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Beste molenaars,
MEDEDELINGEN VANUIT HET (LANDELIJK) BESTUUR
Bij het uitkomen van deze Bonkelaar hebben we er de eerste theorieavond van 2014 over kruisystemen er al weer opzitten en
op woensdagavond 19 februari staat de volgende al weer op de agenda. In deze Bonkelaar kunnen jullie de activiteiten vinden
die binnen de afdeling Gelderland georganiseerd en gepland zijn voor de eerste helft van het seizoen 2013/2014 en tevens
weer enkele oproepen, waaronder een interessante klus voor vrijwilligers aan een watergedreven turbinemolen in Roemenië!
Maar eerst willen we jullie op de hoogte brengen van enkele provinciale ontwikkelingen. In de Bonkelaar 43-2013 gaven wij aan
dat in het beleidsprogramma cultuur en erfgoed 2013 – 2016 van de provincie aangegeven werd dat de 20 % van de subsidiabele onderhoudskosten uit de PIP en de draaipremie vanuit de provincie per 1 januari 2013 zouden komen te vervallen. Voor
wat betreft de subsidiabele onderhoudskosten zijn de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen, de Hollandsche Molen, Monumentenwacht Gelderland en Molenstichting voor het Gelders Rivierengebied nog steeds in overleg met de provincie over de
invulling van een en ander. Echter een positieve verandering kunnen we jullie mededelen: de draaipremie voor Gelderland blijft
behouden. Dit houdt in dat, waarschijnlijk in maart, de bekende antwoordkaarten van de provincie voor de draaipremie aanvraag weer naar de moleneigenaren gestuurd zullen worden, zodat we de gedraaide omwentelingen weer op kunnen geven.
Houdbaarheidsdatum instructeursschap: zoals jullie waarschijnlijk ook al in de Gildebrief hebben gelezen is door het landelijk
Gildebestuur vastgesteld dat per 1 januari 2014 een instructeur benoemd wordt voor 5 jaar. Ook voor de huidige instructeurs
geldt dat de vijfjaars periode op 1 januari 2014 ingaat. Mochten hierover nog vragen zijn, neem dan a.u.b. contact op met Petro
van Doorne en dit kan per mail petrovandoorne@kpnmail.nl of per telefoon 06-19195460.
Tot afgelopen jaar organiseerden wij altijd een avond voor geslaagde molenaars. Mede door de ontwikkelingen binnen het landelijk Gilde(bestuur) en de daaruit voortkomende veranderingen voor afdelingsbesturen, hebben we als afdelingsbestuur gemeend om voor het eerst niet meer een avond voor geslaagde molenaars te organiseren, maar een contactavond voor alle
(geslaagde)leden van de afdeling Gelderland en wie daarbij in het kader van de opleiding betrokken zijn. Zie voor deze eerste
contactavond verder in de Bonkelaar.
THEORIEAVONDEN SEIZOEN 2013/2014
De eerste theorieavonden over veiligheid, het weer, wieksystemen, de vang en kruisystemen zitten er ondertussen op en zoals
aangegeven in de Bonkelaar nummer 43, zou het seizoen 2013/2014 als proefjaar dienen voor de nieuwe opzet en zouden we
ook evalueren. Om dit mogelijk te maken, verzoeken wij de deelnemers aan de avonden hun op- en/of aanmerkingen door te
spelen aan ons. Dat kan op de avonden zelf bij Eep Top of Petro van Doorne of per mail petrovandoorne@kpnmail.nl
EXCURSIE NAAR DE KEMPEN OP ZATERDAG 29 MAART 2014
Aan het definitieve programma wordt nog gewerkt, maar vast staat dat onze voorjaarsexcursie dit
keer naar de provincie Noord-Brabant gaat en meer specifiek naar de regio De Kempen. We zullen
hier verschillende molentypes gaan bezoeken welke nu in gebruik zijn als korenmolen en zowel windals watergedreven.
We starten ‟s morgen bij stellingkorenmolen de Sint Jan te Oerle, waar we tevens een bezoek brengen aan de werkplaats van
molenmaker John de Jongh. Er wordt nog gekeken of het mogelijk is om ook molensteenfabrikant van Vught uit Best aanwezig te laten zijn in de werkplaats van John de Jongh om ook op
het gebied van de steenmakerij wat te kunnen laten zien.
Van Oerle uit rijden we door het Brabantse land naar Moergestel waar we de standerdmolen zullen bezoeken. Deze uit
1852 stammende gesloten standerdmolen is uniek omdat dit de
enige molen in Nederland is waarvan de constructie van de kast niet door weegbanden,
maar door veldkruisen gesteund wordt.
Vervolgens rijden we naar Oirschot waar we de Spoordonkse watermolen bezoeken. Deze onderslag watermolen wordt gebruikt als korenmolen en voor het opwekken van elektriciteit, maar is tevens in gebruik als
woning.
Hier zullen we ook de lunch nuttigen en hiervoor hebben we een, hoe kan het ook anders, Brabants Lunchbuffet geregeld, bestaande uit: soep, molensteenbrood, broodjes, boterhammen, zachte bollen, pistolet,
krentenbrood, ham, kaas, gekookt ei, warm vlees, zoet broodbeleg, boter en kruidenboter, inclusief koffie, thee, melk, karnemelk en jus d‟orange.
Na de lunch en het bezoek aan de Spoordonkse watermolen vertrekken we naar Hilvarenbeek voor een bezoek aan beltmolen De Doornboom welke buiten de functie van korenmolen ook in gebruik was als eekmolen waarvoor het een 17der koppel schorsstenen
bevat. Hier zullen we ook een bezoek brengen aan het unieke museum “De Dorpsdokter”
wat in de oude molenschuur gevestigd is.
Vanuit Hilvarenbeek rijden we naar Oisterwijk waar we als afsluiting van de excursie de
Kerkhovense molen bezoeken. Deze stellingkorenmolen heeft drie koppels stenen waar-

van er één ook was voor het malen van schors. Molens in deze regio hadden in die tijd vaak een koppel stenen om schors mee te malen, omdat het schorsmeel een grondstof was voor de in deze regio
sterk uitbreidende looi-industrie.
Zaterdagochtend 29 maart zijn we vanaf 09:30 uur welkom in de
werkplaats van molenmaker John de Jongh en/of Eeterij de Oerse
Molenbakker, beide aan het Hoogeind 35, te Veldhoven-Oerle.
Je bent van harte welkom!
De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen € 25,- p.p. en dit
is voor de koffie met Oerse Appelflap, Brabants lunchbuffet (à € 15,00
pp), de entree voor het museum “De Dorpsdokter” en het “dankjewel”
wat we aan iedere molenaar, gastheer of gastvrouw geven.
Dit bedrag kan ‟s morgens op de excursiedag zelf bij Petro betaald
worden (liefst passend).
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. Hou a.u.b. wel rekening met de voorwaarden voor de excursie: maximaal aantal deelnemers 60 personen; bij meer opgaven dan de
maximale 60 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”.
CONTACTAVOND AFDELING GELDERLAND OP WOENSDAG 9 APRIL 2014 TE EERBEEK
Een contactavond voor al de leden van de afdeling Gelderland is nieuw in het activiteiten programma van de afdeling Gelderland. Deze avond willen we invoeren om samen met onze leden te praten over het wel en wee binnen de afdeling Gelderland
en wat er de komende jaren aan veranderingen op ons afkomt. Maar omdat we allen ook molenaars zijn of daarvoor in opleiding, willen we natuurlijk ook aandacht besteden aan de molen(s). In dit geval speciaal aan de bovenslag watermolen van Eerbeek welke in bedrijf is als oliemolen. Daarom nodigen wij jullie dan ook uit voor deze contactavond op woensdag 9 april in
café-restaurant De Korenmolen aan de Kanaalweg 1 te Eerbeek. Aanvang avond 20:00 uur. I.v.m. de organisatie van deze
avond, a.u.b. uiterlijk 30 maart opgeven bij Petro van Doorne per mail petrovandoorne@kpnmail.nl of telefoon 06-19195460
Kom met z’n allen naar Eerbeek voor een avondje Gelders molenleven!
AANMELDEN VOOR EXAMENS
De sluitingsdatum voor het aanmelden voor de landelijke najaarsexamens 2014 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.
STORMENDJES

Wie helpt mee om de watergedreven molen, anno 1930, in Uileacu de Beius weer draaivaardig te maken?
Een interessante klus voor vrijwilligers die niet opzien tegen een reis naar Roemenië! Na een jarenlange periode stilstand (2005 tot heden), wil de eigenaar de molen als werkend museum inrichten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de
molen van top tot teen schoongemaakt wordt en dat het door de molenbeek
aangespoelde zand uit de turbine wordt verwijderd. Wij denken hiervoor vijf
werkdagen nodig te hebben voor vijf tot zes mensen. Een molenbouwer uit Hongarije heeft twee vrijwilligers toegezegd. Vanuit Nederland heeft Wim Niesing
toegezegd een aantal vrijwilligers te werven (waarvoor dan ook deze oproep).
De werkweek is gepland in de periode 4 t/m 15 april 2014 en de werkdagen van
maandag 7 t/m vrijdag 11 april (reservedag zaterdag 12 april). Reisdagen per
auto: heen 4 en 5 april, terug 14 en 15 april. De zondagen zijn rustdagen. De
verblijfskosten in Uileacu zijn voor rekening van de eigenaar. De reiskosten en
persoonlijke uitgaven voor bijvoorbeeld een uitstapje, betalen we zelf. Willen jullie meer weten over dit boeiende project in Roemenië of je aanmelden om mee
te gaan, neem dan vóór zaterdag 1 maart contact op met Wim Niesing, vrijwillig
molenaar op de watermolen Molecaten in Hattem; e-mailadres: wniesing@kpnmail.nl; tel.: 0578-618295

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:
Zeek 6, 4174LH Hellouw. E-mail: petrovandoorne@kpnmail.nl of 06-19195460.
AGENDA

Wo

Wo

Za

Za

Wo

Wo

Za

Wo

Wo

Wo

19 feb. 2014
19 mrt. 2014
29 mrt. 2014
05 apr. 2014
09 apr. 2014
16 apr. 2014
10 mei 2014
21 mei 2014
18 jun. 2014
17 sep. 2014

theorieavond, „De Kroon‟: Molentypes, Deel 1*
theorieavond, „De Kroon‟: Molentypes, Deel 2*
Voorjaarsexcursie Noord-Brabant, start Hoogeind 35, te Veldhoven-Oerle.
Jaarvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars
Contactavond afdeling Gelderland
theorieavond, 'De Kroon': Molenfuncties, Deel 1*
Nationale Molendag (enkele molens ook zondag 11 mei)
theorieavond, 'De Kroon': Molenfuncties, Deel 2*
theorieavond, 'De Kroon': Onderhoud*
eerste theorieavond na de vakantie, “De Kroon”: Veiligheid
* = aanvang avonden 20:00 uur

