Molencontactdag 4 oktober 2014
Geslaagde dag, terugblik op 60 jaar provinciaal molenbehoud, interessante
presentaties, en de uitreiking van de Molenprijzen 2014 door de gedeputeerde
mevrouw Elvira Sweet
Foto's, tenzij anders aangegeven: Jos van Schooten

Na ontvangst met koffie en cake in het gemeentehuis van De Goorn, verwelkomde burgemeester R. Posthumus
van de gemeente Koggenland de ruim 100 aanwezigen; molenaars, molenaars in opleiding, moleneigenaren, vrijwilligers, molenmakers en bestuurders.
Peter Tange, voorzitter van Stichting de Noord-Hollandse Molenfederatie en
burgemeester van de gemeente Wormerland, opende vervolgens de bijeenkomst.
Hierna was het woord aan Mw. Elvira Sweet,
gedeputeerde Cultuur van de provincie NoordHolland. Zij belichtte geschiedenis van 60 jaar
Provinciale Molencommissie cq. Noord-Hollandse
Molenfederatie, en de rol van de provincie in die
zestig jaren molenbehoud.
Willem Rol, bestuurslid
van de Noord-Hollandse
Molenfederatie, deed
vervolgens onder de titel
"Een kijkje over de schutting" verslag van bezoeken aan een viertal andere
provinciale molenorganisaties.

De heer Barend Potjer, bestuurslid van De Fryske Mole hield een inleiding over
de werkwijze van deze stichting in relatie met de provincie, en de pogingen van de
Fryske Mole om de POM-status te verwerven (POM staat voor Professionele
Organisatie voor Monumentenbehoud).
In de pauze sneed de gedeputeerde Mw. Sweet de speciaal voor deze gelegenheid gemaakte taart aan.

Een jaarlijks terugkerend agendapunt is de bekendmaking van de winnaars van de molenprijzen, en de uitreiking van de oorkondes. Ook dit gebeurde op de haar kenmerkende enthousiaste wijze door de gedeputeerde
mevrouw Elvira Sweet, ondersteund door enkele dia's. Het thema van dit jaar was "Kwaliteit van het vrijwilligerswerk". De gelukkigen van de molenprijzen 2014 waren:
1. De maalploeg van korenmolen Ceres te Bovenkarspel
voor de wijze waarop zij zich sinds vele jaren inzet voor het draaiende houden van de molen.

2. Bart Slooten uit Koedijk
voor de wijze waarop hij zich gedurende een lange reeks van jaren inzet voor het behoud van molens in NoordHolland

3. De vrijwilligersploeg van Het Jonge Schaap te Zaandam
voor de wijze waarop zij zich sinds de opening in 2007 inzet voor het behoud van deze molen en de promotie
ervan.

Foto Rob J.J. Over de Linden
Als afsluiting van het ochtendgedeelte hield Eric Zwijnenberg voor de tiende keer zijn traditionele PowerPointpresentatie over het wel en wee van de Noord-Hollands molens in de periode 1 sept. 2013 tot 1 sept. 2014. Met
veel foto's en diverse filmfragmenten van de verschillende gebeurtenissen, restauraties en onderhoud op molengebied.

Lunchpauze. De lunch werd aangeboden door de gemeente Koggenland. Het mooie weer nodigde vele deelnemers
uit om buiten de gesprekken voort te zetten.

Na de lunch in het gemeentehuis reisde het gezelschap met twee bussen naar drie molens:
- De Kaagmolen in Spanbroek. Bij deze molen vindt momenteel een zeer ingrijpend herstel van de fundering
plaats. Omdat de waterlopen droog stonden en de grond onder de molen was verwijderd, konden de bezoekers op
een wel heel bijzondere wijze een kijkje nemen onder de molen.

Linker foto van Rob J.J. Over de Linden, overige foto's van Jos van Schoten

- De wipmolen Weel en Braken in Obdam. Het naast de molen gelegen molenaarshuis staat leeg, en molen en
woning waren op dat moment vacant voor een vrijwillig molenaar.

Linker foto van Rob J.J. Over de Linden, overige foto's van Jos van Schoten

- Waarlandsmolen in Waarland en het naastgelegen "Molenhuijs" (museum).
De molen heeft een omvangrijke restauratie ondergaan, waarbij met name het nog originele interieur bijzondere
aandacht kreeg.

De afsluiting van de dag vond plaats met een gezellig samenzijn en een hapje en een drankje bij De Boerenplaats
in Waarland.

Al met al een geslaagde dag met prachtig weer.
De Molencontactdag is mede mogelijk gemaakt door Cultuurcompagnie NH en een financiële bijdrage van de
Provincie Noord-Holland. Tevens met speciale dank aan de gemeente Koggenland, en fotograaf Jos van Schoten.

