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Beste molenaars,
MEDEDELINGEN VANUIT HET (LANDELIJK) BESTUUR
Bij het uitkomen van deze Bonkelaar zijn we in het jaar 2015 alweer een maandje onderweg, waarbij we in ieder geval op de
zaterdagen niet mochten klagen over onvoldoende wind voor onze windmolenaars of water voor onze watermolenaars. In deze
Bonkelaar kunnen jullie weer lezen welke activiteiten op welke data plaatsvinden vanuit de afdeling Gelderland.
Dit jaar wordt Klaas de Jonge, molenaar op de Mallumse Molen te Eibergen en onze instructeur voor de leden in opleiding voor
watergedreven molens, 75 jaar en hij heeft te kennen gegeven te gaan stoppen als instructeur. We zijn met de geslaagde (water)molenaars binnen Gelderland in overleg om te zoeken naar een opvolger. Langs deze weg willen wij in ieder geval Klaas
hartelijk danken voor zijn inzet van vele jaren als instructeur, maar ook als examinator van de Hollandsche Molen voor de watermolenaars in de provincies waar de schitterende watermolens staan en draaien. Klaas bedankt!!!
Tijdens de laatste opleidingsraad hebben we als afdeling een achttal kistjes met daarin de meest voorkomende houtsoorten
met bijbehorende beschrijving ontvangen van het landelijk bestuur via het Houtzagersgilde. Deze kistjes kunnen in bruikleen
door instructeurs, stagemolenaars en andere opleiders gebruikt worden voor instructie. We laten jullie zo snel mogelijk weten
waar ze te lenen zijn, maar we gaan voor de verdeling Rivierengebied, Veluwe, Achterhoek en Arnhem.
Zoals jullie in de media hebben kunnen horen is er eind december gelukkig weer de nodige aandacht geweest voor de onderhoudsnood van molens in Gelderland. Op woensdagmorgen 14 januari j.l. hebben we, samen met de Stichting Vrienden van
de Gelderse Molen, Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied en andere moleneigenaren, de Statencommissie van de
provincie op bezoek gehad op molen de Kroon. Hier hebben we enerzijds een oproep gedaan om het onderhoudsbudget weer
terug op niveau te brengen en anderzijds naar een meer professionele molenorganisatie binnen het Gelderse te komen. We
kregen positieve reacties vanuit de Statencommissie over het gepresenteerde en nu maar hopen dat men het omzet in daden.
EXCURSIE MET DE BUS NAAR MINDEN-LÜBBECKE IN DUITSLAND OP ZATERDAG 28
MAART 2015
Aan de laatste details van het definitieve programma wordt nog gewerkt, maar vast staat dat onze
voorjaarsexcursie dit keer naar Minden-Lübbecke in Duitsland gaat. Minden-Lübbecke is een district (“Kreis”) in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen en heeft de grootste molendichtheid van
geheel Duitsland. Want met 43 wind-, water- en rosmolens op 1152 km² kan men hier de ontwikkeling in het molenwezen van circa 1650 tot 1950 nog zien. Wij kunnen op één dag natuurlijk niet
al deze 43 molens zien of bezoeken, maar we hebben weer een interessante selectie kunnen maken uit: “Windmühle Messlingen” te Messlingen, een stellingmolen uit 1843 met oud-hollands en
zelfzwichting wieksysteem en dubbele windroos, welke koren- pel- en oliemolen is; “Mühlenbauhof
Frille” en “Mühlen-Infozentrum” te Petershagen-Frille, waar
we de werkplaats en het informatiecentrum zullen bezoeken;
“Schiffmühle Minden” (schipmolen) te Minden, een replica
van een schipmolen uit de 18de eeuw, die in 1998 is gebouwd; een watermolen die op een in de rivier de Wezer verankerd schip staat en door
de stroming in de rivier aangedreven wordt en als korenmolen in gebruik is; “Bockwindmühle Oppenwehe” te Oppenwehe, een rechtsdraaiende standermolen uit 1705 met
koren- en pelfunctie; “Rossmühle Oberbauerschaft” te Hüllhorst, een rosmolen uit 1797 in
een achtkantig met riet gedekt gebouw welke gebruikt werd voor het breken van vlas en
als korenmolen.
Gezien de benodigde rijtijden van de bus en de bezoektijden bij de molens in dit programma, hebben
we dit keer geen tijd om ergens een lunch te nuttigen en daarom moeten jullie zelf voor
een lunchpakket zorgen. In de bus kan men wel gebruik maken van de barunit en de
consumptieprijzen hiervoor zijn: koffie/thee/water € 1,-; cola/cola light/sinas/cassis € 1,25;
bier € 1,50 (te betalen aan de chauffeur).
Zaterdagochtend 28 maart vertrekken we om 06:00 uur vanaf de Betuwe Express,
Onderstalstraat 4, 6674 ME Herveld. Een tweede opstapplaats zal langs de A1 zijn,
waarschijnlijk bij de afslag Lochem of Markelo.
De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen € 35,- p.p. en dit is voor de bus, koffie met koek bij “Windmühle Messlingen”, de entree en rondleidingen voor de molens en de molenwerkplaats met informatiecentrum en het “dankjewel” wat we aan iedere molenaar, gastheer of gastvrouw geven.
Om deel te kunnen nemen aan de excursie moet je jezelf uiterlijk 15 maart opgeven
onder vermelding van je lidnummer bij Petro van Doorne en dit kan per mail
petrovandoorne@kpnmail.nl of per telefoon 06-19195460. De inschrijving wordt dan door
Petro per mail of telefoon bevestigd, waarna de kosten voor deelname overgemaakt moeten worden. Overmaken kan op de rekening van de afdeling Gelderland, te weten: NL26
TRIO 0254 6584 23 tnv GvVM afdeling Gelderland te Neede (Triodosbank) onder vermelding van: voorjaarsexcursie 2015, naam, adres en lidnummer.

Bedrag moet uiterlijk 22 maart ontvangen zijn, anders komt de reservering vrij voor een
andere (leerling)molenaar.
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 nietGelderse leden door naar de wachtlijst. Bij het doorschuiven geldt altijd “wie als laatste
zich aangemeld heeft, schuift als eerste door naar de wachtlijst”.
CONTACTAVOND AFDELING GELDERLAND OP WOENSDAG 8 APRIL 2014 TE
WINTERSWIJK
Zoals jullie in de vorige Bonkelaar hebben kunnen lezen,
waren de reacties van de deelnemers aan de eerste contactavond te Eerbeek zo positief dat we
als bestuur besloten hebben om de contactavond als vast punt in onze agenda op te nemen. Een
avond waar we samen met onze leden willen praten over het wel en wee binnen de afdeling Gelderland en het Gilde, maar ook genieten van de molen(s). In dit geval de Venemansmolen, een
stellingkorenmolen met o.a. Van Bussel/Ten Have wieksysteem en stutvang, maar ook een dieselmaalderij en expositie over o.a. machines en gereedschappen van vroeger. Wij nodigen jullie
dan ook uit voor deze contactavond op woensdag 8 april in de “graansilo” van de
Venemansmolen aan de Venemansweg 7, 7102 ET Winterswijk (nabij Rondweg Zuid,
N 319). Aanvang avond 20:00 uur. In verband met de organisatie van deze avond, a.u.b. uiterlijk
30 maart opgeven bij Petro van Doorne per mail petrovandoorne@kpnmail.nl of telefoon 0619195460
Kom met z’n allen naar Winterswijk voor een avondje Gelders molenleven!
AANMELDEN VOOR EXAMENS
De sluitingsdatum voor het aanmelden voor de landelijke najaarsexamens 2015 is 1 maart; de toelatingsexamens hiervoor zijn
eind april/begin mei. 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, Silostraat 10, 7101 EJ Winterswijk.
Wijziging bij opgave voor examens: tijdens de laatste opleidingsraad van 1 november j.l. is nog eens gesproken over de toelatingseis van een kandidaat die 18 jaar moet zijn op het moment van het toelatingsexamen. Echter, je mag pas zelfstandig
draaien als je het landelijk examen hebt gehaald. Het voorstel wat ter discussie lag was: de kandidaat moet 18 jaar zijn of worden op de dag dat hij of zij examen doet . Invoeren van dit voorstel zou praktische problemen opleveren bij de planning van de
examens. Daarom is het volgende besluit genomen: kandidaat moet 18 jaar zijn op de eerste dag van de examenperiode en
dat is 1 april voor de voorjaarsexamens en 15 september voor de najaarsexamens.
STORMENDJES

Denken jullie aan het aanvragen van de draaipremie, want het aanvraagformulier hiervoor wordt niet meer toegestuurd vanuit de provincie; je kan het downloaden van de site van de provincie; zie voor meer info en het formulier:
http://www.gelderland.nl/4/(95859)-Cultuur-en-Erfgoed-2013-2016,-subsidie.html en
http://www.gelderland.nl/Documenten/Loket/Gld_Loket/Aanvraagformulierdraaisubsidies.pdf

De Afdelingen Zuid-Holland en Utrecht- ‟t Gooi organiseren een cursus voor molenaars(-in-opleiding) over het weer.
De cursus bestaat uit 6 avonden en wordt gegeven door David Henneveld (meteoroloog bij Weathernews). Nadere informatie is te vinden op de GVM-website bij afdeling Zuid-Holland, te weten: http://www.vrijwilligemolenaars.nl/hetgilde/afdelingen/zuid-holland. Aanmelden voor de cursus kan bij Kees Kammeraat: kammeraat@live.nl

Voor onze afdeling heeft Heino Blaauw zich aangemeld voor de opleiding tot instructeur voor molengidsen. Deze opleiding zal medio februari/maart in Nijkerk beginnen met een instructeursdag. Zodra meer bekend is over start van
mogelijke molengidscursus in de afdeling Gelderland, laten wij jullie dit natuurlijk weten.

oproep voor bestuursleden; zoals jullie weten zijn wel al langere tijd op zoek naar een bestuurslid om het afdelingsbestuur op sterkte te krijgen (enkele helpende handen hebben zich gelukkig al gemeld, maar nog geen bestuurslid); Matthijs Bassie heeft aangegeven dat hij dit jaar wil stoppen; wil jij het bestuur komen versterken en meehelpen aan het
opleiden van onze Gelderse molenaars, geef je dan op bij: Petro van Doorne, mail petrovandoorne@kpnmail.nl of 0619195460.

Adres, telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd? Een andere molen? Geef het door aan de ledenadministratie van
het Gilde van Vrijwillige Molenaars (kan ook op de website als men inlogt en naar “MijnGVM” gaat en vervolgens naar
“mijn gegevens” en aan de secretaris: Petro van Doorne, mail petrovandoorne@kpnmail.nl of 06-19195460.

Suggesties en mededelingen voor de volgende Bonkelaar graag voor 1 juli 2014 bij ons indienen. Redactie adres: Notarisappel 73, 4007 ZC Tiel. E-mail: petrovandoorne@kpnmail.nl of 06-19195460.
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18 feb. 2015
21 feb 2015
18 mrt. 2015
28 mrt. 2015
04 apr. 2015
08 apr. 2015
15 apr. 2015
09 mei 2015
20 mei 2015
17 jun. 2015
16 sep. 2015

theorieavond, „De Kroon‟: Molentypes, Deel 1*
molenaarsdag van 13.00 - 17.00 uur Openluchtmuseum Arnhem geannuleerd
theorieavond, „De Kroon‟: Molentypes, Deel 2*
Voorjaarsexcursie Minden-Lübbecken, Duitsland.
Jaarvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars, stoomgemaal Hertog Reijnout te Nijkerk
Contactavond afdeling Gelderland
theorieavond, 'De Kroon': Molenfuncties, Deel 1*
Nationale Molendag (enkele molens ook zondag 10 mei)
theorieavond, 'De Kroon': Molenfuncties, Deel 2*
theorieavond, 'De Kroon': Onderhoud*
eerste theorieavond na de vakantie, “De Kroon”: Veiligheid*
* = aanvang avonden 20:00 uur

