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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. Augustus: Friesland laat de wieken draaien.
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. En dus werd op 1 augustus het Jubileum in Friesland officieel gestart met het onthullen 
van het canvas van Het Jaar van de Molenaar door de voorzitters van beide Gildes. Het was stralend 
weer en molen De Nijlander in Workum was het prachtige decor.

Het Gild Fryske Mounders heeft speciaal voor ons Jubileum op alle maandagavonden in augustus 
een groep molens per regio open gesteld. Wij bedanken Het Gild en alle molenaars die hebben 
meegedaan om van deze feestmaand een succes te maken. Speciale dank aan de molenaars van 
De Nijlander in Workum, De windmotor in Molkwerum, De tjasker in ’t Heidenschip, Ybema’s 
Molen in Workum, De Vlijt in Koudum, Zeldenrust in Dokkum, Molen Ropta in Metslawier, de 
spinnekopmolentjes van Goingahuizen, De Cornwerder Molen bij Cornwerd, De Babuurster Molen 
bij Tjerkwerd, Lonjé in Bolsward, De Monnikenburenmolen bij Nijhuizum, De Jager in Woudsende 
en De Rat in Ijlst.
Ga ook na deze maand eens in Friesland alle prachtige molens bekijken.



  

Foto: Gilde voorzitter Erik Kopp  en Gild voorzitter Klaas Toxopeus

2. September: Maalmarathon in Zuid-Holland.
Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. September is de maand van 
afdeling Zuid-Holland. 

De afdeling Zuid-Holland zal het 50 jarig Jubileum gaan vieren in september met een zevendaagse 
maalmarathon. Van 1 t/m 7 september laten molenaars continue – in een estafette – ergens in de 
provincie één of meer molens draaien. Ook ’s nachts! Bezoek is daarbij doorgaans van harte 
welkom. Veel molenaars hebben daarvoor hun medewerking al toegezegd. 
Deze marathon start op donderdag 1 september om 15.00 uur op de Boterhuismolen te Warmond. 
Bij deze molen vond op 29 juli 1972 het éérste molenaarsexamen in Zuid-Holland plaats.
De Kalk- en Doesmolen in Hoogmade sluiten op woensdag 7 februari om 18.00 uur de marathon af.
Op de website van het Gilde van Vrijwillige Molenaars is een overzicht te vinden van deelnemende 
molens aan deze marathon en de tijden waarop ze draaien of klik hier

Extra weerberichten David Henneveld op de website.
De afdeling Zuid-Holland heeft met David Henneveld afgesproken, dat hij gedurende de marathon 
elke avond, v.a. donderdagavond t/m dinsdagavond, rond 21.00 uur een actueel weerbericht op de 
Gildewebsite plaatst. Dit ter voorbereiding van de molenaars die ’s nachts draaien en extra aandacht 
aan het weer moeten geven.

Molenwandeling Broekdijkmolen - Leiden, zaterdag 3 september
Op zaterdag 3 september, van 19.00-20.00 uur organiseert de Broekdijkmolen - Merenwijk, Leiden 
een wandeling in de omgeving van de molen.

https://vrijwilligemolenaars.nl/f/files/download/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/activiteiten-van-de-afdelingen/zuid-holland/rooster-maalmarathon.pdf


Gids Wim Zalm zal vertellen over de vier (!) molens van de Broek- en Simontjespolder. Ook over 
de veranderingen van de omgeving in de loop der tijd.

Het adres van de Broekdijkmolen is Broekpolder 1, 2361 PA (X: 95258 Y: 466749 of
N 52.185635 O: 4.513607 ). Lees meer.
Info over Broekdijkmolen vindt u op www.rijnlandsemolenstichting.nl
De wandeling is gratis. Aanmelden is niet nodig. Graag aanwezig om 18.45 uur.
In verband met beperkte parkeergelegenheid liefst wandelend of per fiets komen.

Ook tijdens de komende Open Monumentendagen, 10 en 11 september, verwelkomen molenaars 
graag bezoekers op hun molens. Om over de molen en hun mooie hobby te vertellen.

3.Molenjongeren dag 17 september.

Er wordt een feestelijke dag georganiseerd door onze jonge molenaars voor onze jonge molenaars!
Het doel van de Molenjongerendag is om de bestaande jonge molenaars met elkaar te verbinden en 
jongeren die iets met molens hebben enthousiast te maken voor het ambacht van molenaar. Deze 
feestelijke dag zal plaatsvinden op Oliemolen het Pink te Koog aan de Zaan 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! Aanmelden kan nog steeds.

Wil jij en vrienden erbij zijn? Meldt je dan hier aan voor een geweldige dag op de molen!
Ik ben erbij

4. Oproep deelname Jubileum activiteit Noord-Brabant. 

Voor oktober heeft het afdelingsbestuur van Noord-Brabant het plan opgevat om de Afdeling in vier 
delen op te splitsen en zo vier verschillende molendagen te houden. Zie bijgevoegd kaartje met een 
globale verdeling.

1. Zuidoost omvat het gebied van de Peellandse Molenstichting, ten zuiden van deze regio 
en de Kempen tot aan de Limburgse provinciegrens en de grens met België. Hierbij zijn ook 
de gemeenten Oirschot, Boxtel, Best, Eersel en het gebied zuid van de A67 tot aan de 
Belgische grens ingedeeld.

https://forms.gle/6K5Qs6wu2w3rhubs6
https://www.rijnlandsemolenstichting.nl/
https://vrijwilligemolenaars.nl/f/files/download/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/activiteiten-van-de-afdelingen/zuid-holland/2022-molenwandeling-broekdijkmolen-zaterdag-3-sept-2022.pdf


2.West wordt begrensd door de westgrens van de provincie Noord-Brabant tot de lijn ten 
westen van het Land van Heusden en Altena; ten oosten langs Dongen en ten westen van 
Tilburg naar de Belgische grens. (O.a. West Brabantse Molenvereniging)
3.Noordoost is het gebied grenzend ten oosten van Midden-Brabant en ten noorden van het 
gebied van de Peellandse Molenstichting. (O.a. het Brabantse deel van de vereniging 
Molenvrienden Land van Cuijk)
4.Midden omvat het gebied ten oosten van het gebied West-Brabant en ten westen van de 
lijn Den Bosch-Boxtel-Oirschot en Reusel (o.a. Molenstichting het Land van Heusden en 
Altena)

De Molendagen worden voor de verschillende regio’s gehouden op de onderstaande data:
Zondag 2 oktober 2022, Zuidoost met o.a. De Peellandse Molenstichting.
Zondag 9 oktober 2022, West met o.a. Vereniging tot Behoud van West Brabantse Molens.
Zaterdag 15 oktober en zondag 16 oktober 2022, Noordoost met o.a. Molenvrienden Land van 
Cuijk.
Zaterdag 22 oktober en zondag 23 oktober 2022, Midden met o.a. Land van Heusden en Altena.
Deelnemers aan de molendagen worden verzocht zich aan te melden via e-
mailadres: molenaarsdraaien@gmail.com     
De aanmeldingen worden verzameld en gepubliceerd op de website van de Afdeling NBr

5. Veel nieuwe leden!!

Naast het vieren van ons 50 jarig bestaan heeft de jubileumcommissie zich het doel gesteld om de 
verbinding tussen de molenaars te bevorderen en nieuwe leden, lees molenaars te werven. En dat 
lukt ons heel goed! Dankzij alle activiteiten en inzet van alle molenaars hebben wij vele enthousiast 
gekregen voor ons mooi ambacht van molenaar. We hebben normaal gesproken tussen de 120 en 
140 nieuwe aanmeldingen per jaar. Nu staat de teller al op 154 nieuwe leden!!!! Vergeleken met 
andere jaren hebben zich per 23 augustus 34 extra nieuwe leden aangemeld! En er zijn 4 maanden 
vol activiteiten te gaan!

6. 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
 * Friesland

2) De nieuwsbrieven zijn in PDF versie te vinden op de gilde website onder nieuwsbrieven.
3) Uitverkoop!: Alle artikelen in de Gilde webshop zijn nu in de uitverkoop dus wellicht is er 
nog iets moois voor je bij!
4) De Hollandsche Molen heeft een nieuwe website! Benieuwd? Kijk dan snel hier.

https://www.molens.nl/
https://vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/nieuwsbrieven
https://vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/activiteiten-in-afdelingen/fryslan
https://vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/activiteiten-in-afdelingen/fryslan
https://vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/activiteiten-in-afdelingen/zeeland
https://vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/activiteiten-in-afdelingen/overijssel
https://vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/activiteiten-in-afdelingen/noord-holland
https://vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/activiteiten-in-afdelingen/limburg
https://vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/activiteiten-in-afdelingen/groningen
https://vrijwilligemolenaars.nl/vereniging/vijftigjarig-jubileum-gvm/activiteiten-in-afdelingen/utrecht
https://ge-cdn.vrijwilligemolenaars.nl/f/communication/email-link/6c7429bf46ed8aa9/6d3759ad1a57cd80/aa5e712c474e6a50
mailto:molenaarsdraaien@gmail.com
mailto:molenaarsdraaien@gmail.com


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

mailto:communicatie@vrijwilligemolenaars.nl



