Jaarverslag 2015 Vereniging De Zeeuwse Molen
2015 stond vooral in het teken van 40-jarig bestaan van de vereniging met als hoogtepunt het bezoek
van Prinses Beatrix op 5 september aan molen De Hoed in Waarde. De prinses is sinds 2014
beschermvrouwe van Vereniging De Hollandsche Molen. In die hoedanigheid heeft zij de Zeeuwse
Molendag geopend. Ook dat was één van de activiteiten vanwege het jubileum. Normaal gesproken
wordt elk jaar een molendag georganiseerd op een ander Zeeuws eiland, dit jaar werd gekozen voor
een provinciale molendag. In 2016 zal de cyclus weer worden opgepakt met een molendag op
Schouwen-Duiveland.
Het bezoek van Prinses Beatrix heeft een lange voorbereiding gehad. De voorbereidingscommissie
bestond uit Michel Dellebeke en Corneel Droogers namens De Zeeuwse Molen en Cees Goud en
Adrie Cornelisse namens Stichting De Hoed. Over de aanloop naar 5 september heeft u kunnen lezen
in een eerdere Windmolen en over kunnen horen in de presentatie op de najaarsvergadering.
Ook de najaarsvergadering stond in het teken van het 40-jarig bestaan. Voorafgaand aan de
vergadering werd in het Heer Hendrikhuis in ’s Heer Hendrikskinderen een koud- en warm buffet
geserveerd. Op deze vergadering werden twee nieuwe bestuursleden gekozen. Fien van ReevenRodoe en David de Putter. David zal de plaats innemen van Ton Koops die in 2016 aftredend en niet
herkiesbaar is. Corneel Droogers was aftredend en werd herkozen. Na het huishoudelijk gedeelte
blikte Frans Weemaes terug op 40 jaar Zeeuwse Molen aan de hand van foto’s uit de collectie Van
Mulligen-Remijn.
Behalve een provinciale molendag en een feestelijk buffet voor de leden van De Zeeuwse Molen en
het Gilde van vrijwillig molenaars werd vanwege het jubileum ook een boek uitgegeven. De
initiatiefnemer voor het boek is Ad Oele. Hij benaderde Marco Bloem die van alle Zeeuwse molens
een luchtfoto heeft gemaakt. Het eerste exemplaar overhandigde Marco op 5 september aan Prinses
Beatrix.
De voorjaarsvergadering was op 27 maart. Op deze bijeenkomst gaf Willem Roose een presentatie
over zijn reizen langs molens in de Baltische Staten.
Het bestuur heeft in 2015 6 keer vergaderd, waarvan twee keer samen met Stichting De Hoed. Het
bestuur is ook dit jaar weer verschillende keren door gemeenten om advies als het ging om bouwen
rondom molens. Dit gebeurde onder meer in Zoutelande, Kruiningen, Domburg, Kortgene, Gapinge
en Aagtekerke. Ook werd een advies uitgebracht aan de gemeente Sluis om de omgeving van de
molenrompen in Breskens, Nieuwvliet en Ter Hofstede-Retranchement te blijven beschermen.
In oktober heeft De Zeeuwse Molen overleg gehad met de gemeente Middelburg, de RCE, de
provincie, De Hollandsche Molen en de initiatiefgroep uit Sint Laurens over de toekomst van de
molenromp aan de Noordweg in Sint Laurens.
Op Schouwen-Duiveland is door de gemeente en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland een platform
voor cultureel erfgoed op het eiland opgericht. Namens De Zeeuwse Molen heeft Fien van Reeven
zitting genomen in het platform. Ook in de gemeente Goes wordt een dergelijk platform opgezet, het
is nog niet bekend wie daar namens De Zeeuwse Molen zitting in neemt.
In augustus werd molen De Graanhalm in Gapinge geopend na de restauratie. Ook voor De Zeeuwse
Molen een mooi moment omdat het bestuur onder meer betrokken was bij de oprichting van de
stichting in Gapinge. Namens de vereniging werd een meelschep overhandigd.

