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Het woord ‘draaipremie’ is het woord dat in 2017 ook buiten onze vereniging bekend is geworden. In
diverse media was er aandacht voor het wegvallen van de subsidie. Uiteindelijk zijn de gemeenten en
de provincie tot de volgende afspraak gekomen: over 2017 wordt nog draaipremie uitgekeerd aan
alle molens in Zeeland die het aantal omwentelingen opgeven. Met ingang van 2018 wordt nog
steeds premie uitgekeerd, maar niet meer aan molens die eigendom zijn van een gemeente. Het geld
dat overblijft wil de provincie gebruiken om onder meer nieuwe molenaars te werven en op te
leiden. Hoe de provincie dit dan precies wil gaan doen is nog niet duidelijk maar ons is verzekerd dat
ook onze vereniging hier bij betrokken wordt.
2017 was ook het jaar van een nieuwe voorzitter. Na drie termijnen heeft Ton Verbree op de
najaarsvergadering afscheid genomen. Hij geeft het stokje door aan Jaap Melse uit Aagtekerke. Jaap
is wethouder in de gemeente Veere voor de SGP en heeft zeker ‘feeling’ met de molenwereld. In een
vorige termijn zaten ook de molens in zijn portefeuille en was ook vaak te vinden op de molen in
Aagtekerke toen daar het Unicum werd geplaats. Overigens begon Jaap zijn voorzitterschap op
dezelfde manier als Ton: bij de eerste ledenvergadering was hij verhinderd.
Door verschillende gemeenten is ons weer advies gevraagd m.b.t. bouwen rond de molen. Dit was
onder meer het geval in Kruiningen, Elkerzee, Zoutelande en Cadzand.
Ook is er contact met de gemeente Terneuzen geweest over de molenromp in Sas van Gent. Een van
onze leden maakt zich zorgen over de toestand van deze bijzondere romp. Er is sinds enige tijd een
nieuwe eigenaar. We hebben de gemeente gevraagd er op toe te zien dat de romp in stand wordt
gehouden; een verplichting die de eigenaar heeft en waar een gemeente op toe moet zien. De
gemeente Terneuzen heeft ons laten weten op dit moment niet meer voor ons te kunnen doen.
Helaas gaat het ook wel eens mis met een biotoopzaak. Dit was in 2017 het geval in Nisse. Vlakbij de
molen is een nieuwe loods gebouwd die voor de windvang van de molen erg ongunstig is. De
werkgroep biotoop is door de gemeente Borssele te laat ingelicht, waardoor bezwaar maken niet
meer mogelijk is.
In 2017 verscheen ook een nieuwe folder van De Zeeuwse Molen. De tekst is voor een groot deel
gebaseerd op de oude folder. De tekst is herzien door Corneel Droogers, de lay out en de foto’s zijn
gemaakt door Fien van Reeven. Op de voorjaarsvergadering werden de nieuwe folders uitgedeeld.
Mochten uw folders op zijn, vraag dan nieuwe bij een bestuurslid in uw regio.
Samen met het Gilde voor Vrijwillig Molenaars zijn de mogelijkheden voor een cursus Molengids
bekeken. Fien van Reeven was hier namens de vereniging bij betrokken. Op een bijeenkomst bij De
Lelie in Elkerzee heeft Ellen Steendam verteld over de cursus die in Zuid-Holland wordt gegeven. Op
die bijeenkomst waren zo’n 15 belangstellenden, uit de molenwereld maar ook van mensen die nu al
gids zijn bij een andere organisatie. Inmiddels is er door leden van het Gilde cursusmateriaal gemaakt
en kan een cursus van start gaan.
Op de voorjaarsvergadering was er na de pauze een interessante presentatie door Bas Batenburg van
de Restauratiewerkplaats Schiedam over de restauratie van de Babbersmolen. Een poldermolen in
Schiedam die van lege romp is teruggebracht naar een maalvaardige molen. Ook de omgeving van de
molen is opnieuw ingericht waarbij veel aandacht is voor educatie. Op de najaarsvergadering gaf
Willem Staat een presentatie over molens en malen in de Bijbel.

