Molencontactdag Noord-Holland 1 oktober 2016
Opnieuw een geslaagde molencontactdag met een gevarieerd programma. En uiteraard als hoogtepunt de uitreiking van de Molenprijzen 2016 door de gedeputeerde
Jack van der Hoek. 's Middags drie molenbezoeken, begunstigd door mooi weer.
Foto's tenzij anders vermeld: Rob Over de Linden

foto Wikicommons
Wij waren te gast bij de gemeente Haarlem in het prachtige stadhuis aan de Grote Markt.

Na ontvangst met koffie werden de deelnemers welkom geheten door de nieuwe burgemeester van Haarlem, Jos
Wienen (midden). Daarna een openingswoord door Peter Tange (rechts), voorzitter van de Noord-Hollandse
Molenfederatie, en vervolgens een inleiding door wethouder en portefeuillehouder Cultuur Jur Botter (links) over
het monumentenbeleid van de gemeente Haarlem.
Hierna was het woord aan Rob de Vries, architect Dvua BV, over de restauratie van molen A van de polder
Geestmerambacht, ook bekend als de Twuyvermolen te Sint Pancras. Bij de restauratie van deze bewoonde molen
is met moderne materialen van staal en glas een situatie geschapen waarbij men binnen volledig zicht heeft op de
gaande werken.

Na de pauze was het word aan de gedeputeerde voor cultuur van de provincie Noord-Holland, Jack van der Hoek
om de molenprijzen 2016 met de daarbij behorende oorkondes uit te reiken. Het thema was dit jaar "Vrouwen en
molens".

De prijswinnaars zijn:
1) Ella ter Heide (op bovenstaande foto rechts). Zij is vrijwillig molenaarster bij korenmolen De Oude Knegt in
Akersloot
2) Tineke Meinema (midden) is de gastvrouw op de korenmolen De Nachtegaal te Middenbeemster
3) Barbara Tanner is vrijwillig molenaarster bij korenmolen De Adriaan in Haarlem. Vanwege ziekte
vertegenwoordigd door Elly Mense van Molen de Adriaan (links op de foto).
En als extra een oorkonde voor:
4) Jaap van der Veen, voor de wijze waarop hij zich heeft ingezet voor
restauraties, publicaties, molenbiotopen, het weidemolenfonds, netwerken,
ondersteuning van molenorganisaties en de jaarlijkse provinciale molencontactdag. Eind van dit jaar neemt Jaap afscheid als secretaris van de
Noord-Hollandse Molenfederatie.

Als afsluiting van het ochtendgedeelte hield Eric Zwijnenberg zijn traditionele PowerPointpresentatie over het wel en wee van de Noord-Hollands molens in de periode 1
sept. 2015 tot 1 sept. 2016. Met veel foto's en diverse filmfragmenten van de diverse
gebeurtenissen, restauraties en molenonderhoud.
Hierna volgde een door de gemeente uitstekend verzorgde lunch. Tijdens deze lunchpauze konden de aanwezigen uitgebreid met elkaar spreken en van gedachten wisselen
over de behandelde onderwerpen en over alle mogelijke andere molenzaken.

Na de lunch werden, met twee bussen, drie molens bezocht:
- Korenmolen De Zandhaas te Santpoort
- Houtzaagmolen De Eenhoorn te Haarlem
- Korenmolen De Adriaan te Haarlem

V.l.n.r.: op de stelling van De Zandhaas, paltrok De Eenhoorn en molen De Adriaan. Foto's Julius Meijer.
Al met al een zeer geslaagde 18e Molencontactdag Noord-Holland.
De Molencontactdag is mede mogelijk gemaakt door Cultuurcompagnie Noord-Holland en financiële bijdragen van
de gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland.

