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De vereniging Vrienden van de Molens van ’s-Hertogenbosch bestaat 15 jaar. De in 2005
opgerichte vereniging heeft zich tot de dag van vandaag hard gemaakt voor het behoud en het
Erfgoed Molens.
Bestuur en leden zijn nauw betrokken bij de cultuur en het erfgoed van de molens waar zeven
eeuwen malen voor burger, boer en bakker bepalend zijn geweest voor onze Nederlandse
geschiedenis.
Het uitdragen van dit erfgoed en behouden hiervan is een van de speerpunten om ook de
komende generaties blijvend kennis kunnen blijven maken met de molens als Nationaal icon.
De stadsmolenaar René Vogels en molenaar Piet Lemmers als grondleggers van de vereniging
hebben zich met name ingespannen om de doelstelling van de vereniging uit te dragen. De
ondersteuning van de heer J. Timmermans en de gastvriendelijkheid van het Jeroen Bosch Art
centrum hebben het bestuur en de leden door de jaren heen bijzonder weten te waarderen.
De inzet van Fr. Hollander als molenaar van de Standerdmolen in Rosmalen is een vast
ijkpunt waar het gaat om molenzaken en adviezen.
Het ‘Kollergangmonument’ in Rosmalen en het boek ‘De Molens van Rosmalen’ zijn twee
hoogtepunten geweest in de voorbije jaren, alsmede de velen binnen- en buitenlandse
excursies naar molens en hun betekenis voor de burgers.
De feestelijkheden in verband met het jubileumjaar, derde lustrum, gepland voor juni 2020,
kent geen doorgang in verband met de maatregelen van het Kabinet rond het coronavirus.
Bestuur beraadt zich nu of in het najaar, feestelijk aandacht kan worden gegeven aan het
jubileum van de vereniging.
Inmiddels wordt gewerkt aan de realisatie van een molenwandeling-app die nog dit jaar zal
worden geïntroduceerd, en waar gebruiker kennis kunnen maken met de molens die in en rond
’s-Hertogenbosch hebben gestaan.
Voor 2021 staat op de agenda het uit dragen van het molenerfgoed binnen het basisonderwijs,
waarvoor een lespakket beschikbaar is en de eerste stappen voor realisatie van een Rosmolen
binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch.
Bestuur en leden blijven zich inzetten om de samenwerking met andere organisaties in de
gemeente, die het molenerfgoed een warm hart toedragen, te verstevigen en uit te breiden.
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