
 

 

Concept Nummer 64   

       Gelderland, 8 juli 2022 

 

Beste molenaars,  

Voor jullie ligt de derde editie van de Bonkelaar van 2022, met hierin molen-

gerelateerde activiteiten en mededelingen. Veel leesplezier! 

Najaarsexcursie zaterdag 24 september naar Rotterdam en Schiedam 

Wij zijn als afdeling momenteel druk bezig om een najaarsexcursie op zaterdag 24 

september te organiseren richting het westen van het land, namelijk Rotterdam en 

Schiedam. Zodra het programma volledig duidelijk is, volgt in een extra editie van de 

Bonkelaar wat de kosten zijn en hoe je je kunt opgeven. 

Terugblik contactavond op Lindesche molen wo. 25 mei 

Op woensdagavond 25 mei vond weer een ouderwetse contactavond plaats op de 

Lindesche molen. Deze avond stond vooral in het teken van ontmoeting. Verder is 

ook vooruitgekeken naar de Gelderse Molendag op zaterdag 26 november. En 

uiteraard zijn de sabelijzerinsignes voor geslaagde molenaars en jubilarissen 

uitgereikt.  

 



Een extra verrassing voor Petro van Doorne was dat hij benoemd werd tot Erelid 

door landelijk Gilde-voorzitter Erik Kopp. Petro, van harte gefeliciteerd met je 

wederom verdiende onderscheiding! 

 

Afscheid Jos Kablau op Wilpermolen 

Op za. 14 mei, op Nationale Molendag, nam molenaar Jos Kablau afscheid van zijn 

geliefde Wilpermolen, waar hij van 2001 tot het voorjaar van 2019 actief was. Jos is 

sindsdien molenaar op de Lindesche Molen in Vorden. Vanwege corona moest een 

officieel afscheid nog even op zich wachten, maar het stichtingsbestuur van de 

Wilpermolen wilde Jos nog graag belonen voor zijn jarenlange inzet als vrijwilliger en 

heeft alsnog een passend afscheid met receptie georganiseerd.  

 

Wij wensen Jos veel succes op de Lindesche Molen toe en hopen dat hij nog heel 

lang molenaar en Gildelid mag blijven! 



 

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! 

Theorieavonden 

De theorieavonden worden na de zomervakantie, dus vanaf september, 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 21 september a.s., geef je 

dan uiterlijk dinsdag 20 september 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 “Veiligheid”. 

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. 

  

https://zoom.us/download


Aanmelden voor examens 

Sinds dit jaar wordt vier keer per jaar geëxamineerd, gedurende een proefperiode 
van twee jaar. Per 1 januari 2022 zijn er vier landelijke examenperiodes volgens dit 
schema: 

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. 

Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren door middel van een verklaring van de 

instructeur. Deze 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 september 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 jl., maar daar we deze langs digitale 

weg gegeven hebben, kon de praktijk van de valbeveiligingsinstructie niet gegeven 

worden.  

 

Als er molenaars in opleiding 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.  

 

Op zaterdag 13 augustus geeft Jos samen met Gerrit Denneboom de cursus 

valbeveiliging op molen Agneta in Ruurlo. Diegenen die graag deze cursus bij willen 

wonen, kunnen zich aanmelden bij josbetting@ziggo.nl. Deze cursus zal starten rond 



10:00 en verwachten rond 15:00 klaar te zijn. Overige informatie volgt. Ook 

molenaars die nog deel willen nemen, kunnen zich bij Jos opgeven. 

 

Ook is er een mogelijkheid om bij één van onze veiligheidscoaches, Rob Duinkerken 

in Afferden, een cursus valbeveiliging te doen. Als je interesse hebt dan kun je 

contact opnemen met Rob, per mail (rob.duinkerken@gmail.com) of telefoon (06-

24152862). 

 

Stormeindjes  

Oogstfeest 2022 zaterdag 6 augustus op de Teunismolen in De Heurne 

Op zaterdag 6 augustus 2022 zal in De Heurne (Achterhoek) een Oogstfeest 

plaatsvinden, in combinatie met het 200-jarig bestaan van de Teunismolen. Jullie zijn 

van harte welkom op dit Oogstfeest dat wordt gehouden bij de molen. Het adres is 

Teunismolenweg 4-6 in De Heurne en zal van 13.00 tot 18.00 duren. Hier kun je 

genieten van diverse demonstraties van oude ambachten. De entree bedraagt € 5,00 

per persoon voor volwassenen en € 2,00 voor kinderen (basisschoolleeftijd). 

Uitsluitend contant betalen is mogelijk, wel kan geld worden opgenomen in de 

Tankshop van Heinen Brandstoffen.   

 

Watermolenaar gezocht Landgoed Quadenoord in Renkum 

Recent is de watermolen op Landgoed Quadenoord in Renkum gerestaureerd. Wat 

deze molen nog mist, is een enthousiaste molenaar. Daarom zoekt John Smits (zie 

onderstaand) vrijwillig molenaars, die het leuk vinden om naast het maalwerk, ook 

passerend publiek te informeren over de geschiedenis van de watermolens in het 

Renkums Beekdal en over de watermolen in het bijzonder.  

 

Iets voor jou of interesse, om minimaal een keer per maand de watermolen te 

bedienen? Neem dan contact op met John Smits (tel. 06-22827060) van Landgoed 

Quadenoord-Boschbeek B.V. in Renkum.  

 

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 Afferden: 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, 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 15 oktober 

bij ons indienen. Redactie adres:  

➢ Cornelis van Loon    cvloon93@hotmail.com 

➢ Henk van der Graaf  h.vandergraaf@kpnmail.nl 

 

Agenda 

11/12 september  Open Monumentendagen 

21 september*  Theorie-avond via Zoom, Veiligheid 

24 september  Najaarsexcursie Rotterdam/Schiedam (volgt in extra Bonkelaar) 

1 oktober  Sluitingsdatum opgave (toelatings)examen 

19 oktober*  Theorie-avond via Zoom, Het Weer 

26 november  Gelderse Molendag 

* = aanvang avonden 19:30 uur 
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