De Westbrabantse molenvereniging organiseert in het kader van Bergen op Zoom 800 jaar een
tentoonstelling in de getijdenmolen te Bergen op Zoom:

Getijden + Molens = Uniek
Van 2 juni t/m 9 september 2012

1) De Westbrabantse molenvereniging; Wie zijn wij?
2) Wat wordt er tentoongesteld?
3) Hoe kunt u sponsor zijn.

1) Wie zijn wij

De Westbrabantse molenvereniging bestaat enkel uit vrijwilligers die met een zeer beperkt
budget tot doel heeft:
•
•
•
•
•
•

het behoud van molens en restanten van molens in West-Brabant, inclusief de funderingen
en waterlopen;
het herstellen van molenrestanten in hun oorspronkelijke staat;
het handhaven of het terug brengen naar de streekeigen kenmerken aan de hand van
(oude) foto's, publicaties of mededelingen;
het handhaven van de draai- en maalvaardigheid van de molens in West-Brabant;
het behouden en/of herstellen van de landschappelijke en belevingswaarde van molens en
molenrestanten;
het plaatsen en/of handhaven van molens en/of molenrestanten en aanverwanten op de
lijst van beschermde monumenten.

De vereniging “De Westbrabantse Molens” tracht
haar doel o.a. te bereiken:
• door de belangstelling voor molenbehoud in West-Brabant te vergroten bij een zo breed
mogelijk publiek;
• het geven van adviezen omtrent het beheer en onderhoud van molens en/of
molenrestanten;
• het uitgeven van een eigen kwartaalblad "De Meule" met nieuws over de molens in WestBrabant.

2) Wat wordt er tentoongesteld

De Westbrabantse molenvereniging heeft voor u samengesteld de bijzondere tentoonstelling

Getijden + Molens = Uniek
De expositie geeft u een inzicht in de getijdenmolens in Europa, het Schelde Delta gebied en in
het bijzonder de getijdenmolen in Bergen op Zoom. Naast de molens aangedreven door het getij
is er ook aandacht voor de diverse windmolens in West-Brabant. Het geheel wordt aangekleed
door een prachtige maquette en diverse schilderijen gemaakt op origineel molenzeil door
kunstenares Peet Quintus.
Van 2 juni t/m 9 september is dit te zien in de getijdenmolen, Watermolenpad 1 te Bergen op
Zoom.

Getijdenmolens in Europa:
De getijden aan de Europese Atlantische kust werden eeuwen lang als energiebron gebruikt. De
expositie Getijden + Molens = Uniek laat o.a. zien welke getijdenmolens er waren, nu nog zijn en
welke betekenis ze vormen als belangrijk onderdeel van de culturele erfenis van deze kust. Voor
dit gedeelte van de expositie is samenwerking gezocht met Cultura 2002 een programma van de
Europese Commissie, Câmara Municipal do Seixal / Ecomuseu Municipal in Portugal,
Ayuntamiento de Arnuero in Cantabria, Spanje en Association Estuarium te Bretagne, Frankrijk

Getijdenmolens in de Delta:
In de Schelde-delta stonden vroeger vele getijdenmolens zowel in Nederland als in Vlaanderen.
Enkele restanten zijn overgebleven, zoals de molens in Middelburg en Goes, maar de molen in
Bergen op Zoom is de belangrijkste.
In het Vlaamse Rupelmonde is één getijdenmolen bewaard gebleven die nog werkzaam is.

Getijdenmolen van Bergen op Zoom:
De molen in Bergen op Zoom is uniek. Deze molen welke werd aangedreven door getijdenkracht,
een zeer zeldzame type molen in Nederland. In de 19e eeuw heeft op de molen een windmolen
gestaan en werd hij door een stoommachine aangedreven. Dus deze molen werd aangedreven
door een combinatie van WATER, WIND en STOOM.
De inrichting van de molen was bijzonder. De molen werd aanvankelijk gebouwd voor het malen
van granen, o.a. rogge en gerst, later werd ook een oliemolen en een schorsmolen ingebouwd,
tenslotte werd de molen in de 19e eeuw verbouwd tot een bloemfabriek.
De molen was een groot infrastructureel project aan het einde van de 15e eeuw en moest ingebed
worden in verdedigingswerken.

Windmolens:
Molens aangedreven door het getij waren in de minderheid vergeleken bij de molens aangedreven
door de wind. De vele verschillende windmolens voorkomend in onze regio worden belicht in
deze expositie d.m.v. de vele aanwezige modelmolens.
Kunst en molens:
Dat kunst en molens prima samengaan bewijzen de kunstwerken van Kunstenares Peet Quintus.
Ze gebruikt oude authentieke stukken molenzeil om diverse Nederlandse thema’s uit te beelden.

3) Hoe kunt u de expositie sponsoren
Voor de unieke tentoonstelling heeft de vereniging uw hulp nodig.
U kunt onze sponsor zijn voor:
Pakket 1
50,- euro
Pakket 2
250,- euro,

Pakket 3
500,- euro

Naamsvermelding op het sponsorbord bij de expositie

Naamsvermelding en logo op het sponsorbord bij de expositie
Bezoek aan de expositie met uitleg van een deskundige

Naamsvermelding en logo op het sponsorbord bij de expositie
Bezoek aan de expositie met uitleg van een deskundige
Drankje en hapje voor 20 personen bij het bezoeken van de expositie.

Mocht u graag een ander bedrag sponsoren dan is dat uiteraard mogelijk.
Indien u ons wenst te steunen kunt u graag contact opnemen met:

Mw. Peet Quintus
De Westbrabantse molenvereniging, PR & Communicatie
www.westbrabantsemolens.nl
Peet@peetspalette.nl
Tel: 0621207895

Extra activiteit
De Westbrabantse molenvereniging organiseert een eendaags symposium over getijden
watermolens op zaterdag 1sept.
Dit symposium is een verdieping van de tentoonstelling Getijden + Molens = Uniek.
Mogelijke deelnemers aan het symposium zijn:
1) Liefhebbers van molensmet interesse voor getijdenmolens
2) Geïnteresseerden in de geschiedenis van de getijdenmolen te Bergen op Zoom
3) Technici in hydraulica, archeologen, monumentenbehoud en interesse in de
Middeleeuwen
De kosten zullen 35 euro p.p. bedragen.
Voor verdere informatie en deelname aan het symposium kunt u contact opnemen met
Dhr. Ton Meesters
Voorzitter, De Westbrabantse molenvereniging
Ton.Meesters@mazars.nl
Of
Mw. Peet Quintus
Pr & Communicatie, De Westbrabantse molenvereniging
Peet@Peetspalette.nl

