Nummer 53

Tiel, februari 2018
Beste molenaars,

MEDEDELINGEN VANUIT HET (LANDELIJK) BESTUUR
Als deze Bonkelaar weer bij jullie in de mailbox binnenkomt, zitten we alweer ruim een maand in het jaar 2018 en hebben we al
wat zaterdagen gehad waarop de wind zich nauwelijks liet zien en ook de eerste stormen van het jaar hebben onze Gelderse
molens en molenaars voorbij zien komen. Maar wij hopen dat jullie het jaar weer goed begonnen zijn en tijdens de stormen
geen schade aan jullie molens hadden.
In deze Bonkelaar kunnen jullie weer lezen welke activiteiten er georganiseerd worden en als eerste volgen enkele korte
mededelingen vanuit het (landelijk) bestuur:

Op 9 januari j.l. is erelid van het Gilde en pionier van de molenaarsopleiding Jan den Besten overleden. Hij was al
vrijwillig molenaar voordat die term ook maar uitgevonden was en als eerste instructeur is hij van zeer groot belang
geweest voor het Gilde. Velen van ons zijn o.a. met zijn boekwerk “Opleiding Watermolenaar” opgeleid in de tijd dat er
nog geen basiscursus bestond en het boekwerk is tot op de dag van vandaag nog steeds zeer waardevol voor
molenaars in opleiding.

Het landelijk bestuur wil de algemene ledenvergadering onder jullie aandacht brengen. Deze wordt op zaterdag 7 april
in Proeverij de Koekfabriek te Zaandam gehouden. Willen jullie naar deze algemene ledenvergadering toe, dan
moeten jullie je vóór 1 april verplicht via molenaarsdag@gmail.com opgeven in verband met de catering en de
benodigde hoeveelheid stoelen. Bij geen opgave zijn een stoel en een lunch niet gegarandeerd!

Net voor het verschijnen van deze Bonkelaar ontvingen wij het bericht van het op 80 jarige leeftijd overlijden van Bert
Smid. Bert heeft zich ruim 20 jaar met ziel en zaligheid ingezet als molenaar. Heel veel jaren heeft hij trouw drie keer
in de week met de molen Prins van Oranje gedraaid en zich op allerlei manieren voor de molen en alle inwoners van
Buren ingezet. Wij wensen familie, vrienden en collega molenaars/vrijwilligers sterkte toe bij dit verlies.

Zoals jullie weten zijn we door het Intergouvernementele Comité van het UNESCO-verdrag op 7 december 2017 met
het “Ambacht Molenaar” ingeschreven op de lijst immaterieel cultereel erfgoed van de mensheid bij UNESCO.
Daarmee gaf Unesco, maar ook onze regering (via Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Van Engelshoven)
aan hoe belangrijk ons vrijwilligerswerk is voor het behoud van een belangrijk molenaarsambacht en cultureel erfgoed
in de vorm van onze kennis en vakbekwaamheid op onze schitterende molens. Langs deze weg willen wij ook onze
Opleiders en Molenaars hartelijk danken voor hun inzet voor onze molens en het behoud van het molenaarsambacht
in Gelderland.

Helaas heeft Gerrit van de Pol aangegeven om persoonlijke redenen te moeten stoppen met zijn werkzaamheden als
veiligheidscoach voor de afdeling Gelderland. Langs deze weg willen wij Gerrit in ieder geval bedanken voor zijn inzet
op veiligheidsgebied voor onze afdeling en dat hij onze veiligheidscoach wilde zijn. Voorlopig zal Rob Duinkerken dan
ook de honneurs alleen waarnemen als veiligheidscoach en dan voor de afdeling Gelderland aanwezig zijn op de
veiligheidsbijeenkomst van het Gilde op 10 maart a.s. Mocht er zich iemand geroepen voelen om ook
veiligheidscoach voor de afdeling Gelderland te worden, dan kan hij of zij zich per mail opgeven bij Petro van Doorne:
petrovandoorne@kpnmail.nl

Onderhoudssubsidie: zoals in de vorige Bonkelaars medegedeeld of jullie hebben kunnen lezen in het blad “De
Gelderse Molen” van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen (SVGM), is afgelopen jaar de nieuwe
subsidieregeling voor molens ingegaan, wat inhoud dat er voor onderhoud en het laten draaien van molens één vast
bedrag van € 2000 per jaar uitgekeerd wordt door de Provincie. Vergeet jullie eigenaren niet aan te geven dat ze deze
subsidie voor dit jaar weer aan moeten vragen, om het uitbetaald te krijgen. Willen jullie hier meer over lezen, kijk dan
eens op de site van de provincie Gelderland: https://www.gelderland.nl/6772-Molens-stoomgemalen-enwaardenkaarten
VOORJAARSEXCURSIE
OOIJPOLDER,
MONTFERLAND 31 MAART 2018

DUFFELT,

DÜFFEL

EN

Aan de laatste details van de excursie wordt nog gewerkt, maar we kunnen jullie
een grote variatie aan molentypes laten zien en starten daarbij om 9:30 uur bij de
Thornsche Molen,Thornschestraat 20, 6575 JJ Persingen.
Hier starten we met koffie. Ook wordt er een presentatie van de herbouw van de
molen gegeven. De molen is in 1941 zwaar gehavend door een novemberstorm
en in 1944 door de oorlog totaal vernield. In
2015 is deze enigste
kokerkorenmolen in Gelderland herbouwd. Er zijn 2 koppels stenen, een blauw
en een frans steenkoppel. Het gevlucht is oudhollandse. 10:30 vertrek.
10:45 uur aankomst bij Kekerdomse molen De Duffelt, Botsestraat 23, 6579JA
Kekerdom. Ronde stenen belt molen, 1 koppel 16der kunststenen en oud hollands
gevlucht. Bouwjaar 1870. Vertrek 11:40 uur.

12:00 uur aankomst bij Alte Mühle Mehrer Str. 92, 47533 Kleve, Donsbrüggen in Duitsland
Molen is een houten achtkant belt korenmolen met Bilauwieken en zelfkruiing. Molen is
gebouwd in 1821 (bouwvergunning van koninkrijk Pruissen) en heeft in 1904 zelfzwichting
en een windroos gekregen. Tussen 1955-1963 kreeg de molen het Bilau wieksysteem
(volgens patent van Kurt Bilau). Afgelopen jaar werden de houten schaliën nog vernieuwd. Er
is ook een molenmuseum en bakkerij te bekijken.
De lunch, een Mühlenvesper, bestaat uit 3 soorten Volkorenbrood gebakken in een
houtoven, boter, ham, kaas, jam en reuzel, koffie en thee. 13:15 uur vertrek.
13:45 uur Düffels Möl, Molenberg 9, 7039 CL Stokkum
Rondstenen grondzeiler staat op een aangelegde verhoging in het landschap .
Oud hollands gevlucht met een voeghoutenkruiwerk met keerschijven. Gebouwd 1861
op een kunstmatig aangelegde verhoging.
1 koppel 16der kunststenen. Bij windstil weer
werd het graan naar de watermolen van laag
Keppel gebracht. Na de oorlog wegens gebrek
aan stroom heeft deze molen weer voor de
bakkers gemalen. 14:40 uur vertrek
15:00 uur Buitenmolen, Molenstraat 63, 6901
CC Zevenaar
Torenmolen met houten bovenas. Een van de
oudste molens in Nederland.
Oudste vermelding 1408 toen de molen bij het
hertogdom Kleef hoorde. In 1666 kwam het
gebied in handen van de Pruissen, maar in
1816 kwam het definitief bij Nederland.
Buitenroe heeft van 1909 tot ca 1930 zelfzwichting gehad. In 1969 weer alles oudhollands.
Opvallend kruiwerk met gaffelwielen en tandkransen, 1 meter touw is 1 centimeter kruien.
Heeft ook een Rustonmotor. 15:50 uur vertrek
16:15 uur Rembrandt molen, molenweg 10, 7035 CL Kilder.
In 1882 herbouwde beltmolen ter vervanging van en op de fundamenten van een
achtkantige grondzeiler. In 1925 net als Borculo en Neede getroffen door een windhoos en
hersteld met molenonderdelen van de
onttakelde molen Rembrandt in HazerswoudeRijndijk. Molen is recentelijk weer gerestaureerd
met ten have kleppen en van busselneuzen. De
roeden zijn nieuw geklonken naar model van
Fransen. 2 koppels 16der kunststenen
Molen komt aan zijn naam vanwegen het herstel in 1925 met onderdelen van de
molen Rembrandt te Hazerswoude. Is ook ingericht voor het opwekken van
stroom.
Zaterdagochtend 31 maart verzamelen wij vanaf
09:30 uur in het informatiecentrum/Restaurant
bij de Thornsche Molen aan de Thornschestraat
20, te Persingen.
De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen € 18,- p.p. en dit is voor de koffie/thee bij
ontvangst, presentatie in informatiecentrum, entree molens, het “dankjewel” voor de
gastgevende molenaars en de lunch. Het verschuldigde bedrag kan op de 31ste maart ’s
morgens tijdens de koffie betaald worden aan Henk van der Graaf. Om deel te kunnen nemen
aan de excursie moet je jezelf uiterlijk 18 maart a.s. opgeven onder vermelding van je
lidnummer bij Henk van der Graaf en dit kan per mail op: h.vandergraaf@kickmail.nl
Bij het inschrijven gelden de volgende voorwaarden: maximaal aantal deelnemers is 45
personen; bij meer opgaven dan de maximale 45 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”. Oftewel ben er snel bij en:
de
geef je voor de 18 maart op!
CONTACTAVOND AFDELING GELDERLAND OP WOENSDAG 11 APRIL 2018 TE
WARKEN
Op woensdagavond 11 april a.s. staat de contactavond van de afdeling Gelderland weer op het
programma, waarvoor wij graag onze molenaars en leerling molenaars uitnodigen. Deze avond
willen we weer samen met jullie kijken naar het wel en wee binnen de afdeling Gelderland en het
Gilde. Maar ook genieten van de molen(s), in dit geval De Warkense Molen: Deze achtkante
grondzeiler uit 1878 heeft uit een steen en gepotdekselde planken opgetrokken veldmuren met
houten achtkant wat met riet gedekt is. Het wiekenkruis met een vlucht van 20,5 m bestaat uit
een binnenroede met systeem Fauël en een buitenroede met Oud-Hollands. Verder zijn o.a. een
neutenkruiwerk, sleepluiwerk en koekenbreker te zien. Wij proberen ook nog geregeld te krijgen
dat we het bij de molen zijnde Bakkerij Museum bezoeken kunnen. Dit intiem maar complete
museum heeft zelfs een werkende authentieke bakkersoven die gestookt wordt met o.a.
takkenbossen. In het nostalgische winkeltje worden lekkernijen zoals bakkerij- en streekproducten verkocht.

Na bezoek aan molen en Bakkerijmuseum zullen we aan de hand van een presentatie weer kijken naar het wel en wee binnen
Gilde en afdeling en zal ook Gerrit Pol (voorzitter SVGM) weer de sabelijzerinsignes uitreiken aan de geslaagde molenaars uit
2017 en jubilerende molenaars binnen het Gelderse.
Wij nodigen jullie dan ook uit voor deze contactavond op woensdag 11 april in partyschuur De Maalderieë bij De
Warkense Molen, Aanvang avond 20:00 uur.
In verband met de organisatie van deze avond, a.u.b. uiterlijk zondag 1 april (en dit is geen grapje) opgeven bij Henk van der
Graaf, per mail h.vandergraaf@kickmail.nl
Kom met z’n allen naar Warken voor een avondje Gelders molenleven!
AANMELDEN VOOR EXAMENS
De sluitingsdatum voor het aanmelden voor de landelijke najaarsexamens 2018 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.
Aanmelden kan men als men minimaal 1 jaar lid is van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, minimaal 150 praktijkuren 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 15 september voor de najaarsexamens.
VALBEVEILIGINGSDAG VOOR INSTRUCTEURS, STAGEMOLENAARS EN
GASTMOLENAARS 2 JUNI TE WINSSEN
Tijdens de bijeenkomst voor instructeurs, stagemolenaars en gastmolenaars van 29 november
j.l. hebben we het o.a. gehad over de valbeveiliging, waarom men deze moet gebruiken en hoe
men deze gebruikt. Daarbij hadden wij aangegeven dat we voor onze opleiders een aparte dag
gingen organiseren waarop wij laten zien hoe men met de valbeveiliging werkt en waar men op
moet letten bij het gebruik hiervan.
Op zaterdag 2 juni 2018 zullen we op de Beatrixmolen aan de Molenstraat 37M te Winssen deze
valbeveiligingsdag voor onze instructeurs, stagemolenaars en gastmolenaars houden. Deze dag
zal niet alleen in het teken van de valbeveiliging staan. We zullen ook aandacht besteden aan
EHBO in en rond de molen en krijgen wij uitleg over reanimatie.
Voor de verdere organisatie van een en ander moeten wij weten hoeveel instructeurs,
stagemolenaars en gastmolenaars er naar Winssen komen. Daarom dan ook de vraag om jullie
uiterlijk 20 mei op te geven bij: Joop Kruizinga; per mail: : jhkruizinga@hetnet.nl of 06-51538738.

TECHNISCHE DAG VOOR ONZE MOLENAARS EN LEERLING MOLENAARS 9 JUNI TE TWELLO
Op zaterdag 9 juni gaan we weer een technische dag organiseren voor onze molenaars en
leerling molenaars. Na de positieve reactie op de eerste technische dag van 17 juni j.l. op
molen Agneta te Ruurlo hebben we als bestuur besloten weer een technische dag te gaan
organiseren. Tevens hebben we geschreven voor onze molenaars en leerling molenaars,
omdat we vanuit de leden reacties kregen als had men de vorige oproep voor deze dag zo
gelezen als dat deze alleen voor leerling molenaars zou zijn geweest en dat was zeker niet
het geval. De valbeveiliging gaat al onze molenaars aan en daarom dan ook de oproep naar
alle leden van de afdeling Gelderland.
Deze dag zal als hoofdthema het werken met een valbeveiliging bij het werken in het gevlucht
(zoals bij het voorhangen van een zeil) hebben. Verder willen we tijdens deze dag aandacht
besteden aan het touwsplitsen, de molen waar we op bezoek zijn, het versteken van een
vang, e.d. en mogelijk gaan we ook hier aandacht besteden aan EHBO en reanimatie.
De dag start om 10:00 uur en wordt gehouden op de Havekes Mölle, Korenmolenpad 13 te
Twello
Opgeven voor deze technische dag kan tot 27 mei bij Jos Betting via mail: BAP@lijbrandt.nl
of per telefoon op het nummer 06-22908213
STORMENDJES

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 mail-adres BAP@lijbrandt.nl of per
telefoon op het nummer 06-22908213

Nieuwe instructeur binnen afdeling gelderland: Nico van den Broek, standerdmolen Zeldenrust te Overasselt.

Op zaterdag 26 mei a.s. organiseert de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen (SVGM) weer een busexcursie voor
hun donateurs en deze gaat dit keer naar Noord-Brabant, waar water- en windgedreven molens met verschillende
molenfuncties bezocht worden en een watervluchtmolen. Deelname aan deze excursie staat in eerste instantie open
voor donateurs van de SVGM, maar ook dit jaar kunnen weer (leerling) molenaars van onze afdeling deelnemen.
Nadere info over deze busexcursie volgt in een extra editie van de Bonkelaar medio eind maart tegelijk met oproep
voor de contactavond van 11 april 2018.

Vecht samen met de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, die ons ook helpt en steunt bij het opleiden van onze
molenaars, voor het behouden van onze water- en windgedreven molens. Dit kunnen jullie doen door donateur te
worden van de SVGM. Dit kan al voor een bedrag van minimaal € 20,- per jaar (personen tot 18 jaar minimaal € 8,- per
jaar), waarvoor je dan viermaal per jaar het tijdschrift “De Gelderse Molen” ontvangt met veel molen- en





molengerelateerd-nieuws uit de provincie. Voor meer info over donateursschap en het tijdschrift zie de site van de
SVGM, te weten: http://www.geldersemolen.nl
Adres, telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd? Geef het door aan de ledenadministratie van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars, te weten Willem Boender (ledenadministratie@vrijwilligemolenaars.nl) of verander dit zelf op de
website als men inlogt en naar “MijnGVM” gaat en vervolgens naar “mijn gegevens”. Als afdeling gebruiken wij
namelijk het e-mailadressenbestand van het Gilde, dus daar moet jullie e-mailadres of adres wel goed zijn, willen wij
de Bonkelaar goed kunnen verzenden.
Suggesties en mededelingen voor de volgende Bonkelaar graag voor 1 juli 2018 bij ons indienen. Redactie adres: Notarisappel 73, 4007 ZC Tiel. E-mail: petrovandoorne@kpnmail.nl of 06-19195460.
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21 feb. 2018
01 mrt. 2018
17 mrt. 2018
21 mrt. 2018
31 mrt. 2018
07 apr. 2018
11 apr. 2018
18 apr. 2018
12 mei 2018
16 mei 2018
26 mei 2018
20 jun. 2018
19 sep. 2018

theorieavond, “De Kroon”: Molentypes, Deel 1*
sluitingsdatum voor opgave najaarsexamens 2018
Algemene Vergadering De Hollandsche Molen, Amersfoort
theorieavond, “De Kroon”: Molentypes, Deel 2*
Voorjaarsexcursie Ooijpolder, Duffelt, Düffel en Montferland
Jaarvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars, Proeverij De Koekfabriek, Zaandam
Contactavond afdeling Gelderland, Warken
theorieavond, 'De Kroon': Molenfuncties, Deel 1*
Nationale Molendag (enkele molens ook zondag 13 mei)
theorieavond, 'De Kroon': Molenfuncties, Deel 2*
Busexcursie Stichting Vrienden van de Gelderse Molen naar Noord-Brabant, info volgt
theorieavond, 'De Kroon': Onderhoud*
eerste theorieavond na de vakantie, “De Kroon”: Veiligheid*
* = aanvang avonden 20:00 uur

