Nummer 58
Tiel, augustus 2020
Beste molenaars,
Het nieuwe molenseizoen 2020/2021 gaat weer van start en daarom laten wij jullie dan ook weer onze nieuwsbrief “De Bonkelaar”
toekomen. De vakanties zitten er voor de meeste van ons al weer op en de meeste molens zullen ondanks de Corona maatregelen wel al weer draaien, dus wat dat betreft kan het nieuwe molenseizoen 2020/2021 beginnen. In deze Bonkelaar nummer 58
kunnen jullie lezen welke activiteiten vanuit de afdeling Gelderland georganiseerd worden en op welke datum en locatie deze activiteiten plaatsvinden.
MEDEDELINGEN VANUIT HET (LANDELIJK) BESTUUR
Bij het verschijnen van deze Bonkelaar moeten wij helaas melden dat verschillende molens in het Gelderse Rivierengebied in de
rouwstand gestaan hebben in verband met het overlijden van een collega molenaar van ons. In dit geval gaat het om molenaar
Jeg Li, die op dinsdag 28 juli j.l. thuis in Alphen a/d Maas overleden is.

Jeg werd in mei 1996 lid van het Gilde en begon met zijn opleiding bij verschillende molens in het Rivierengebied. Op 21 oktober
1999 slaagde hij voor het landelijk examen op de standerdmolen De Haag in Beuningen, waarna hij als molenaar actief was op
de standerdmolen “Tot Voordeel en Genoegen” in Alphen a/d/ Maas. Hier was hij niet alleen molenaar, maar ook, samen met zijn
vrouw Willie, gastgevers voor bezoekers op het terras bij de molen. Wij wensen familie, vrienden en collega molenaars sterkte
toe bij dit verlies.
Maar tegenover dit treurige bericht staat ook weer een vrolijker bericht. Want in april j.l. werd onze molenaar Bert de Lange gebeld door Burgemeester René Verhulst van Ede dat hij een lintje zou
ontvangen. In eerste instantie alleen een telefonische mededeling,
want door de maatregelen rond het Corona-virus ging de jaarlijkse lintjesregen ook niet door zoals normaal gebruikelijk. Bert de Lange is nu
Lid in de Orde van Oranje Nassau en hij kreeg deze enerzijds voor zijn
verdienste als penningmeester en ouderling binnen de Kerkgemeenschappen van Ede en Bennekom en werk als mantelzorger. En anderzijds voor zijn inzet sinds 1988 als vrijwillig molenaar. Eerst op De
Zwaan in Lienden en op de Doesburgermolen in Ede. Vanaf 1990 is hij
als molenaar actief op De Hoop in Garderen. Hij heeft veel vrijwillig
molenaars opgeleid en aan een aantal molenboeken meegeschreven.
Ook heeft hij zich nog jaren ingezet voor de Stichting Vrienden van de
Gelderse Molen. Langs deze weg willen wij Bert de Lange nogmaals
feliciteren met deze wel verdiende Koninklijke onderscheiding, die hij
ondertussen ook ontvangen heeft.
Na de vakanties is/zijn de Open Monumentendag(en) voor de meeste van onze
molenaars de eerste grotere activiteit die op het programma staat. In het weekend van 14 en 15 september is het weer Open Monumentendag! Het thema van
2020 is “Leermonument”. In dit woord zitten allerlei woorden verscholen, zoals:
Leer – van leren
Nu – omdat het een eenmalige activiteit is
Monument – de plaats waar het gaat gebeuren
Leermoment – de beleving in het monument
Met het thema Leermonument sluiten we aan bij het thema van de Europese
monumentendagen welke “Heritage and Education” (erfgoed en opleiding) is.
Ook onze Gelderse Molens zullen de deuren weer zoveel mogelijk en onder de
geldende Corona maatregelen openen en aan onze bezoekers laten zien dat on-

ze molens schitterende werkende monumenten zijn. Laten wij er als molenaars van onze molens voor zorgen dat onze bezoekers
een leerzame en interessant bezoek kunnen brengen aan onze molens en er met plezier op terug kunnen kijken!
Verder hebben wij als afdelingsbestuur flink moeten schuiven in onze activiteitenplanning van zowel de jubileum- als de normale
activiteiten die wij voor onze afdeling georganiseerd hadden of aan het organiseren zijn. Door de Corona maatregelen waren
enerzijds onze jubileum busexcursie naar de Duitse Eifel van 28 maart j.l. al uitgevallen, vielen de landelijke en toelatingsexamens uit en ook de theorieavonden op molen De Kroon konden wij in april, mei en juni niet in Arnhem geven.
Wat de jubileums- en voorjaarsexcursie naar de Eifel van 28 maart j.l.
betreft, hadden wij aangegeven dat wij zouden kijken of wij deze naar
het najaar zouden kunnen verplaatsen. Omdat we de kosten op de bestemmingslocatie niet gelijk kunnen krijgen met de afspraak die we eigenlijk hadden als we in hun seizoen komen (tot en met oktober), zou
dat betekenen dat we ergens in november of december deze excursie
zouden moeten houden. Echter gezien het verplaatsen van de toelatingsexamens van het voorjaar naar het najaar en de mogelijk daarbij
komende kandidaten, zullen we in dezelfde periode de kandidaten
moeten laten oefenen en onze examencommissie ook de toelatingsexamens af moeten nemen. Dit valt niet met elkaar te rijmen, dus
daarom hebben wij besloten om de jubileums- en voorjaarsexcursie
naar de Eifel van 28 maart j.l. te verplaatsen naar zaterdag 27 maart
2021. Met de Bonkelaar 59 zullen wij in januari/februari 2021 hier meer
details over geven. Mocht je ingeschreven en betaald hebben voor deze excursie en niet deel kunnen nemen op zaterdag 27 maart 2021,
laat dit dan even weten aan Petro van Doorne (mail: petrovandoorne@kpnmail.nl of mobiel: 0619195460), zodat we kunnen regelen dat het betaalde inschrijfgeld teruggestort wordt op jullie rekening.
Op woensdagavond 8 april 2020 zouden wij normaal gesproken onze contactavond van de afdeling Gelderland gehouden hebben, maar zoals jullie in de Bonkelaar 57 hebben kunnen lezen, houden we dit keer, in het kader van ons jubileum, een jubileumcontactdag. Deze jubileumeditie wordt gehouden op zaterdag 26 september 2020 (in plaats van de najaarsexcursie) en verderop
in deze Bonkelaar kunnen jullie de oproep voor deze dag vinden.
Zoals jullie weten, viert het Gilde van Vrijwillige Molenaars in 2022 het 50 jarig jubileum en daarvoor is de jubileum commissie
onder leiding van Bas de Deugd en Peet Quintus gestart met het organiseren van verschillende activiteiten om er een mooi feestjaar van te maken. Men wil onder andere een jubileumboek uitbrengen waar molenverhalen in komen te staan en daarom langs
deze weg de volgende oproep vanuit de Jubileum commissie GVM 2022:
Molenverhalen Gevraagd
Wij zijn opzoek naar molenverhalen voor het jubileumboek van 2022.
Het landelijk Gilde van Vrijwillige Molenaar viert in 2022 zijn 50 jaar bestaan en verdient daarmee de nationale titel ‘Het
jaar van de molen’. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars wil het jubileumjaar groots uitpakken met diverse activiteiten in
de verschillende provincies. Eén van de activiteiten is het uitbrengen van een molenverhalen boek. In dit boek willen we
diverse molenverhalen uit het hele land bundelen. Daarvoor zijn we opzoek naar verhalen van vroeger of nu, waar gebeurd, een sage of een sterk verhaal, als het maar over een molen gaat. Heeft u een mooi molenverhaal maar staat het
nog niet op papier, dan kunnen we langskomen of op digitale wijze contact leggen. Kent u een verhaal of heeft u een
goede tip voor een verhaal, mail dat dan naar josbetting@ziggo.nl. Wie weet krijgt uw verhaal een plek in dit boek.
Vanuit het landelijk bestuur hebben we te horen gekregen dat het gereviseerde lesmateriaal voor de watermolenaarsopleiding gereed is. Er wordt nog nagedacht over de uitreiking en de verspreiding van dit nieuwe lesmateriaal, waarbij men denkt aan:




een 'feestelijke' presentatie op de ALV in oktober.
Meegeven van het lesmateriaal op deze ALV aan de
afdelingen
Zodra wij hier meer over weten, informeren wij onze watermolenaars instructeurs en leerlingen.

Vanuit de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen (SVGM) deelden wij jullie al eerder mee dat we binnen Gelderland bezig zijn
om te komen tot een nieuwe belangenbehartigende vereniging voor de molens. Op dinsdag 11 augustus j.l. zijn enkele beoogde
bestuursleden van deze nieuwe stichting en de zittende bestuursleden van De Stichting Vrienden van de Gelderse Molen tesamen
met Gerrit Witteveen (redactie Gelderse Molen) en Frans Klaus (administrateur) bij elkaar gekomen om de laatste stand van zaken te bespreken. Aan de oprichting van deze nieuwe molenorganisatie is wel een voorwaarde gesteld in de richting van het provinciebestuur en dat is dat er geld wordt vrijgemaakt voor een betaalde fte. Tevens moet deze nieuwe organisatie voor het einde
van dit jaar opgericht zijn. Mocht dit niet lukken, dan zal dit betekenen dat eind dit jaar de SVGM stopt.
THEORIEAVONDEN
De theorieavonden van april, mei en juni konden wij niet in Arnhem geven door de Corona maatregelen, maar deze hebben wij
gelukkig langs digitale weg via GoToMeeting toch kunnen houden en daar zijn we als bestuur en onze instructeur Eep Top erg blij
mee. Maar ook de deelnemers in de vorm van onze leerling molenaars en molenaars waren blij met dit geboden alternatief. Nu
de Corona maatregelen versoepeld zijn en we er voorlopig nog vanuit gaan dat deze versoepelingen ook zo blijven, zullen we de
theorieavonden in het nieuwe seizoen weer normaal op molen De Kroon in Arnhem gaan geven. Op deze avonden gaan wij kijken
of we de 1,5 m afstand tussen de deelnemers ook tijdens deze avonden kunnen garanderen. Maar omdat wij nooit precies weten
hoeveel deelnemers er op een theorieavond komen, verzoeken wij jullie wel om een mondkapje mee te nemen naar deze avond.
Want als we de 1,5 m niet kunnen garanderen, zullen we gebruik moeten maken van mondkapjes, zoals bijvoorbeeld in het
openbaar vervoer. Hou hier a.u.b rekening mee.
JUBILEUM CONTACTDAG AFDELING GELDERLAND OP ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 ERVE KOTS TE LIEVELDE

In de afgelopen maanden is door Jos Betting en Petro van Doorne het programma voor deze dag in grote lijnen opgezet en dit
wordt in de komende maand nog in detail verder uitgewerkt. Maar langs deze weg willen wij jullie ons jubileumprogramma van
deze dag presenteren:
Vanaf

09:30 uur: Ontvangst molenaars en genodigden met koffie/thee en halve wegge
10:00 uur: Opening door Voorzitter Petro van Doorne
10:15 uur: Officiële gedeelte wat o.a. bestaat uit:

Terugblik geschiedenis molenaarsopleiding in Gelderland (o.a. unieke filmpjes)

uitreiking van de sabelijzerinsignes aan geslaagden en jubilarissen vanuit de SVGM
12:00 uur: Lunch
Er zal een lunch voor ons klaarstaan in de vorm van kom soep, belegde broodjes en de daarbij
behorende natjes in de vorm van koffie, thee en jus
13:00 uur: presentaties door:
1. Piet Kempenaar, molenaar verfmolen De Kat.
2. David Henneveld, meteoroloog
15:00 uur: na een korte inleiding door Ben Weenink, eigenaar Erve Kots, bezoek aan het openluchtmuseum Erve Kots;
hier bezoeken we in ieder geval de rosoliemolen
16:30 uur: afsluiting met een tweetal consumpties en paar bittergarnituur
17:30 uur: Einde

We hebben o.a. gekozen voor Erve Kots, omdat we daar met vele molenaars bij elkaar kunnen komen en we er toch voor kunnen
zorgen dat we met de 1,5 m regels kunnen werken, die ook dan nog zullen gelden.
Normaal gesproken zijn onze contactavonden voor onze leden gratis en ook deze contactdag zouden wij jullie graag helemaal
gratis aanbieden. Echter helaas is onze afdelingspot niet groot genoeg hiervoor en daarom moeten wij jullie een bijdrage van 10
euro per persoon vragen om het kostenplaatje dekkend te krijgen. Hiervoor krijgen jullie dan wel het hiervoor beschreven programma aangeboden met gastsprekers, bezoek museum en de beschreven natjes en droogjes. Om een en ander verder te kunnen organiseren, hebben wij wel jullie opgaves nodig voor deze dag en daarom verzoeken wij jullie dan ook om je uiterlijk 12 september op te geven bij Jos Betting, het liefst per mail josbetting@ziggo.nl of 06-22908213.
Zoals aangegeven worden momenteel de laatste details nog uitgewerkt en zodra deze bekend zijn, ontvangen jullie via een extra
editie van de Bonkelaar nog het definitieve programma.

BUSEXCURSIE SVGM NAAR KEMPEN-BROEK OP ZATERDAG 10 OKTOBER 2020
Ook dit jaar kunnen onze (leerling) molenaars van de afdeling Gelderland weer deelnemen
aan de busexcursie welke georganiseerd wordt door de Stichting Vrienden van de Gelderse
Molen (SVGM). Deelname aan deze excursie staat in eerste instantie open voor donateurs
van de SVGM, maar ook dit jaar kunnen weer (leerling) molenaars van onze afdeling deelnemen.
De molenexcursie van zaterdag 10 oktober a.s. brengt ons dit keer naar de Nederlandse en
Belgische provincie Limburg. Hier zullen we in de regio Kempen Broek door ros, water en
wind aangedreven molens gaan bezoeken met verschillende functies en ook een molenmuseum.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen nodigt jullie dan ook
van harte uit om samen weer met de bus op pad te gaan in de regio Kempen-Broek!
De bus zal vertrekken vanaf het gemeentehuis Renkum en
zal ons via de A50, A73 en A67 naar Roggel rijden waar we
als eerste de wind- en motormaalderij Sint Petrus gaan bezoeken. Bij aankomst zullen we eerst een lekker bakje koffie
of thee nuttigen met daarbij een stuk Limburgse vlaai. Na het
nuttigen van ons natje en droogje zullen we de beltmolen bezoeken, die is gebouwd in 1900 door Jean Rutten. Zijn vader
was niet gelukkig met dit plan, maar stuurde hem in 1906
toch nog 1000 gulden om hem te ondersteunen. De gemeente kocht de molen in 1969. In 1975 volgde restauratie en
werd de molen omgedoopt in “Sint Petrus”, naar de patroon
van Roggel. Sinds 1983 kan de molen bij windstilte ook weer
op een motor malen.
Van Roggel rijden we verder naar Nunhem waar we de
Leumolen gaan bezoeken.
De Leumolen werd in 1461 voor het eerst in een oorkonde benoemd.
Het molenhuis bestond toen nog uit een lemen vakwerkgebouw. In
1773 is de molen herbouwd in steen, gezien het muur-ankerjaartal. De
molen was een korenmolen, maar bij de herbouw kwam er ook een
oliemolen, aangedreven door hetzelfde rad. Staatsbosbeheer kocht de
watermolen in 1956 en heeft de molen gerestaureerd. Het is een van
de zes water-oliemolens in Nederland en de
enige oliemolen in Limburg. De Leumolen wordt ook wel St. Ursulamolen genoemd. Een beeldje van de patrones staat in een nis boven de
deur. De molen met omliggend beekdal kreeg in 2013 de titel: "Prachtplek van Nederland".
Vervolgens rijdt de bus ons naar Nederweert of beter naar het buurtschap Roeven, waar we een beltmolen bezoeken met dubbele functie.
Want enerzijds is de molen Windlust een korenmolen met een koppel
maalstenen en anderzijds een oliemolen met kantstenen, vuister en
olieslagwerk. De windmolen werd in 1872 gesticht door Jacobus Bruekers uit Nederweert. De molen zou bijna een volle eeuw in eigendom bij telgen van de familie
Bruekers blijven.
Dat deze molen er nog staat, is eigenlijk een wonder. In oktober 1944 werd de molen
vrijwel verwoest toen Duitse stoottroepen de molen in brand staken. Niets leek er nog
met deze molen te gebeuren, tot het restant eigendom werd van notaris Stassen
uit Nederweert. Deze liet tussen 1979 en
1993 de molen voor eigen rekening restaureren. De gemeente Nederweert verwierf de molen in 2001. In het najaar
van 2009 is men in deze molen begonnen met de reconstructie van het olieslagwerk op de begane grond, gebaseerd op wat bij opgravingen in de molen is gevonden. Dit in nauwe samenwerking tussen molenmakerij Adriaens
en enkele technische scholen in de regio. In de zomer van 2011 was dit werk
maalvaardig.
Na het bezoek aan de Windlust rijden
we over de grens naar België en zetten
de excursie voort naar Pelt (voorheen Overpelt) waar we de Sevensmolen bezoeken.
De Sevensmolen is een staak- of standaardmolen met halfopen voet (half gesloten
zoals wij het zeggen) met functie korenmolen en is gebouwd in 1745 te Helchteren.
In 1853 kocht molenaar Gerard Sevens de molen en verplaatste deze naar Overpelt
aan de Kloosterstraat/Windmolenstraat. In 1962 werd de molen door de gemeente

aangekocht en in '64/'65 overgebracht naar het gemeentelijk wandelpark Heesakkerheide. Hij werd door molenmaker Hubert
Adriaens uit Weert (NL) gerestaureerd. De vzw Levende Molens Noord-Limburg maakte de molen in 1988-'89 weer maalvaardig,
er werden o.a. nieuwe, gelaste roeden gestoken (fabr. Derckx, 25 m. lang) en een steenkist werd vernieuwd. De vroegere geklinknagelde roeden liggen nu naast de molen op de grond. De molen heeft één koppel blauwe stenen op de meelzolder en één
koppel kunststenen op de steenzolder en is maalvaardig, maar de windvang wordt ernstig belemmerd door de vele bomen in de
omgeving.
Van Pelt (Overpelt) rijden we naar onze laatste te bezoeken locatie van deze excursie
en dat is de Hoeverdijk 11 te Lommel. Hier op het terrein van het Domein Groote
Hoef staat een rosmolen en een molenmuseum.
Deze vierkante houten rosmolen met afgeschuinde hoeken is van het West-Vlaams
type en werd hier in 1995-1997 opgetrokken op initiatief van voorzitter Gilbert Ledegen van de vzw Levende Molens Noord-Limburg. Architect Theo Theuwissen van
Lommel stond in voor het bouwdossier en de plannen. De molen is onder andere gebaseerd op de rosmolen in het
Tillegembos bij Brugge, op afbeeldingen en beschrijvingen van andere (verdwenen)
rosmolens.
Op een bakstenen voet ligt een muurplaat, waarop met pen- en gatverbindingen de
stijlen ingelaten zijn. De grondvorm is vierkant met afgeschuinde hoeken. Tegen de
stijlen is, aan de buitenkant, een horizontale beplanking geslagen, met uitsparingen
voor de toegangsdeur en vier smalle ramen. Op de stijlen bevindt zich de stijlplaat
waarop de dakkepers steunen. Bovenaan zijn de kepers en de vier noorbalken vastgemaakt aan een vierkant stuk, het eindstuk. Daarop ligt het kransstuk, waarin de
koningsspil draait. De koning loopt niet door tot beneden, maar rust met een zware
taats op de horizontale ankerbalk. De koning draagt het zware kroonwiel waarin een
schijfloop grijpt. Via een zware riem wordt de loper en/of de haverpletter aangedreven. Het paard dat rond het gebouw loopt trekt de staartbalk, die boven het dak aan
de koning is vastgemaakt.
Het molenmuseum op dit
Domein werd op 8 mei 1994 in de vroegere schaapsstal van de “Groote Hoef” geopend. Het museum herbergt o.a. een drietal werkende molenmodellen van een papierslagmolen, een olieslagmolen en een houtzaagmolen.
Na het bezoek aan de rosmolen en het molenmuseum vertrekken we
weer huiswaarts en we verwachten zo rond 18:00 uur weer in Oosterbeek te zijn.
Zaterdagochtend 10 oktober vertrekken we om 09:00 uur bij het
gemeentehuis van Renkum aan de Generaal Urquhartlaan 4, te
Oosterbeek. Zorg dat je op tijd bent!
De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen € 38,- p.p. en
hierin zitten de buskosten, entreegelden voor de molens en het museum , koffie/thee en Limburgse vlaai op wind- en motormaalderij Sint-Petrus en het lunchpakket wat jullie zullen ontvangen. Het lunchpakket bestaat uit: broodje kaas, broodje ham, krentenbol, fruit en flesje water.
Om deel te kunnen nemen aan de excursie moet je jezelf uiterlijk 26 september per mail opgegeven hebben bij Petro van Doorne
petrovandoorne@kpnmail.nl Op 27 of 28 september ontvangen jullie een mail of jullie ook echt meekunnen (want zoals hiervoor
aangegeven is de excursie in eerste instantie bedoeld voor donateurs van de SVGM). Als jullie dan meekunnen en uiterlijk 5
oktober 2020 het verschuldigde bedrag van € 38,- p.p. onder vermelding van: excursie 2020 op de rekening
NL28ABNA0424958317 van het SVGM te Arnhem hebben staan, is de inschrijving en daarmee deelname definitief.
Wil je deelnemen aan deze excursie geef je dan snel op, want bij de inschrijving geldt:
wie het eerst komt het eerst maalt!
en
als de bus vol is kan men niet meer deelnemen!
BIJEENKOMST INSTRUCTEURS, STAGE MOLENAARS EN GASTMOLENAARS OP WOENSDAG 25 NOVEMBER 2020
Tijdens de Opleidingsraad voor het Gilde op zaterdag 14 november 2020 worden de laatste nieuwtjes en veranderingen besproken t.a.v. de opleiding tussen hoofdbestuur, afdelingsbesturen, examencommissie Hollandsche Molen en de ondersteunende
diensten van het hoofdbestuur. Normaal gesproken bespreken wij als bestuur de mededelingen en zaken vanuit deze opleidingsraad met onze opleiders op de woensdag direct na deze opleidingsraad. Echter in dit geval is deze woensdag de derde woensdag
van de maand en dan houden wij zoals gebruikelijk de theorieavond. Dus daarom nodigen wij onze opleiders uit voor hun bijeenkomst op woensdagavond 25 november. Hier kunnen we dan bijpraten over hoe we opleiden in Gelderland en of er nog wensen
zijn om een en ander te verbeteren. Als er nog tijd overblijft zullen wij het natuurlijk ook nog hebben over molens en zal er een
presentatie of film over molens te zien zijn. Daarom nodigen wij dan ook al onze instructeurs, stage molenaars en gastmolenaars
ste
van harte uit voor deze avond op de 25 november.
AANMELDEN VOOR EXAMENS
Een van de maatregelen die genomen werden als gevolg van de Coronavirus uitbraak, was de afgelasting van de landelijke voorjaarsexamens vanuit de Hollandsche Molen en de toelatingsexamens die in het voorjaar gehouden zouden worden vanuit de afdelingen van het Gilde. Dit hield enerzijds in dat onze kandidaten die geslaagd waren voor het toelatingsexamen in het najaar
2019 en op zouden gaan voor het landelijk voorjaarsexamen 2020, de mededeling ontvingen dat dit examen geen doorgang zou
vinden en naar het najaar verschoven zou worden. Ondertussen hebben onze Gelderse kandidaten al weer een berichtje ontvangen wanneer zij alsnog op mogen voor het landelijke examen. Zo werden ook de toelatingsexamens uitgesteld en naar het najaar

verschoven. Dit houdt in dat de leerling molenaars die zich opgegeven hadden voor de toelatingsexamens van het voorjaar 2020
nu ingedeeld worden bij de toelatingsexamens van het najaar. Tevens kunnen ook andere leerling molenaars die zover zijn, zich
opgeven voor het toelatingsexamen. De sluitingsdatum voor het aanmelden voor de landelijke voorjaarsexamens 2021 is 1 oktober 2020; de toelatingsexamens hiervoor zijn eind november/begin december 2020. Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren door
middel van een verklaring van de instructeur (kan op het voorblad maalboekje geschreven worden of als aparte brief bijgesloten
worden). Bij de opgave dient een kopie van het volledig ingevulde maalboekje (alleen de urenstaten; niet alle andere documenten
zoals van bezoeken aan molens, weerwaarnemingen, enz.) inclusief het voorblad opgestuurd te worden. Aanmeldingen versturen
naar Henk van der Graaf:
ATTENTIE, ATTENTIE, NIEUW ADRES:
Venestraat 11, 7102 BZ Winterswijk
ATTENTIE, ATTENTIE, NIEUW ADRES
(of afgeven op de theorieavond in september bij Petro van Doorne).
Aanmelden kan men als men minimaal 1 jaar lid is van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, minimaal 150 praktijkuren heeft
(waarvan 30 op molens met een andere functie of type en andere instructeur) en men moet 18 jaar zijn op de eerste dag van de
examenperiode en dat is 1 april 2021 voor de voorjaarsexamens. Tevens moet men in het maalboekje afgetekend hebben dat
men de valbeveiligingsinstructie gevolgd heeft. Dit is een verplichte toelatingseis die vanuit het Gilde vastgesteld is voor het
aanmelden voor de (toelatings)examens.
Nu kan het echter zijn dat er leerling molenaars zijn, die de valbeveiligingsinstructie nog niet hebben kunnen volgen. Deze instructie zou normaal gesproken gegeven worden tijdens de laatste theorieavond van juni j.l., maar daar we deze langs digitale weg
gegeven hebben, kon de praktijk van de valbeveiligingsinstructie niet gegeven worden. Als er leerling molenaars zijn die deze valbeveiligingsinstructie nog moeten volgen om deze afgetekend te krijgen in hun maalboekje om deel te kunnen nemen aan de toelatingsexamen van het najaar 2020 (= landelijk voorjaarsexamen 2021) of het voorjaar 2021 (= landelijk najaarsexamen 2021),
dan verzoeken wij dit door te geven aan Jos Betting. Jos is te bereiken per mail via het mailadres josbetting@ziggo.nl of per telefoon op het nummer 06-22908213. Ook molenaars die nog deel willen nemen, kunnen zich bij Jos opgeven. Afhankelijk van het
aantal opgaves die wij dan krijgen voor deze valbeveiligingsinstructie, zullen we kijken naar een passende oplossing om jullie deze instructie tijdig te geven.

STORMENDJES








Wil men voor op de molen een van de valbeveiligingssets van de afdeling lenen, neem dan contact op met een van de
volgende molenaars bij jullie in de buurt:
o Harderwijk: Joop Kruizinga, JHKruizinga@hetnet.nl of 06-51538738
o Warnsveld: Dirk-Jan Abelskamp, dirk-jan.abelskamp@hetnet.nl of 0575-519302
o Harreveld: Jos Betting, josbetting@ziggo.nl of 06-22908213
o Hernen: Rob Duinkerken, rob.duinkerken@gmail.com of 06-24152862
o Tiel: Petro van Doorne, petrovandoorne@kpnmail.nl of 06-19195460
de valbeveiligingssets zijn er voor onze veiligheid bij het werken op hoogte in het gevlucht van onze molens,
maak er gebruik van!
Geef aan Jos Betting door op welke molen je draait als (leerling) molenaar, want wij hebben het overzicht van “op welke
molen wordt door welke molenaars gedraaid” nog niet compleet. Daarom langs deze weg nogmaals het verzoek om
door te geven op welke molen jullie draaien. Jos is te bereiken per mail via het mailadres josbetting@ziggo.nl of 0622908213
Adres, telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd? Geef het door aan de ledenadministratie van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars, te weten Willem Boender (ledenadministratie@vrijwilligemolenaars.nl) of verander dit zelf op de website van
het Gilde, door in te loggen en te gaan naar: https://vrijwilligemolenaars.nl/mijn-vereniging/mijn-profiel/mijn-gegevens.
Als afdeling gebruiken wij namelijk het (e-mail)adressenbestand van het Gilde, dus daar moet jullie e-mailadres of adres
wel goed zijn, willen wij de Bonkelaar goed kunnen verzenden.
Suggesties en mededelingen voor de volgende Bonkelaar graag voor 1 januari 2021 bij ons indienen. Redactie adres:
Notarisappel 73, 4007 ZC Tiel. E-mail: petrovandoorne@kpnmail.nl of 06-19195460.

AGENDA

Za

Wo

Za

Zo

Za.

Wo

Wo

Wo

Wo

Wo

12 sep. 2020
16 sep. 2020
26 sep. 2020
01 okt. 2020
10 okt. 2020
21 okt. 2020
18 nov. 2020
25 nov. 2020
16 dec. 2020
20 jan. 2021

Open Monumentendag (in sommige plaatsen ook zo. 13 sep. 2020)
Theorieavond, ‘De Kroon’: Veiligheid*
Jubileum Contactdag, Erve Kots te Lievelde (zie oproep hiervoor)
Sluitingsdatum opgave (toelatings)examen
Busexcursie Stichting Vrienden van de Gelderse Molen
Theorieavond, 'De Kroon': Het Weer*
Theorieavond, 'De Kroon': Wieksystemen*
Bijeenkomst instructeurs, stage molenaars en gastmolenaars, “De Kroon”*.
Theorieavond, 'De Kroon': Vang*
Eerste theorieavond in het nieuwe jaar, ‘De Kroon’: Kruiwerken*
* = aanvang avonden 20:00 uur

