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Inleiding 
Ieder jaarverslag van de Noord-Hollandse Molenfederatie begint met een zin in de trant van: “In het 
verslagjaar heeft de Noord-Hollandse Molenfederatie kans gezien haar werkzaamheden verder uit te 
bouwen.” Eigenlijk kan deze zin blijven staan. Opgericht om de belangen te behartigen van molenaars 
en moleneigenaren in Noord-Holland, breiden de  
activiteiten van de Noord-Hollandse Molenfederatie, 
gericht op die ontwikkeling, zich gestaag uit. In 2016 
lag daarbij de nadruk op kwaliteitsverbetering. Met 20 
molenstichtingen is de provincie Noord-Holland 
organisatorisch redelijk versplinterd. Dit heeft ook zijn 
repercussies op de kwaliteit bij onderhoud- en 
restauratiewerkzaamheden. Iedere organisatie blijkt 
voortdurend zijn eigen wiel uit te vinden. Door 
samenwerking blijken enorme verbeteringen mogelijk. 
Hoe kwetsbaar molens zijn bleek ook dit jaar weer. Op 
dinsdag 18 oktober rukte een wervelstorm het 
wiekenkruis en de halve kap van de Twiskemolen te 
Landsmeer. 
Maar gelukkig ook goede berichten. De restauraties 
van de voormalige korenmolen in Egmond aan de Hoef 
en die van de Damlandermolen in Bergen, lange tijd de 
twee meest rotte molenkiezen in Noord-Holland, zijn 
gaande. 
 
 
Het project kwaliteitsverbetering 
Op verzoek van de provincie Noord-Holland heeft de Noord-Hollandse Molenfederatie in 2014 
onderzoek gedaan onder de moleneigenaren in Noord-Holland inzake de POM (Professionele 
Organisatie voor Monumentenbehoud). Het gaat hierbij om het streven van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed om te komen tot meer professionele monumentenorganisaties. Iedere 
monumentenorganisatie met tenminste 20 rijksmonumenten in eigendom kan trachten een POM-
status te verwerven door daartoe een aanvraag in te dienen bij de RCE. Als die status wordt 
toegewezen komt de organisatie op de BRIM (nu SIM) subsidietrap een treetje hoger waardoor de 
kans op subsidie wordt vergroot. In 2014 hebben drie molenorganisaties in Nederland een POM-status 
aangevraagd. Alle drie zijn ze afgewezen. Dit leidde tot de constatering dat de haalbaarheid van de 
POM-status voor de Noord-Hollandse molenwereld op korte termijn niet reëel is. Daarom is besloten, 
in overleg met alle molenorganisaties, om de komende vijf jaar in te zetten op een verdergaande 
kwaliteitsverbetering van de Noord-Hollandse molenorganisaties. 
 
In 2016 zijn wij gestart met het project kwaliteitsverbetering. Dit project kent verschillende facetten. 
Begonnen werd met onderhoud en restauratie. Gebleken is dat molenorganisaties met een technische 
commissie (ook wel instandhoudingscommissie genoemd) hun interne toezicht op onderhoud en 
restauraties beter voor elkaar hebben. Ook expertise-opbouw en continuïteit zijn beter gewaarborgd. 
Dit project wordt de komende jaren verder uitgewerkt per onderdeel, denk aan teervervangers, 
verfbestekken, schildersbedrijven en dergelijke. Grote molenorganisaties blijken ook bereid om kleine 
molenorganisaties te ondersteunen, waardoor kennis en ervaring met restauraties beter kan worden 
benut.  
In 2017 starten wij met het onderdeel financiën waarvoor penningmeesters zullen worden benaderd.  
 

Koffiemolen te Egmond aan de Hoef tijdens restauratie 
Foto Eric Zwijnenberg 
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Het molengidsenproject 
Een al langer levende behoefte om molengidsen met 
behulp van een adequate opleiding beter voor te bereiden 
op hun taak, het rondleiden van bezoekers van hun molen, 
werd in 2016 gerealiseerd. Samen met de provinciale 
afdeling van Het Gilde van Vrijwillige Molenaars is een 
programma opgezet dat de gidsen is aangeboden. In de 
boet naast de molen in Waarland vond de eerste cursus 
plaats. Vervolgens werd in molen de Bonte Hen op de 
Zaansche Schans de tweede cursus gegeven. In januari 
2017 gaat een derde cursus van start in de molenboet 
naast de molen De Hoop in ’t Zand. 
 
 
De molencontactdag 
De jaarlijkse molencontactdag vond dit jaar op 1 oktober 
plaats in het stadhuis van Haarlem. De opkomst was 
overweldigend; ongeveer 100 mensen namen deel aan deze dag. De burgemeester van Haarlem, de 
heer Jos Wienen, heette de aanwezigen hartelijk welkom namens de gemeente.  
De wethouder voor cultuur, Jur Botter, gaf een exposé over het molenbeleid in Haarlem. De gemeente 
is eigenaar van vijf molens en de stichting Molens Zuid-Kennemerland heeft deze in onderhoud. 
Restauratiearchitect Rob de Vries hield een interessant betoog over de restauratie van molen A (de 
Twuyvermolen) in Sint Pancras, die hij in 2016 afrondde. Daarna was het woord aan de nieuwe 
gedeputeerde voor cultuur van de Provincie Noord-Holland, Jack van der Hoek, die de winnaars van de 
molenprijzen bekend maakte en de oorkondes aan hen overhandigde. In zijn traditionele lezing 
belichtte Eric Zwijnenberg tot slot weer het wel en wee van de Noord-Hollandse molens in het 
afgelopen jaar.  

Alle aandacht voor de lezing van Eric Zwijnenberg               Foto Rob Over de Linden 
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In de middag werd een bezoek gebracht aan de molens De Zandhaas in Santpoort en De Eenhoorn en 
De Adriaan in Haarlem. Bij die laatste molen werd de dag afgesloten met een drankje en een hapje. 
 
 
De Molenprijzen 
Het thema voor de, inmiddels traditionele, molenprijzen, uitgeloofd door de Noord-Hollandse 
Molenfederatie, was dit jaar: Vrouwen op de molen.   
Uit de vele aanmeldingen riep de jury de volgende vrouwen als winnaar uit: 

 Ella ter Heide, vrijwilligster op de molen De Oude Knegt te Akersloot 

 Tineke Meinema, gastvrouw op de molen de Nachtegaal te Middenbeemster 

 Barbara Tanner, molenaarster op de molen de Adriaan te Haarlem 
Naast de oorkonde ontvingen de winnaars een kleine financiële bijdrage. 
Tot slot ontving ook de huidige secretaris, Jaap van der Veen, volledig buiten het protocol om, een 
oorkonde. Dit omdat hij, na 16 jaar met enorme inzet als secretaris te hebben gefunctioneerd, de 
Noord-Hollandse Molenfederatie verlaat wegens verhuizing naar Gelderland. 
 

 
De prijswinnaars van de molenprijs 2016                 Foto Rob Over de Linden 

 
 
Verzekeringen 
In 2016 hebben wij diverse vragen over brandschadeverzekeringen behandeld. Het is in de afgelopen 
jaren bij een groot aantal molens gelukt de premies omlaag te krijgen. De clou is om vooruitlopend op 
de expiratie van brand- en stormschadeverzekeringen tijdig contact op te nemen met verzekeraars en 
de condities voor verlenging te bespreken. Desondanks blijven premies een grote én vaste kostenpost 
vormen. De premies voor molens in Noord-Holland zijn circa 2 x zo hoog als premies voor andere 
monumenten. Bij landelijke en provinciale subsidieregelingen wordt daarmee nog geen rekening 
gehouden. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars heeft een nieuw modelcontract opgesteld waarbij 
afspraken worden vastgelegd over aansprakelijkheidsverzekeringen. Gemeentelijke verzekeringen 
voor vrijwilligers bieden aanvullende dekking voor eventuele hiaten in de verzekeringen van de 
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vrijwilligers en molenorganisaties. Molenorganisaties zijn primair zelf verantwoordelijk voor 
verzekeringen.  
 
 
Brandpreventie en brandweer 
Ons onderzoek naar brandpreventie bij molens in Noord-Holland is begin 2016 afgerond en met onze 
leden besproken. Bij verscheidene molens hebben brandweeroefeningen plaats gevonden en dit gaat 
op meer plaatsen gebeuren. Tijdens brandweeroefeningen op de Zaanse Schans wordt extra aandacht 
besteedt aan het weghalen van slachtoffers uit de molen en het evacueren van bezoekers.  
 
 
Recreatie en toerisme 
Recreatie en toerisme vormen een belangrijke tak van sport voor molens. De grootste publiekstrek-
kers zijn de molens op de Zaanse Schans. Vereniging De Zaansche Molen ontwikkelt plannen voor een 
nieuw centrum bij haar molens op de Zaanse Schans: De Wereld van Windmolens.  
Ongeveer 1/4 deel van de molens in Noord-Holland beschikt over een eigen ontvangstruimte voor 
publiek. Het aanbod van activiteiten bij molens is gevarieerd en vaak wordt nauw samengewerkt met 
lokale ondernemers. Molens spelen ook in op wandel- en fietsroutes. Op 14 en 15 mei vonden de 
Nationale Molen- en Gemalendagen plaats, waarbij zo veel mogelijk molens draaiden en open waren. 
De Open Monumentendagen vielen op 10 en 11 september 2016. 
 

 
Toerisme op de Zaanse Schans                      Foto Jaap van der Veen 
 

 
 
Weidemolenfonds 
Enige jaren geleden heeft de Noord-Hollandse Molenfederatie een inventarisatie gemaakt van alle 
weidemolens in Noord-Holland. Hun aantal neemt gestaag af. Daarom is besloten om voor het behoud 
van deze kleine landschapselementen een fonds in het leven te roepen. 
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Vereniging De Hollandsche Molen bleek bereid om hiervoor uit een van haar 
fondsen een bedrag te fourneren, voorlopig voor de periode van één jaar. Het 
fonds kreeg de naam: BankGiro Loterij Weidemolenfonds en iedere 
particuliere weidemoleneigenaar kon er een beroep op doen. De eerste 
tranche van het fonds startte op 1 mei 2014 en had een looptijd tot 1 mei 
2015. In die periode zijn aan 12 eigenaren van weidemolentjes bijdragen 
verstrekt voor de restauratie van hun molens. 
Op verzoek bleek Vereniging De Hollandsche Molen bereid ook een tweede 
tranche te verlenen van € 15.000,-. Op dit budget hebben inmiddels zes 
eigenaren een beroep gedaan. 
 
 

Subsidies 
De provincie Noord-Holland heeft, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, een budget waaruit jaarlijks een bedrag wordt uitgekeerd voor de restauratie van 
rijksmonumenten. Helaas is in 2015 aan geen enkele molen een bijdrage toegekend. Met de provincie 
is gesproken over een oplossing voor dit probleem, waarbij het voorstel van de Noord-Hollandse 
Molenfederatie om organisaties met een ANBI-status meer punten toe te kennen door de provincie 
werd overgenomen. Ook stelde de provincie een maximum subsidiebedrag vast. Grote instituties 
kunnen nu niet meer het halve subsidiebudget opsouperen.  
Onlangs maakte de provincie de uitslag van de tender in juli/augustus 2016 bekend. Zeven aanvragen 
voor restauraties van molens zijn gehonoreerd, te weten: Molen O-T en Molen P van Stichting De 
Zijper Molens, Strijkmolens D en E van Molenstichting Alkmaar e.o., De Kat van SUAM, de Molen van 
Piet te Alkmaar (eigendom gemeente Alkmaar) en de Koffiemolen van dhr. W. Göbel te Egmond. 
De weging van de ANBI-status bij molens heeft geholpen. Zij krijgen samen ongeveer 250.000 euro; 
dat is 5,4% van het totale provinciale budget voor restauraties. Het gaat bij molens meestal om relatief 
kleine posten. 

 
De gelukkige ontvangers van de jaarlijkse restauratiesubsidie in huize Barnaard           Foto Provincie Noord-Holland 

Weidemolen in de Wijde Wormer   
Foto Jaap van der Veen 



 7 

Met ingang van 1 januari 2014 heeft de provincie het minimum bedrag voor subsidies verhoogd van  
€ 5.000 naar € 25.000. Dat leidt tot problemen bij het aanvragen van subsidie voor restauraties met 
een omvang van € 30.000 à € 80.000. Deze relatief kleine posten zijn daardoor niet meer subsidiabel. 
In 2013 was het minimumbedrag € 5.000 en toen speelde dit probleem niet. Het verdient dan ook 
aanbeveling dat de provincie Noord-Holland het minimumsubsidiebedrag weer verlaagt, liefst naar de 
oude situatie, maar ook een verlaging naar b.v. € 7.500 zou al aanzienlijk soelaas bieden. Restauraties 
van molens kunnen dan weer vanaf zo’n 23.000 euro meedingen in de provinciale tender (ervan 
uitgaande dat subsidies van circa 30% haalbaar zijn) 
 
 
Molenzaken 
In 2015 heeft de eigenaar van de 
voormalige korenmolen in Egmond aan 
de Hoef een plan laten opstellen door 
Van Reeuwijk Bouwmeester en is met de 
restauratie begonnen. Helaas is de 
bijdrage van de provincie onvoldoende 
om de hele molen in één keer te kunnen 
restaureren. Inmiddels heeft de eigenaar 
voor de tweede fase van de restauratie 
een nieuwe subsidie-aanvraag 
ingediend. 
Molen A (de Twuyvermolen) in Sint 
Pancras is in het verslagjaar onder 
leiding van architect Rob de Vries uit 
Alkmaar geheel gerestaureerd. Met 
name de woning is gemoderniseerd en 
uitgebreid. De architect heeft op 
revolutionaire wijze in alle verdiepingsvloeren glas toegepast zodat men staande op de begane grond 
tot in de kap van de molen kan kijken.  
Het herstel van de schade aan de Geestmolen (januari 2015) kon eind november 2016 van start gaan. 
De schade aan de Twiskemolen (oktober 2016) is reeds gememoreerd. In beide gevallen hoopt men 
met veel verzekeringspenningen de molens weer in goede staat te kunnen brengen. 
 
 
Keur van waterschap en molenbiotopen 
In vervolg op onze keurbrief heeft het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier molenbiotopen 
in de nieuwe keur geregeld. Zij heeft haar criteria voor het afbakenen van deze beschermingszone in 
overeenstemming gebracht met die van de Leidraad Landschap en Cultuurhistorie van de provincie 
Noord-Holland: een straal van 400 meter rondom de molen. Dit is nodig voor een vrije windvang ten 
behoeve van poldermolens. Uiteraard geldt deze keurbepaling alleen voor maalvaardige poldermolens 
die voor de waterbeheersing in het werkgebied van Hollands Noorderkwartier kunnen worden 
ingezet. Het gaat om ongeveer 55 poldermolens.  
Deze poldermolens vervullen dus een aanvullende functie in de lokale waterhuishouding. Zij bestrijken 
gezamenlijk ruim 25.000 ha aan land- en tuinbouwgronden. Van de Wimmenumermolen nabij 
Egmond aan de Hoef is een overzicht beschikbaar van de inzet als nood- of hulpbemaling in de 
afgelopen 30 jaar. 
 
 
 
 
 

Molen A (Twuyvermolen) Sint Pancras, van binnen                         Foto Rob de Vries 
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Het legaat 
In het verslagjaar kreeg de Noord-Hollandse Molenfederatie melding  
van het heugelijke feit dat haar, samen met de  
Boerderijenstichting NH en de KNZHRM, een legaat was 
toegevallen van wijlen de heer Pieter Leegwater uit Heiloo.  
De uitkering ervan heeft de nodige voeten in de aarde, maar in de 
loop van 2017 zal de precieze omvang van het bedrag bekend 
worden en hoopt de federatie het bedrag te kunnen incasseren. 
Daartoe is met de twee andere legatarissen een voorstel opgesteld 
en besproken. Dat de uitkering wat langer op zich laat wacht geeft 
ons wel de tijd goed na te denken over de bestemming van het geld. 
In de laatste vergadering van 2016 van het Algemeen Bestuur van de 
federatie is een commissie benoemd die in april 2017 met een 
voorstel zal komen.        Pieter Leegwater 
 
 

Personalia 
Op 2 oktober is Klaas Zaal sr. overleden. Klaas is 66 
jaar geworden. Hij was 46 jaar als molenaar 
werkzaam op de molen F in Burgerbrug. In 1967 
was hij een van de oprichters van de landelijke 
organisatie Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. 
Daarnaast was hij een van de redacteuren van het 
blad MOLENPOST.  
In het verslagjaar zijn eveneens overleden Henny 
Dorst en Arjen Steigstra. Henny was de echtgenote 
van de vrijwillige molenaar van bovenmolen E in de 
Schermer. Arjen was vrijwillige molenaar op de 
ondermolen K, eveneens in de Schermer. 
      
 
 
 

Klaas Zaal 
       

 
 
Onderscheiding     
Op 15 juni ontving Eric Zwijnenberg in het paleis op 

de Dam in Amsterdam uit de handen van prinses 

Beatrix de Zilveren Anjer voor al zijn werk voor de 

molenwereld. Eric was, samen met Klaas Zaal, een 

van de oprichters van Het Gilde van Vrijwillige 

Molenaars. In Noord-Holland was hij betrokken bij 

de totstandkoming van alle publicaties van de 

Noord-Hollandse Molenfederatie. Daarnaast zit hij in 

de jury van de Molenprijs en organiseert hij elk jaar 

op de provinciale molencontactdag een lezing over 

ontwikkelingen op het gebied van de Noord-

Hollandse molenwereld. Ook is hij betrokken bij de 

verdeling van de gelden van het Weidemolen fonds. 

 Eric Zwijnenberg met prinses Beatrix            Foto Jorrit Lousberg   
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Bestuurszaken   
De Noord-Hollandse Molenfederatie telde aan het einde van het verslagjaar 33 leden die samen 97 
molens vertegenwoordigen.    
       
Programma Provincie Noord-Holland, Cultuurcompagnie 
Jaarlijks ontvangt de Noord-Hollandse Molenfederatie een provinciale bijdrage via de begroting van de 
Stichting Cultuurcompagnie Noord-Holland. In 2016 zijn in totaal 240 uren vergoed door de 
Cultuurcompagnie voor ondersteuning van de Molenwereld.  
Helga Zwertbroek van de Stichting Cultuurcompagnie Noord-Holland heeft 90 uur besteed aan de 
organisatie van de provinciale molencontactdag waardoor het totaal aantal uren uitkomt op 330. 
In 2017 houdt de Cultuurcompagnie op te bestaan. Daardoor zal de Noord-Hollandse Molenfederatie 
weer een rechtstreekse relatie met de provincie krijgen, zoals dat ook in het verleden het geval was.  
 
Samenstelling Bestuur Noord-Hollandse Molenfederatie in 2016 
Het bestuur heeft op het einde van het verslagjaar enige mutaties ondergaan door het vertrek van de 
penningmeester en van de secretaris. Gelukkig kon in hun vertrek worden voorzien. 
 
Samenstelling per 31 december 2016 
Peter Tange, voorzitter 
Evert Busser, penningmeester  
Willem Rol, lid 
Greet Blokker, lid 
Jaap van der Veen, secretaris  
 
Samenstelling per 1 januari 2017 
Peter Tange, voorzitter 
Gerard van Beusekom, secretaris  
Walter van Giesen, penningmeester  
Rien Eykelenboom, lid 
Willem Rol, lid 
Greet Blokker, lid 
 
Het Dagelijks Bestuur kwam in het verslagjaar zeven keer in vergadering bijeen. 
Het Algemeen Bestuur kwam in het verslagjaar twee keer bijeen. 
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Bijlage 1  Molennieuws Noord-Holland 2016 
 
Bij molen O-T in de Zijpe werden waterstaatkundige werken uitgevoerd. 
 
Bij molen Ooster-N in de Zijpe werden een nieuwe ijzerbalk en nieuwe penbalk geplaatst. 
  
De romp van de voormalige molen De Haan werd per boot verplaatst van Abbekerk naar Nauerna ter 
completering van oliemolen De Paauw waar alleen de schuur nog van restte. 
 
Molen Zuider-G in de Zijper kreeg nieuw riet op de kap. Dit was ook het geval bij De Herder in 
Medemblik. 
 
Bij de Grebmolen in Schoorldam werden staartbalk en schoren vernieuwd. 
 
Bij de Ceres in Bovenkarspel werd door vrijwilligers de stelling hersteld. 
 
Bij De Lastdrager in Hoogwoud heeft dendrochronologisch onderzoek uitgewezen dat de molen rond 
1525 moet zijn gebouwd. We dachten tot nu toe dat hij uit 1645 was. De kap van de molen werd 
opnieuw gedekt. 
 
De Berkmeermolen in Obdam kreeg vier velden nieuw riet, nadat de andere vier velden vorig jaar 
waren vernieuwd. 
 
Het molentje van de Kerkepolder bij Wognum kreeg een nieuwe roed en het voorkeuvelens werd 
hersteld. 
 
Molen A polder Geestmerambacht (Twuyvermolen) werd in- en uitwendig gerestaureerd. 
 
De Molenschuur naast De Gouden Engel in Koedijk kreeg een nieuwe exploitant. 
 
Bij Het Roode Hert in Oudorp werd een veldkruis vernieuwd, en werd de romp opnieuw gedekt. 
 
Aan drie van de vier strijkmolens bij Oudorp werd heel veel rietdekwerk vernieuwd. 
 
Bij de korenmolen van Egmond (Molen van Berkhout) in Egmond aan den Hoef werd het achtkant 
gerestaureerd en van een nieuw rietdek voorzien. In afwachting van de volgende restauratiefase is de 
romp voorlopig afgedekt met een plat dak. 
 
Aan de de Geestmolen in Alkmaar die op 15 januari 2015 zijn wiekenkruis verspeelde, begonnen eind 
november 2016 de herstelwerkzaamheden. Er werden nieuwe roeden gestoken en deze werden kort 
daarna opgehekt en van nieuwe fokken voorzien. 
 
De Havik in Grootschermer werd kaal gezet en onttakeld. Na het vernieuwen van de windpeluw zullen 
nieuwe roeden worden gestoken. 
 
Biksteenmolen De Vlijt in Oostzaan verkeert in slechte staat. Na vier jaar onderhandelen is op 28 
november 2016 de molen in eigendom overgedragen aan een speciaal voor de molen opgerichte 
stichting. 
 
Bij De Eenhoorn in Haarlem vonden uitgebreide schilderwerkzaamheden plaats.  
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De Vijfhuizer molen bij Haarlem staat sinds september 2016 voor onbepaalde tijd stil wegens het 
afkeuren van de roeden. 
 
Bij De Ooievaar in Zaandam is begonnen met de realisatie van een insteekhaven, waarvoor de molen 
in 2015 de BankGiro Loterij Molenprijs kreeg. Voorts kreeg de molen een geheel nieuwe fundering. 
 
Houtzaagmolen Het Jonge Schaap kreeg in 2016 opnieuw te maken met een gebroken krukas. 
 
De Jonge Dirk in Westzaan kreeg twee nieuwe houten roeden. 
 
Met subsidie van het BankGiro Loterij Weidemolenfonds werd de weidemolen op de golfbaan van de 
Zaanse Golf club in Wijde Wormer gerestaureerd. 
 
Molen De Gooyer in Amsterdam kreeg een nieuw voorkeuvelens en nieuwe roeden. 
 
Bij Krijtmolen d'Admiraal in Amsterdam werd de buil gerestaureerd. 
 
Molen De Zandhaas in Santpoort kreeg een nieuw gevlucht, waarbij de fokken plaats moesten maken 
voor Van Bussel stroomlijnneuzen en op de binnenroe Ten Havekleppen. 
 
Bij De Eersteling in Hoofddorp werd op 10 september 2016 door burgemeester Theo Weterings het 
nieuwe molenwinkeltje feestelijk geopend.  
 
Bij De Koker in Wormer zijn de middelbalk, achterbalk en lange schoren vernieuwd.
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Bijlage 2  Evenementen 
 

 Nationale Molendagen 14 en 15 mei 2016. 
 

 Open Monumentendagen op 10 en 11 september 2016. 
 

 Schermer Maaldag 4 september 2016. 
 

 Zaanse molendag 24 september 2016. 
 

 13 mei 2016. Luilak wordt als vanouds gevierd op diverse Zaanse molens, met o.a. scheren 
door de barbier. 
 

 17 juni 2016. Molenboet bij molen De Hoop in Den Oever feestelijk en officieel in gebruik 
genomen. Openingshandeling door wethouder Westerkamp. 
 

 Juni 2016. Feest ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging De Wieringer 
Molens bij De Hoop in Den Oever en De Onderneming in Hippolytushoef. 
 

 Bij De Leeuw in Aalsmeer zijn in juni 2016 ter gelegenheid van het Aalsmeer Flower Festival de 
molenzeilen beschilderd als de vier seizoenen door kinderen van Stichting de Werkschuit 
Aalsmeer. 
 

 11 september 2016. Viering 25-jarig bestaan Molen van Sloten in Amsterdam. 
 

 Op 12 september 2016 overhandigde gedeputeerde dhr. Bond van de provincie Noord-
Holland op molen De Oude Knegt te Akersloot het eerste schildje van het Noord-Holland Pad. 
Een mooie wandelroute door de provincie. 
 

 Onder toeziend oog van ca. 200 genodigden opende op 24 september 2016 burgemeester 
Cornelisse van de gemeente Langedijk molen A (de Twuyvermolen) in Sint Pancras. 
 

 29 oktober 2016. Aan het evenement Nacht van de Nacht werd o.a. meegedaan door de 
molens aan de Zaanse Schans en de strijkmolens bij Oudorp. 
 

 Oktober/november 2016 werd Halloween o.a. gevierd op De Herder in Medemblik. 
 

 Verfmolen De Kat aan de Zaanse Schans kwam uitgebreid in beeld in drie afleveringen van de 
tv-serie "Het Geheim van de Meester", te weten die over Vermeer, Rembrandt en Bosch. 
 

 De Vriendschap, Weesp, kwam ook op de tv, in het kookprogramma "Koken met Van Boven". 
 

 Bij De Nachtegaal in Middenbeemster werd in juni 2016 driemaal "De Klucht van de 
Molenaar" opgevoerd; een openluchtvoorstelling met molenaarsmaaltijd. 
 

 Bij de Etersheimerbraakmolen te Oosthuizen werd een vliegerfestijn georganiseerd. 
 

 Op 27 augustus 2016 werd oliemolen De Bonte Hen officieel heropend na een lange periode 
van restauratie, waarbij de fundering en de unieke oliekelders in oude luister zijn hersteld. 

 


