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32 aanwezigen 
 

1. Opening 

 Harm heet alle aanwezigen van harte welkom 

 Afmeldingen: Albert Kalk; Guus van Dam; Koos van der Kuijl.  

 Na de pauze geeft Germ een presentatie over Molenbranden. 

 Marian Fien-Neuteboom heeft net voor de pauze nog een molenpuzzel in petto, waarbij 

we allemaal aan de bak moeten. 

 

2. Verslag vorige vergadering (10-03-2017) wordt goedgekeurd! 

  Verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd met dank aan de secretaris. 
 

3. In- en uitgaande stukken 

 Geen in- en uitgaande stukken! 

 

4. Mededelingen 

 De Nominatie voor de Unesco is ingediend 

en we rekenen op een positieve uitkomst 4-

8 december komt de uitslag. 

Door het landelijke Gilde is gevraagd om een 

opgaaf van activiteiten die de molens 

ontwikkelen m.b.t. educatie; 

 s.v.p. vóór 5 nov as. Opgaaf door de molenaars aan Harm Jansen harm-
jansen@planet.nl  

 Hans Meijer: Veiligheidsraad: Landelijk hebben DHM; GVM; AKG en Fryske Gilde de 

handen ineen geslagen; jammer genoeg is de berichtgeving naar de afdelingen nog 

onvoldoende, zodat er op dit moment geen mededelingen zijn. 

 Karst Kuipers heeft een vraag over de frequentie van de verplichte veiligheidskeuring van 

onze valbeveiligingsets op de molens; Nico vraagt dit na! 

 

5. Bestuursverkiezing 

Jammer genoeg moeten we afscheid nemen van 2 

van onze bestuursleden; Albert Kalk heeft 

aangegeven e.e.a. niet te kunnen combineren met 

privé activiteiten en stopt na 2,5 jaar; 

Nico van den Broek stopt na 8,5 jaar lid te zijn 

geweest van dit bestuur; samen met Wilma 

verhuizen zij terug naar Noord Brabant; mede 

omdat hij ook instructeur was en samen met Wilma 

de toelatingsexamens examineerde valt er een gat 

dat we weer op moeten vullen. Wij wensen hen 

veel succes in Noord Brabant! 

Voor de scheidende bestuursleden is er een afscheidsbon en voor Wilma een bloemetje. 

De oproep voor nieuwe bestuursleden heeft gelukkig 2 nieuwe kandidaten voortgebracht: 

Roelant van Eijk uit Buinen heeft aangegeven de Secretaris/Penningmeester rol van 

Nico over te willen nemen; Marijn Sijbom uit Emmen neemt de vrij gekomen 

bestuursfunctie van Albert over. Staande de vergadering worden beide kandidaten door 

de leden met luid applaus benoemd. 
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6. Molendagen. (Meint Noordhoek)  

 Meint geeft aan na 33 jaar te stoppen met de organisatie van de Drentse Molendagen. Na 

een korte historische schets van deze 33 jaar geeft hij het stokje door aan de 

Molenstichting Drenthe. 

 

7. Molenstichting Drenthe (Geert Roeles en Jan Omvlee) 

 Het projectplan is omgezet naar een masterplan en wordt samen met de Provincie en het 

Drents Landschap verder uitgewerkt. 

 Aandacht voor de donateurs dat zij op tijd hun bijdrage overmaken. 

 Wij zijn op zoek naar nieuwe redactieleden voor m.n. Noord Drenthe voor Stellingnieuws. 

 Na het succes van vorig jaar van de oudejaars bijeenkomst in Havelte is er dit jaar een 

vervolg in Emmercompascuum (Grenszicht) nadere 

mededelingen volgen nog! 

 De afgelopen periode hebben we weer 6 nieuwe 

gediplomeerde molenaars mogen begroeten: Fred 

Bisschop; Freddy Bril (Ov); Mike Dragstra (jongste 

gediplomeerde molenaar); Marian Fien-Neuteboom; 

Karst Kuipers en Frits Geut krijgen door Geert en 

Jan Schenkel het certificaat en het 

“wereldberoemde” windmetertje uitgereikt! 

 

8. Molenbiotoop (Jan Schenkel) 

 Jan geeft aan volgend jaar te willen stoppen met zijn functie als Biotoopwachter. 

 Een aantal biotoopzaken lopen (Coevorden/Sleen en de Wijk) en loopt naar voldoening. 

 

9. Opleidingszaken 

 Het korps instructeurs is de afgelopen tijd gelukkig weer versterkt: 

Henk Wilms neemt het instructeursschap van Nico van den Broek over in Gieten; 

Kees Vanger neemt samen met Erwin de Jonge (als stage molenaar) de vrij gekomen 

plek van Bertel Zomer in Meppel en omgeving over; 

Gerard de Haan heeft eveneens aangegeven instructeur te willen worden in het gebied 

van Oost Drenthe; 

 Samen met onze zittende instructeurs Jannes Tigelaar en Meint Noordhoek zijn we als 

Drenthe op sterkte om een groei van nieuwe leerlingen op te kunnen pakken; dit is ook 

noodzakelijk want op dit moment zien wij een forse terugloop in het aantal aanmeldingen 

van nieuwe leerlingen (ook landelijk beeld). 

 Het bestuur beraad zich over hoe we de aanwas weer een impuls kunnen geven. 

 

10. Rondje langs de molens van Drenthe: 

 Nooitgedacht Veenoord: Wesley geeft aan dat na 20 jaar de molen weer maalvaardig 

is en dat de bezetting inmiddels uitgegroeid is tot 6 molenaars. 

 Zeldenrust Zuidbarge : Jan Omvlee vertelt vol trots dat de molen een nieuw adres 

heeft gekregen “Jacoba Omvleepad 4” vernoemd naar de oud eigenares en oma van Jan! 

 Zuidwolde de Vlijt:  Geert Roeles: jammer genoeg wil het niet lukken met de 

overdracht van de molen aan de stichting; besloten is de stekker uit dit project te 

trekken omdat men niet tot overeenstemming kan komen met de eigenaar. 

 Woldzigt Roderwolde: Dirk Magré; jammer genoeg is de vermelding in het World Book 

of Records niet gelukt; men ziet geen competatieve strijd hiervoor? 

 De Hoop Sleen: Kast Kuipers: de molen is nu weer gevoegd en ziet er netjes uit; de 

komende tijd zal ook de rest van het (achterstallig) onderhoud opgepakt worden! 
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11. Rondvraag.  

 Er zijn geen rondvragen;  

 

12. Molenpuzzel (Marian Fien-Neuteboom).  

Marian heeft een korte molenpuzzel gemaakt waar de aanwezige leden zich een kwartier 

lang op stuk mogen bijten; er is geen prijs te winnen, maar het is wel leuk om de kennis 

op deze manier weer eens op te frissen en misschien voor sommige weer eens een keer 

in de opleidingsboeken te duiken! 

Uit onderstaande foto’s is het fanatisme af te lezen! 

 

  
 

  
 

 

Na de Pauze geeft Germ Geersing een lezing over molen 

branden en wat wij als molenaars zelf kunnen ondernemen. 

 

22.15 uur sluit de avond en gaat iedereen huiswaarts! 

 

Voor verslag: 

Nico van den Broek 

(scheidend) secretaris GVM afd. Drenthe 

 

Noteer ook alvast de volgende contactavond in je agenda:   
 

Vrijdag 09 maart 2018  om 20.00 uur  

bij restaurant Diggels in Westerbork 


