
 

 

Concept Nummer 63   

       Gelderland, 23 april 2022 

 

Beste molenaars,  

Voor jullie ligt de tweede editie van de Bonkelaar van 2022. Hierin blikken we terug 
op de recordpoging van zaterdag 9 april, maar kondigen we ook andere molen-
gerelateerde activiteiten en mededelingen aan. Veel leesplezier! 

 

Record gelijktijdig draaiende molens in Nederland 

Het is ook in Gelderland niet ongemerkt voorbijgegaan. Op zaterdag 9 april is in het 
kader van het jubilieumjaar van de Molenaars een recordpoging gedaan om zoveel 
mogelijk wind- en watermolens tegelijkertijd te laten draaien. Hoewel het weer 
venijnig was met felle buien, was het fijn om te zien dat zoveel Gelderse molenaars 
hun molen hebben laten draaien.  

Het aantal Nederlandse molens dat heeft meegedaan het de oorspronkelijke 
verwachting sterk overtroffen. Er hebben op 9 april 2022 gelijktijdig 809 wind- en 
watermolens gedraaid in Nederland, waaronder meer dan 100 van de 170 molens in 
Gelderland. Uiteraard werd hier ook aandacht aan besteed in de media, zoals op 
Omroep Gelderland: https://www.gld.nl/nieuws/7629075/deze-molens-draaien-
vandaag-mee-in-jacht-op-een-wereldrecord. 

Het behalen van dit draairecord had als doel het belang van het ambacht van 
molenaar bij het behoud van de molens in Nederland te benadrukken. Het Gilde 
hoopte hiermee de interesse voor het ambacht van molenaar te vergroten en zo 
meer vrijwilligers te werven zodat onze molens ook in de toekomst kunnen blijven 
draaien.  

Buitenlandse molenaars hebben de realisatie van dit record breed ondersteund. 
Molenaars uit de volgende landen hebben gelijktijdig hun molens laten draaien 
waarbij sommige molenaars wel op heel ongelukkige tijden hun molens lieten 
draaien. Internationale molenaars die de recordpoging ondersteunden met in totaal 
32 molens kwamen uit: Verenigd Koninkrijk; USA; Duitsland; Denemarken; 
Oostenrijk; Hongarije; Kroatië; Zweden; Bulgarije en zelfs uit Nieuw Zeeland. Deze 
recordpoging is hiermee een groot succes geworden en heeft tevens de 
verbondenheid van de molenaars gemeenschap onderstreept.  



Deze recordpoging is geen officiële ‘Guinness Book of records’ poging maar zal 
gebruikt worden als referentie. In de toekomst willen de molenaars van het Gilde, 
mogelijk in samenwerking met de andere Nederlandse molenverenigingen, wel kijken 
of we in het Guinness Book met een gemeten record kunnen komen conform de vele 
daaraan verbonden voorwaarden. 

 

Gelderse molendag 26 november 2022 

Vanwege het 50-jarig bestaan van het Gilde zal elke afdeling daarvoor activiteiten 
organiseren. Samen met de Molenfederatie Gelderland willen we als afdeling 
Gelderland op zaterdag 26 november 2022 de eerste Gelderse molendag 
organiseren. We hopen dat op deze dag zoveel mogelijk molens hieraan mee gaan 
doen. 

We denken nog na over verdere activiteiten om zoveel mogelijk aandacht te krijgen 
voor onze Gelderse molens. Als bestuur zorgen wij voor promotiemateriaal, zoals 
flyers en posters. Ook roepen wij TV Gelderland op om extra aandacht te geven aan 
onze molens. 

Als molenaar en molenbestuur krijg je alle vrijheid om de molen zoveel mogelijk 
positieve aandacht te geven. De bedoeling is om rondom een molen reuring creëren, 
met plaatselijke activiteiten rondom de molen (bijv. pannenkoeken bakken, met 
vlaggen draaien etc.). Maar denk ook aan creatieve uitspattingen, zoals het 
inschakelen van bijvoorbeeld regionale influencers, video’s van draaiende, versierde 
molens op Social Media te verspreiden. Kortom, het is ontzettend belangrijk dat onze 
molens die aandacht krijgen die ze verdienen! 

 

Contactavond woensdag 25 mei 

We willen weer een molencontactavond organiseren op woensdag 25 mei. Deze 
wordt gehouden op de Lindesche molen in Linde, waar we te gast zijn bij Henk 
Ruiterkamp, Natasja Klein Nulent en Jos Kablau. Het adres van deze molen is 
Lindeseweg 29 in Linde, nabij Vorden. 

Deze contactavond begint om 20:00 en duurt tot ongeveer 22:00. Vanaf 19:30 is de 
zaal open en worden we ontvangen met koffie en thee.  

De voorlopige agenda ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

- Terugblikken en vooruit kijken ‘Jaar van de Molenaar’: recordpoging za. 9 april 
& Gelderse Molendag op za. 26 november; 

- Rapport De Hollandsche Molen 'Roeden onder controle': Een onderzoek naar 
de staat van molenroeden in Nederland (Roe-Rie); 

- Ervaringen met digitale theorieavonden. 



 

Theorieavonden 

De theorieavonden worden de komende tijd digitaal voortgezet. De komende 
theorieavonden gaan Eep Top en Petro van Doorne, weer middels de bekende 
Zoom-software aan jullie presenteren.  

 Wil je deelnemen aan de theorieavond van woensdag 18 mei a.s., geef je dan 
uiterlijk dinsdag 17 mei op bij Petro van Doorne, via: petrovandoorne@kpnmail.nl   

Op woensdagavond ontvangen jullie rond 19:30 uur weer de uitnodiging voor de 
theorieavond. Het thema van deze avond is “Molenfuncties Deel 2”, ofwel de werking 
van industriemolens. Onder andere worden de olie-, pel- en zaagmolen besproken, 
maar ook andere typen industriemolens. 

Dan kunnen jullie weer op de link klikken en dan zal, als je ZOOM nog niet hebt, het 
programma ZOOM CLIENT FOR MEETINGS automatisch gedownload worden als je 
jezelf voor de eerste keer aanmeldt bij de ZOOM meeting. 

Mocht je ZOOM nog niet op je PC hebben staan en wil je het van tevoren al 
installeren, dan kan dat via de site van Zoom, te weten: https://zoom.us/download 

Hier dan het programma ZOOM CLIENT FOR MEETINGS downloaden en dan ben 
je voor a.s. woensdag klaar om de theorieavond te volgen. 

We denken nog altijd verder na over fysieke bijeenkomsten, waaronder de 
theorieavond en praktijkcursussen? Heb je ideeën hierover, laat dit dan weten. 

 

Aanmelden voor examens 

Waren er tot nu twee examenperiodes per jaar, met ingang van 2022 zal er vier keer 
per jaar worden geëxamineerd. Het betreft een proefperiode van twee jaar. Het 
schema komt er dan als volgt uit te zien. 
 
Per 1-1-2022 zijn er vier landelijke examenperiodes. 

Periode voor landelijk examen Voorjaar Zomer Najaar Winter 

Opgave toelatingsexamen voor: 1 oktober 1 januari 1 april 1 juli 

Toelatingsexamen december maart juni september 

Opgave landelijk examen voor: 1 januari 1 april 1 juli 1 oktober 

Landelijk examen maart juni september december 

 
Zie het schema voor het aanmelden voor het toelatingsexamens en het landelijke 
examen.  Dus voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. 
Eerst volgende datum  is 1 juli, je moet dan uiterlijk 1 december 18 jaar zijn. 
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 het volledig ingevulde maalboekje, inclusief 



het voorblad opgestuurd te worden naar Henk van der Graaf, Venestraat 11, 7102 
BZ Winterswijk.  
 
Aanmelden kan men als men minimaal 1 jaar lid is van het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars, minimaal 150 praktijkuren (voor windmolen) of 100 praktijkuren (voor 
watermolen) 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 december 2022 voor de eerstkomende examens. Tevens moet men in het 
maalboekje afgetekend hebben dat men de valbeveiligingsinstructie gevolgd heeft 
(uiteraard niet voor Watermolen). Dit is een verplichte toelatingseis die vanuit het 
Gilde vastgesteld is voor het aanmelden voor de (toelatings)examens. 
 
Valbeveiligingsinstructie 
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 het komende toelatingsexamen, 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. 
 
Ook is er een mogelijkheid om bij één van onze veiligheidscoaches Rob van 
Duinkerken in Afferden een cursus valbeveiliging te doen. Hij heeft nog enkele 
plekken vrij. Als je interesse hebt dan kun je contact opnemen met Rob, per mail 
(rob.duinkerken@gmail.com) of telefoon (06-24152862). 
 

Stormeindjes  

Molen Agneta viert feest 
2022 is een bijzonder jaar voor molen Agneta. Het is het jaar van de molenaar en de 
Stichting Vrienden van de molen ‘Agneta’ bestaat 20 jaar. In die 20 jaar hebben de 
vrienden zich ingezet om de molen te onderhouden en te laten draaien, zagen en 
malen.  
 
Om dit bijzondere jaar extra onder de aandacht te brengen is er een boek 
geschreven over de geschiedenis van de molen en alles wat zij de afgelopen 170 
jaar heeft meegemaakt. Het boek is genaamd “Een klap van de molen”. 
 



De week van 7 tot en met 14 mei wordt een feestweek op de molen. Tijdens de 
‘Week van Agneta’ zijn er verschillende activiteiten: 

- de molen is dagelijks geopend voor bezoekers; 
- feestelijke uitreiking eerste exemplaar van het boek op za. 7 mei;   
- concert KMV Sophia’s Lust op zo. 8 mei; 
- oude ambachten met optreden Schouder aan Schouder op za. 14 mei. 

 
Uiteraard zijn jullie hierbij van harte welkom! Bekijk de website 
www.vriendenvanagneta.nl voor actuele openingstijden en de agenda van de 
feestweek. Het bezoekadres van de molen is Borculoseweg 36 te Ruurlo. 
 
Wilpermolen zoekt molenaars 
Het bestuur van de Stichting Behoud Wilpermolen zoekt enthousiaste en ervaren 
molenaars om het team met drie overige molenaars te komen versterken op de 
Wilpermolen in Posterenk. 
 
Posterenk is een klein Gelders dorp met pit in de Gemeente Voorst, gelegen tussen 
Apeldoorn en Deventer. Midden in het dorp staat de uit 1736 stammende 
Wilpermolen. Een van de oudste en grootste koren-stellingmolens van Gelderland. 
Dit jaar wordt de Wilpermolen flink gerestaureerd. Dit betekent een nieuwe rietenkap, 
het totale schilderwerk en de molenstelling die wordt aangepakt. Het draai- en 
maalwerk is geheel in goede staat. Samen met het bestuur van de Stichting Behoud 
Wilpermolen zijn mooie plannen gemaakt en het huidige groepje molenaars kan 
versterking gebruiken om deze plannen te kunnen uitvoeren. 
 
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Ewoud van Arkel, een van de 
molenaars om een eerste afspraak te maken (tel.: 06-53170798 of mail: 
vanarkel@prid.nl). Bekijk voor meer informatie de website: www.wilpermolen.nl  
 
Valbeveiliging 
 Wil je voor 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  

o Overasselt: Nico van der Broek, nam-vdn-broek@hetnet.nl of 06-13361153 
 De valbeveiligingssets zijn er voor onze veiligheid bij het werken op hoogte in het 

gevlucht van onze molens, dus maak er gebruik van!  
  



Bezetting molens 
 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 06- 22908213. 

Contactgegevens, veiligheidscoaches en redactie 
 Adres, telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd? Je kunt dan zelf je eigen 

gegevens aanpassen op de website van het GVM. Ga hiervoor naar Mijn GVM 
door op de website in te loggen. Voor het verzenden van Bonkelaars gebruiken 
wij de e-mailadressen op de site, dus het is belangrijk dat deze kloppen. Als je je 
nieuwe e-mailadres bij het inloggen wilt gaan gebruiken als gebruikersnaam, dan 
moet je even een mailtje sturen naar ledenadministratie@vrijwilligemolenaars.nl. 
Ook als het zelf aanpassen van gegevens niet lukt, kun je een mailtje naar dat 
adres sturen. 

 De veiligheidscoaches van onze afdeling zijn:    
 Rob Duinkerken   rob.duinkerken@gmail.com          06-24152862 
 Bartjan Kaptein    b.kaptein.6@kpnmail.nl                 06-40200978 

 Suggesties en mededelingen voor de volgende Bonkelaar graag voor 1 april 2022 
bij ons indienen. Redactie adres:  
 Cornelis van Loon     cvloon93@hotmail.com 
 Henk van der Graaf   h.vandergraaf@kpnmail.nl 
 

Agenda 
18 mei*  Theorie-avond via Zoom Molenfuncties (Deel 2, industriemolens) 
25 mei* Molencontactavond Lindesche Molen (19:30 – 22:00) 
15 juni * Ttheorie-avond, Valbeveiliging en Onderhoud 

1 juli   Sluitingsdatum opgave toelatingsexamen 

* = aanvang avonden 20:00 uur 
 


