
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nummer 58b 
 

Tiel, 18 oktober 2020 
 
Beste molenaars, 
 
 
Het is al weer een maand geleden dat wij de eerste theorieavond van het seizoen 2020/2021 met het thema Veiligheid hadden op 
molen De Kroon in Arnhem. En 3 weken geleden op zaterdag 26 september j.l. hebben we onze jubileum contactdag gehad bij 
Erve Kots te Lievelde in verband met het feit dat we 50-jaar een opleiding tot vrijwillig molenaar hebben in Gelderland (zie hier-
voor de korte terugblik verderop in deze Bonkelaar). Maar in de afgelopen weken is er ook veel veranderd op het gebied van de 
maatregelen die genomen zijn in verband met het stijgende aantal corona besmettingen. In onze bestuursvergadering van 8  
oktober j.l. hadden we als bestuur al wat aanpassingen besproken ten aanzien van de theorieavonden en de avond voor instruc-
teurs, stagemolenaars en gastmolenaars. En de laatst genomen maatregelen tegen de verdere verspreiding van het corona-virus 
hebben dit alleen maar aangescherpt en tevens voeren deze nog tot aanpassingen bij de (toelatings-)examens. In deze Bonkelaar 
lezen jullie meer over deze aanpassingen. 
 
 

MEDEDELINGEN VANUIT HET (LANDELIJK) BESTUUR 
 
Vanuit het landelijk bestuur hebben we de volgende mededelingen ontvangen: 
 

1. “In verband met de toenemende infecties met het COVID-19 virus heeft het bestuur besloten de uitgestelde Algemene 
Ledenvergadering van 31 oktober geen doorgang te laten vinden. De maatregelen opgelegd door het kabinet maken een 
fysieke vergadering onmogelijk. Er wordt een online vergadering voorbereid met een beperkte agenda. Onderwerpen die 
uitgesteld kunnen worden komen in 2021 ter vergadering. Vragen kunnen per mail naar de secretaris gestuurd worden.” 

2. “Vanwege de nieuwe overheidsmaatregelen m.b.t. het bestrijden van het corona-virus, waaronder het beperken van 
groepsbijeenkomsten in besloten ruimten tot 30 personen, heeft het bestuur van het Gilde van Vrijwillige Molenaars be-
sloten de weercursus uit te stellen tot nader datum.”; deze cursus zou gegeven worden op 29 september, 6 en 13 okto-
ber in Hattem; molenaars die zich hiervoor opgegeven hadden, zijn via het Gilde geïnformeerd over dit uitstel. 

3. “Naar aanleiding van de nieuwe beperkende maatregelen die het Kabinet heeft afgekondigd, heeft het landelijke bestuur 
het volgende besloten: 

a. In algemene zin raadt het bestuur het toelaten van bezoek aan de molen af voor de duur van de extra beper-
kende maatregelen. 

b. Ten aanzien van het afnemen van het toelatingsexamen geldt voor de duur van de nieuwe beperkende maatre-
gelen het volgende advies: 

i. De toelatingsexamens kunnen doorgaan, maar het aantal personen bij het toelatingsexamens wordt 
beperkt tot vier. Dat betekent twee examinatoren, een notulist en de leerling-molenaar als de examen 
kandidaat. 

ii. Het advies is om mondkapjes te dragen, vooral tijdens het mondeling theoriegedeelte van het toela-
tingsexamen. (Iedereen zorgt voor eigen mondkapjes). 

c. Verder is in zijn algemeenheid het advies - ter plekke op de molen - mondkapjes te dragen indien er naast de 
molenaar meerdere vrijwilligers werkzaam zijn op de molen. 

Met zijn allen houden we de molens draaiende, maar grote voorzichtigheid en rekening houden met alle beperkende 
maatregelen zijn noodzaak. 
Het landelijk bestuur dankt u allen voor uw inzet in deze bijzondere tijd.” 

 
Vanuit het afdelingsbestuur hebben wij op dit moment een tweetal mededelingen, te weten: 
 

1. De komende theorieavonden van oktober, november en december gaan we weer digitaal geven via GoToMeeting, zoals 
we dit in de maanden april, mei en juni j.l. ook gedaan hebben.  

2. De geplande avond voor onze instructeurs, stagemolenaars en gastmolenaars op woensdag 25 november a.s. wordt 
geannuleerd. Mochten er vanuit de online Algemene Ledenvergadering of de online Opleidingsraad zaken naar voren 
komen die van belang zijn voor de opleiding in het Gelderse, dan zullen wij deze via mail met de instructeurs, stagemo-
lenaars en gastmolenaars communiceren. 

3. De laatste afgekondigde coronamaatregelen die op dinsdag 13 oktober bekend werden gemaakt, gelden in eerste instan-
tie voor 4 weken. Daarbij gaat het o.a. over de groepsgrootte van 4 personen als men niet uit één familie komt. Als deze 
maatregel ook na de 10

de
 november van kracht blijft, zullen de toelatingsexamens voor onze Gelderse kandidaten ook 

door 3 examinatoren afgenomen worden (2 examinatoren nemen examen af en 1 examinator notuleert).   

 
 
 
 



THEORIEAVONDEN 21 OKTOBER, 18 NOVEMBER EN 16 DECEMBER 2020 
 
De komende theorieavonden “Het Weer” (21 oktober), “Bovenassen en Wieksystemen” (18 november) en “De 

Vang” (16 december) gaan wij, Eep Top en ikzelf (Petro van Doorne), weer middels de “GoToMeeting” software 

aan jullie presenteren. 

 Wil je deelnemen aan de theorieavond van 21 oktober a.s., geef je dan uiterlijk dinsdag 20 oktober 

op bij Petro van Doorne via mail: petrovandoorne@kpnmail.nl 

 Op woensdagavond 21 oktober om 19:30 uur ontvangen jullie dan de uitnodigingsmail van mij (Petro van Door-

ne) en als jullie dan op de link in deze mail klikken, worden jullie weer verbonden met de theorieavond. 

 Wil je deelnemen aan de theorieavond van 18 november 2020, dan uiterlijk dinsdag 17 november opgeven 

bij Petro van Doorne via mail: petrovandoorne@kpnmail.nl 

 Op woensdagavond 18 november om 19:30 uur ontvangen jullie dan de uitnodigingsmail van mij (Petro van 

Doorne) en als jullie dan op de link in deze mail klikken, worden jullie weer verbonden met de theorieavond. 

 Wil je deelnemen aan de theorieavond van 16 december a.s., geef je dan uiterlijk dinsdag 15 de-

cember op bij Petro van Doorne via mail: petrovandoorne@kpnmail.nl 

 Op woensdagavond 16 december om 19:30 uur ontvangen jullie dan de uitnodigingsmail van mij (Petro van 

Doorne) en als jullie dan op de link in deze mail klikken, worden jullie weer verbonden met de theorieavond. 

 

Bij deze Bonkelaar zit nog een uitleg over hetgeen jullie nodig hebben en de manier hoe een en ander werkt als wij de-

ze theorieavonden geven en jullie de afgelopen theorieavond van april, mei of juni niet deelgenomen hebben. 

 

JUBILEUM CONTACTDAG 50-JAAR MOLENAARSOPLEIDING IN GELDERLAND 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagde jubileum contactdag in Erve Kots te Lievelde. Hier vierden we het 50-jarig opleidingsju-
bileum van onze afdeling Gelderland en die begon na het welkom met een korte terugblik in de geschiedenis van de Gelderse 
Opleiding. Hier konden de aanwezigen o.a. middels oude filmbeelden van Omroep Gelderland uit het programma “Ons Dorp Val-
burg uit 1966” en Van Gewest tot Gewest uit 1970 zien hoe er vanuit de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen begonnen 
werd met het opleiden van vrijwillige molenaars. Daarna werden de geslaagden en jubilarissen van onze afdeling in het zonnetje 
gezet en ontvingen zij het sabelijzerinsigne (geslaagden) dan wel het gekroonde (25-jaar) of gouden gekroonde (> 40-jaar) sabel-
ijzerinsigne, waarbij ook nog even gekeken werk op welke molens zij hun examen voor het landelijke examen behaalden. 
Na de lunch werden er presentaties gegeven door Piet Kempenaar over het maken van molenzeilen en verfmolen De Kat en het 
maken van pigmenten, gevolgd door David Henneveld, die als meteoroloog ons een beeld gaf van het weer in de Achterhoek. 
Vervolgens gaf Ben Weenink, eigenaar Erve Kots een korte inleiding over de ontstaansgeschiedenis van Erve Kots en na een 
uitleg van molenaar Andre Papen werd een bezoek gebracht aan de rosoliemolen en het openluchtmuseum Erve Kots. Afgesloten 
werd de dag met enkele consumpties en borrelhapjes. Tijdens de dag zijn er door Jos Betting foto’s gemaakt en hierna kunnen 
jullie er hier enkele van zien. 
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Ook werden er tijdens de jubileum contactdag opnames gemaakt door de lokale omroep ZSOM, die uitgezonden werden op 30 
september j.l.; als jullie deze opnames terug willen zien, dan kan dit via YouTube en klik daarvoor op de volgende link: 
 
https://youtu.be/9piS7ruEaTc 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

 Wo 21 okt. 2020 Theorieavond: Het Weer* via GoToMeeting 

 Za 31 okt. 2020 Algemene Ledenvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars, Nuenen; geannuleerd 

 Wo 18 nov. 2020  Theorieavond: Bovenassen en Wieksystemen* via GoToMeeting 

 Wo 25 nov. 2020 Bijeenkomst instructeurs, stage molenaars en gastmolenaars; geannuleerd 

 Wo 16 dec. 2020 Theorieavond: Vang* via GoToMeeting 

 Wo 20 jan. 2021 Eerste theorieavond in het nieuwe jaar: Kruiwerken*; of deze op De Kroon gegeven 

     gaat worden of via GoToMeeting wordt in een later stadium besloten  
 

* = aanvang avonden 20:00 uur 
 
 

 

https://youtu.be/9piS7ruEaTc

