar. Een geweldige 
recordpoging draaien met ongelooflijk veel aandacht in het nieuws voor ons Gilde, het ambacht van 
molenaar en de molens. Een zeer succesvolle landelijke examendag waarbij alle kandidaten zijn 
geslaagd. En niet te vergeten de geweldige variatie aan molenactiviteiten bij de afdelingen die al 
geweest zijn.
Als commissie hebben wij ons als doel gesteld om het jubileum aan te grijpen om meer bekendheid 
te verwerven, meer mensen te interesseren om molenaar te worden en de onderlinge band tussen de 
molenaars te versterken.  
We zijn bij elkaar op de molens geweest en hebben kennis uitgewisseld. Ook bij het grote publiek is 



ons Gilde meer op de radar komen te staan. Al onze acties en in het bijzonder de recordpoging en de 
reclame campagne hebben ervoor gezorgd dat we dubbel zoveel nieuwe leden hebben gekregen in 
vergelijking met vorig jaar!
En we zijn pas op de helft dus het belooft nog een prachtig half jaar te worden.
Vanuit de Jubileumcommissie bedanken wij alle molenaars en vrijwilligers die ons mee helpen om 
dit jaar zo succesvol te maken! Ook gaat onze dank uit naar alle molenverenigingen of stichtingen 
en naar De Hollandsche Molen, het Gild Fryske Mounders en het Ambachtelijk Korenmolenaars 
Gilde voor de fijne samenwerking.

4. Zonnige Nationale Molendag weer een groot succes.
Op 14 en 15 mei was Nationale Molendag weer een zonnig feest. Naar schatting 130.000 mensen 
bezochten de ruim 800 molens die hun deuren hadden geopend. 
Het molenfeest is ieder jaar het tweede weekend van mei. In 2020 kon het vanwege de pandemie 
geen doorgang vinden. In 2021 werd een online versie ingericht, met een fotowedstrijd en een 
molenquiz. Dit jaar kon het feest weer gevierd worden waar het hoort: bij de molens.

Alle bezoekers, groot en klein, konden ervaren hoe bijzonder een molen is en zien hoe zo’n 
historisch werktuig draait en maalt. Belangrijk, want hiermee houden we samen ons erfgoed levend. 
Wie weet zitten er tussen de vele bezoekers ook mensen zijn die het ambacht van molenaar willen 
leren, zodat zij over een paar jaar de molens kunnen laten draaien.

Op vele molens werden extra activiteiten georganiseerd, zoals demonstraties van verschillende oude 
ambachten, workshops wilgentenen vlechten of brood bakken. Ook waren er exposities, 
vaartochten, zaagdemonstraties, markten met boeken, stekjes en ambachtelijke producten, heel veel 
pannenkoeken en op enkele plaatsen gelegenheid om te ontbijten op de stelling van de molen, met 
een prachtig uitzicht. Kinderen kregen een leuk aandenken mee naar huis. 

Nationale Molendag wordt georganiseerd door  De Hollandsche Molen in samenwerking met Het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars, financieel ondersteund door de VriendenLoterij. Volgend jaar is de 
50e editie. De eerste ideeën om daar een extra groot feest van te maken zijn al besproken in een 
online bijeenkomst waar een aantal molenaars bij aansloten. 

5. En dan nog dit:
1) LET OP Korenmolenaars!!! Korenmolenaars pas op met het woord bio.
Wanneer de termen ‘biol’, ‘biologisch’ of ‘ecologisch’ of ‘eko’ of ‘uit biologisch geteeld graan’ op 
jouw verpakking staan moet je in het bezit zijn van een SKAL keurmerk. SKAL is het bedrijf dat in 
Nederland de certificaten uitdeelt en langskomt bij bedrijven om te kijken of het bedrijf/molen aan 
de voorwaarden voldoet om producten biologische te mogen verkopen. Daarbij hoort ook een goede 
administratie van het geheel.
Ben je niet aangemeld bij SKAL en zet je bovengenoemde termen op de verpakking dan riskeer je 
een boete van € 1200,- wanneer SKAL komt controleren. Dat is een molen in Zuid-Oost Brabant 
helaas overkomen.
Als alternatief kan het woordje ‘natuurlijk’ gebruikt worden.

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
* Overijssel

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

Jubileum wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van:
Dhr & Mevr Epskamp
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Bouwbedrijf van der Linde

Den Hartog Rietdekkers

Roald Hans Molenmakers

Molenmaker Verbij Hoogmade B.V
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Aannemings-en Molenmakersbedrijf Gebr. Coppes

Contact Jubileumcommissie

Peet Wessels (voorzitter)

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




