Molencontactdag Noord-Holland 7 oktober 2017
Deze 19e molencontactdag werd weer een geslaagde bijeenkomst voor vele molenaars, moleneigenaren en molenliefhebbers. De ochtend bood een gevarieerd programma, met als hoogtepunt natuurlijk de uitreiking van de Molenprijzen 2017 door
de gedeputeerde Jack van der Hoek. 's Middags drie molenbezoeken, te weten De
Onrust van het Naardermeer, de korenmolen van Laren en De Vriendschap in Weesp.
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Wij waren te gast bij de gemeente Wijdemeren in het gemeentehuis te Loosdrecht, en de dag werd
mede mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland.

Na ontvangst met koffie werden de deelnemers welkom geheten door de locoburgemeester van Wijdemeren, de heer
Theo Reijn, die ook het gehele ochtendprogramma bijwoonde.
Daarna een openingswoord door Peter
Tange, voorzitter van de Noord-Hollandse
Molenfederatie.

Hierna was het woord aan Louis Groen,
voorzitter van de stichting Zaanse Pakhuizen, die vertelde hoe hun stichting
verzeild was geraakt in de molenwereld:
het geopperde idee om niet alleen de
schuur van de voormalige oliemolen De
Paauw te Nauerna te restaureren, maar
daar ook weer een molen te bouwen.
Daarna vertelde molenmaker Bart
Nieuwenhuizen aan de hand van dia's
op leuke wijze een boeiend verhaal over
de herbouw van molen De Paauw. Ooit
een oliemolen, maar nu voorbestemd om
hennepklopper te worden. Voor het achtkant is gebruik gemaakt van molen de
Haan uit Sijbekarspel/Benningbroek, later
Abbekerk.

Vervolgens hield Martin Schabbink van Archeologisch Adviesbureau RAAP een
interessant verhaal over de archeologische opgravingen naar de restanten van de
Draaioordermolen nr. 2 van de Beemster die in 1612 werd gebouwd en in 1880
werd gesloopt. In februari 2017 werden bij werkzaamheden voor het maken van
een verbindingsweg tussen de N244 en de Purmerenderweg restanten van deze
molen aangetroffen. Een paar decimeter onder het maaiveld lagen nog delen van
het metselwerk van de fundering van deze molen.

Na een pauze maakte de gedeputeerde voor cultuur van de provincie
Noord-Holland, de heer Jack van der Hoek, de winnaars bekend van
de Molenprijzen Noord-Holland 2017. Het was de bedoeling dat dit keer
het accent zou liggen op voorbeelden van goede samenwerking met
gemeenten, maar naar het oordeel van de jury kwam dit thema in de
ontvangen inzendingen onvoldoende uit de verf. Maar er waren zeker
aansprekende inzendingen en daarom heeft de jury toch een keuze
kunnen maken, daarbij kijkend naar de gebruikelijke criteria die bij de
toekenning van de molenprijs worden gehanteerd.
De gelukkigen zijn:
- Stichting Meelmolen De Herder in Medemblik,
- Stichting Zaanse Pakhuizen voor de herbouw van molen De Paauw
bij Nauerna,
- Vereniging De Wieringer Molens.
De winnaars kregen een fraaie oorkonde en een kleine geldprijs.

Hierna was voor de 13e keer het woord aan Eric
Zwijnenberg voor zijn overzicht van het wel en
wee van de Noord-Hollandse molens in het afgelopen verslagjaar (lopend van 1 sept. 2016 t/m 31
aug. 2017). In hoog tempo passeerden de verschillende landelijke en regionale molenevenementen de
revue, en het onderhoud en restauraties van de
molens, geïllustreerd met korte filmfragmenten en
veel foto's. Het stemt tot voldoening om ieder jaar
te zien welke werkzaamheden allemaal aan de
Noord-Hollandse molens zijn uitgevoerd, en hoe de
verschillende eigenaren trachten de molens onder
de aandacht van het publiek te brengen.

Hierna was er de gelegenheid voor de door de gemeente Wijdemeren aangeboden lunch waarbij over en weer weer vele contacten werden gelegd en
molennieuws werd uitgewisseld.

Daarna tijd om de twee bussen op te zoeken die de
deelnemers naar drie molens brachten. Onderweg werd
informatie gegeven door Nico Perdijk en Gerard van
Beusekom.

Allereerst de molen De Onrust van het Naardermeer van de vereniging Natuurmonumenten

Vervolgens naar de korenmolen van Laren van de familie Calish.

Tenslotte molen De Vriendschap in Weesp

Het weer zat een beetje tegen deze middag, maar er viel gelukkig tijdens de wandelingen naar deze molens niet al
te veel regen. Alle drie molens maalden, en overal kregen de bezoekers tekst en uitleg.
Bij de Vriendschap in Weesp werd door de ploeg van Wouter Pfeiffer in een feesttent ook gezorgd voor de
afsluiting van de dag met een hapje en een drankje.

Na een laatste dankwoord van Peter Tange keerden de
bussen terug naar het gemeentehuis in Loosdrecht.
Iedereen kon terugkijken op een geslaagde molencontactdag.
Met dank aan
Gerard van Beusekom
Rob Over de Linden
Jos van Schooten
voor de foto's in dit verslag.

