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In 2018 is er bestuurlijk gezien veel veranderd bij de vereniging. Het voorzitterschap, secretariaat en
penningmeesterschap kregen een andere uitvoerend bestuurslid.
Tijdens de voorjaarsvergadering op 16 maart konden de leden kennis maken met de nieuwe voorzitter,
Jaap Melse.
Ook werd er bij deze bijeenkomst stil gestaan bij het feit dat het 65 jaar na de fatale rampnacht van
1953 was, waarbij een groot deel van de provincie Zeeland onder water kwam te staan.
Vele mensen raakte hun dierbaren kwijt, als ook hun woning en vertrouwde omgeving.
Ook vele molens raakte direct of indirect betrokken. Jaap Schoof uit Zierikzee nam ons aan de hand
van een fraaie presentatie mee langs alle getroffen molens, wat een indrukwekkend verhaal werd.
Ook kregen we uitgebreide informatie van verzekeringsmaatschappij Donatus, over het
verzekeringswezen met name op het gebied van molens.
Tijdens de najaarsbijeenkomst op vrijdag 2 november hadden we een interessante lezing van Willem
Roose en Ton Meesters over de molens van Zeeland en West-Brabant door de ogen van de Duitse
bezetter. Unieke plaatjes!
Het bestuur kwam in 2018 zes keer bij elkaar. De nieuwe samenstelling van het bestuur werkt
vruchtbaar en verloopt prettig.
Zo wordt er onder meer besloten om de doelstellingen van de vereniging aan te passen. Het onderhoud
van de molens in onze provincie is over het algemeen goed geregeld en als kleine vereniging kunnen
we daar alleen maar in adviseren. Dit om de molens maar zeker ook de omgeving goed te bewaken en
onderhouden.
Een groter probleem voor de toekomst is het vinden van voldoende molenaars. Daarom wil De
Zeeuwse Molen meer onder de aandacht komen van de Zeeuwse bevolking en daarmee meer
molenaars werven. Dit in een brede samenwerking met het gilde van vrijwillige molenaars afdeling
Zeeland.
Dit alles zal de komende jaren zijn uitwerking krijgen.
Begin 2018 nam Michel Dellebeke het secretariaat over van Corneel Droogers welke op zijn beurt het
schrijven van het verenigingsblad de Windmolen op zich nam. De nauwe samenwerking blijft en een
goed lijfblad valt en staat ook met voldoende copy. In 2018 verscheen de Windmolen drie maal,
waarvan het laatste nummer een extra dik nummer was.
De eerder genoemde Willem Roose kreeg tijdens de jaarvergadering van vereniging de Hollandsche
Molen het Certificaat van Verdienste uitgereikt voor zijn inzet in de molenwereld.
Op 26 april werd Bas Quist uit Heinkenszand benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Bas was
als secretaris nauw betrokken bij de restauratie van molen de Vijf Gebroeders in zijn woonplaats. Na
de restauratie ging Bas met de molen werken en molenaars opleiden. Ook werd er een
multifunctioneel gebouw bij de molen geplaatst om daaruit weer financiële middelen te genereren voor
het behoud van de molen. De Koninklijke decoratie is dan ook zeer zeker verdiend.
Een ander heugelijk feit vond plaats op 1 mei. Op deze datum, maar dan in 1818 begon de eerste
Brasser als molenaar op de molen in Biggekerke. Een familiebedrijf welke nog steeds actief is, dit
werd uitgebreid gevierd op 7 augustus.
Op 3 juli werden Martin en Jona van der Steen eigenaar van molen de Lelie in Elkerzee. Al geruime
tijd houden zij een mooie horeca gelegenheid naast de molen. Met de molen wordt volop gemalen
voor onder meer het eigen restaurant en winkel. Na jaren de molen gehuurd van de gemeente
Schouwen-Duiveland te hebben is de molen nu in eigen handen gekomen.
Helaas zijn er in 2018 ook een aantal molenaars ons ontvallen. Beroepsmolenaar Ko de Visser van
Wolphaartsdijk stierf in het voorjaar in de leeftijd van 90 jaar. Ko was nog steeds actief op zijn molen!
Ook overleed molen Krijn Zandburg van de Pere in Oost- Souburg, Rudie de Rijk van de molen van
Kloosterzande en Adri Cornelisse van De Hoed in Waarde.
Adri was ook bestuurslid van stichting molen de Hoed. Zijn inbreng en kennis zal zeker gemist
worden.
De werkgroep Ruimtelijke Ordening werd versterkt met Dennis Bommeljé. Hij zal veel op de
achtergrond zaken voor ons uitzoeken. Diverse moleneigenaren en overheden zochten contact met ons
en werden van advies voorzien. Vaak kwam hier een positieve uitwerking voor de molen uit voort!
Kortom, 2018 was ook weer een bewogen jaar!
Michel Dellebeke Secretaris

