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Beste molenaars,
De Bonkelaar verschijnt dit keer wat later dan gebruikelijk, waarvoor ik mij op de
eerste plaats wil excuseren. Maar door de drukte op het werk (project bij Hessing
Helmond), het ontruimen van de Achterste Molen met bakhuis (i.v.m. restauratie
molen en mijn vertrek daar) en de laatste voorbereidingen voor ons huwelijk bij de
molen in het Oostenrijkse Retz (zie foto voor de molen met de ambtenaar van de
burgelijke stand) had ik te weinig tijd om de Bonkelaar samen te stellen. Dit houdt
niet in dat we als afdelingsbestuur stilgezeten hebben en dus heb ik weer een
Bonkelaar kunnen samenstellen waarin we jullie weer een en ander mededelen
over onze activiteiten. Nogmaals mijn excuses voor het laat verschijnen, Petro
MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
De vakantietijd zit er weer op en dus staan we weer voor het begin van een nieuw molen(aars)seizoen. In het seizoen
2013/2014 hebben we een aantal veranderingen doorgevoerd in onze jaaragenda, te weten de andere opzet voor de theorieavonden (zie verder in deze Bonkelaar) en werd de eerste contactavond voor de afdeling Gelderland gehouden.
De contactavond werd gehouden in en bij restaurant grand café “De Korenmolen” te Eerbeek en er was een zeer goede opkomst 56 deelnemers. Het eerste gedeelte van de avond bestond uit een bezoek aan de bovenslag watermolen met functie
oliemolen, waar Willem van Zadelhoff en Matthijs Bassie de molen in werking stelden en uitleg gaven bij het functioneren van
de verschillende werktuigen en het proces van het olieslaan.
Het tweede gedeelte van de avond bestond zeg maar uit het meer huishoudelijke deel.
Na een welkomstwoord van de voorzitter waren er de mededelingen vanuit het bestuur
met de afmeldingen voor de contactavond (10 leden) en werd er even stil gestaan bij het
recentelijk overlijden van een tweetal leden, te weten Knud Jensen en Hans de Kroon.
Maar hieronder viel ook het officiële afscheid van Eep Top als bestuurslid wat enerzijds
gedaan werd middels een presentatie over de levensloop in de molenwereld van Eep en
anderzijds door het aanbieden van het afscheidscadeau namens de afdeling Gelderland
wat bestond uit een weekendje Zaanse Schans (zie foto). Door jullie bijdragen hebben we
Eep en Birgitta namens de afdeling Gelderland dit cadeau zoals omschreven aan kunnen
bieden met nog wat zakgeld, waarvoor wij alle gulle gevers hartelijk willen bedanken.
Verderop kunnen jullie lezen hoe Eep en Birgitta het weekend ervaren hebben.
Vervolgens was het woord aan Nicole Bakker van de Hollandsche Molen die enerzijds aandacht gaf aan de veranderingen op
het gebied van molenbehoud in de komende jaren en anderzijds met ons ervaringen en ideeën uitwisselde op het gebied van
het thema draagvlak en werving. Het volgende agendapunt waren de mededelingen uit de algemene ledenvergadering 2014
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars over bestuurswisselingen, ledenaantal (2153), financiën, en dergelijke, waarna gesproken werd over het wel en wee binnen de afdeling Gelderland op het gebied van theorieavonden, excursies, avond voor instructeurs/stagemolenaars, contactavond, watermolenaarsopleiding, afdelingsbestuur en toelatings-examencommissie. Verder werd
nog ingegaan op de veranderingen binnen het landelijk Gilde en daarmee de impact op onze afdeling. Afgesloten werd de
avond met de rondvraag en een dankwoord door de voorzitter. Naar aanleiding van de positieve reacties van de deelnemers
aan de contactavond hebben we als bestuur besloten om de contactavond als
vast punt in onze agenda op te nemen in plaats van de tot afgelopen seizoen gehouden avond voor geslaagde molenaars. De avond zal in het voorjaar (medio
april) gehouden worden op wisselende locaties in de provincie en daarom zullen
jullie in de volgende Bonkelaar hierover dan weer een en ander kunnen lezen.
DANKWOORD EEP TOP
Afdeling Gelderland: Bedankt! Op de contactavond afgelopen voorjaar in Eerbeek
mocht ik een prachtig cadeau ontvangen van de afdeling Gelderland, 2 overnachtingen in Bed and Breakfast Heerlijck Slaapen aan de Zaanse Schans, plus 2
overheerlijke diners. Inmiddels hebben Birgitta en ik het heerlijcke weekend achter
de rug, het was geweldig! Mede namens Birgitta heel hartelijk bedankt alle felicitaties en mooie woorden en natuurlijk voor dit prachtige weekend! Eep en Birgitta
Top
THEORIEAVONDEN SEIZOEN 2014/2015
Het afgelopen seizoen hebben we voor het eerst gedraaid met de nieuwe opzet voor de theorieavonden. In een jaarlijkse cyclus van 10 lesavonden werden alle onderwerpen die tijdens een examen aan bod komen behandeld en dat waren: veiligheid,
het weer, wieksystemen, de vang, kruisystemen, molentypes (2 avonden), molenfuncties (2 avonden) en onderhoud. De presentaties zijn we nog aan het bijschaven om deze nog meer te verbeteren en waar mogelijk te ondersteunen met animaties en
korte filmpjes over het betreffende onderwerp of de molen. Mochten, naar aanleiding van de eerste reeks aangepaste presentaties, deelnemers aan de avonden nog op- en/of aanmerkingen hebben, speel ze dan a.u.b. aan ons door. Dat kan op de
avond bij Eep Top of Petro van Doorne of per mail petrovandoorne@kpnmail.nl

NAJAARSEXCURSIE DOOR HET OOSTEN VAN DRENTHE OP ZATERDAG 27 SEPTEMBER 2014
De najaarsexcursie brengt ons dit najaar naar het oosten van de provincie Drenthe. Hier zullen we achtereenvolgens In Zuidlaren, Gieterveen, Emmer-Compascuum, Erica en Dalen de
volgende molens gaan bezoeken: “De Wachter”; achtkante olie- en korenmolen welke in een
museumcomplex staat, waar ook nog een olieslagerij, 4 dienstvaardige stoommachines, een
specerijen-maalderij, een smederij, een molenmakerswerkplaats, een ambachtelijke bakkerij
en een kruidenierswinkeltje uit de jaren twintig van de vorige eeuw te zien zijn; “De Eendracht”; ronde stenen stellingkorenmolen met o.a. een roede met zelfzwichting, stalen bandvang met wipstok en duim en voeghouten kruiwerk; “Grenszicht”; achtkante stellingkorenmolen met museum, waar we ook de lunch zullen nuttigen bestaande uit soep, 3 belegde broodjes en koffie, thee of melk; “De Heidebloem”; achtkante stellingkorenmolen met o.a. voeghouten kruiwerk, kammenluiwerk en afschietwerk, welke nog regelmatig maalt en in gebruik is als
instructiemolen; “Jan Pol”; achtkante stellingmolen met maal- en
pelstenen en o.a. neutenkruiwerk, maar ook een museum.
De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen € 22,- p.p.
en dit is voor de lunch bij Grenszicht (à € 13,50 pp), de entree voor
de verschillende molens alsmede het “dankjewel” wat we aan iedere molenaar, gastheer of gastvrouw geven. Dit bedrag kan ‟s morgens op de excursiedag zelf bij Henk betaald worden (liefst passend).
Zaterdagochtend 27 september start de excursie om 9:30 bij Molen De Wachter, Havenstraat
36, 9471 AM Zuidlaren. Je bent van harte welkom!
Om deel te kunnen nemen aan de excursie moet je jezelf uiterlijk 22 september 2014 opgeven onder vermelding van je lidnummer bij Henk van der Graaf en dit kan per email
h.vandergraaf@kickmail.nl of per telefoon 0543-522012
Hou a.u.b. wel rekening met de voorwaarden voor de excursie: maximaal aantal deelnemers 55 personen; bij meer opgaven dan de maximale 55 personen schuiven introducees door naar de wachtlijst
en als er dan nog te veel aanmeldingen zijn schuiven de niet-Gelderse leden door naar de wachtlijst.
Bij het doorschuiven geldt altijd “wie als laatste zich aangemeld heeft, schuift als eerste door naar de
wachtlijst”.
BIJEENKOMST INSTRUCTEURS, STAGE MOLENAARS EN GASTMOLENAARS OP WOENSDAG 5 NOVEMBER 2013
Normaal gesproken houden we deze avond alleen voor instructeurs en stagemolenaars, maar aangezien er ook geslaagde leden zijn die onze leden in opleiding binnen het Gelderse opleiden (de zogenaamde gastmolenaars) willen we ook hen voor deze bijeenkomst uitnodigen. Op zaterdag 1 november 2014 wordt de opleidingsraad gehouden en hier zullen de laatste nieuwtjes besproken worden t.a.v. de opleiding, zoals de instructeurs- en stage molenaarsopleiding. Naast de mededelingen vanuit
deze opleidingsraad willen we ervaringen uitwisselen met elkaar over de huidige manier van opleiden in Gelderland. En natuurlijk willen we het ook nog over de molens hebben, dus zal er ook nog een presentatie of film over molens te zien zijn. Daarom
nodigen wij dan ook al onze instructeurs, stage molenaars en gastmolenaars van harte uit voor deze avond.
AANMELDEN VOOR EXAMENS
De sluitingsdatum voor het aanmelden voor de landelijke voorjaarsexamens 2015 is 1 oktober; de toelatingsexamens hiervoor
zijn eind november/begin december. 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. Aanmeldingen versturen naar Henk van der Graaf,
Silostraat 10, 7101 EJ Winterswijk (of afleveren op de theorieavond in september).
STORMENDJES

Beltkorenmolen Hermien te Harreveld: deze molen willen we om een drietal redenen onder jullie aandacht brengen,
en wel de volgende: de molen is een van de molens die meedingt naar
de Bank Giro Loterij Molenprijs 2014; daarmee kan de molen met de
meeste stemmen € 50.000,- verdienen, maar ook voor iedere uitgebrachte stem ontvangt de molen € 1,- voor het projectplan van de molen; bij
molen Hermien gaat het om het vervangen van de schaliën waarmee de
romp bekleed is; dus molen Hermien heeft onze stemmen en die van jullie familie en molenvrienden hard nodig (de stem van Ernst Daniel Smid
heeft de molen al (zie foto). Stemmen op deze molen kan via:
http://molenprijs.nl/harreveld.php; verder is men op zoek naar geslaagde
molenaars die een dagdeel in de week met de molen willen draaien en
wil men ook een leerling op gaan leiden; voor nadere info neem contact
op met: Jos Betting, email jhbetting@lijbrandt.nl of 06-22908213

Adres, telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd? Een andere molen?
Geef het door aan de ledenadministratie van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, dit kan op de website als men inlogt en naar “MijnGVM” gaat en vervolgens naar “mijn gegevens”.

Suggesties en mededelingen voor de volgende Bonkelaar graag voor 1 januari 2015 bij ons indienen. Redactie adres:
Notarisappel 73, 4007 ZC Tiel. email: petrovandoorne@kpnmail.nl.
AGENDA
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13 sept. 2014
17 sept. 2014
27 sept. 2014
15 okt. 2014
5 nov. 2014
19 nov. 2014
17 dec. 2014
21 jan. 2015

Open Monumentendag (sommige plaatsen/gemeenten ook zondag 14 september)
theorieavond, „De Kroon‟: Veiligheid*
Najaarsexcursie Drenthe, start bij Molen De Wachter te Zuidlaren (zie oproep hiervoor)
theorieavond, 'De Kroon': Het Weer*
Bijeenkomst instructeurs, stage molenaars en gastmolenaars, “De Kroon”*.
theorieavond, 'De Kroon': Wieksystemen*
theorieavond, 'De Kroon': Vang*
eerste theorieavond in het nieuwe jaar, „De Kroon‟: Kruiwerken*
* = aanvang avonden 20:00 uur

