Zutphen, januari 2011
Beste molenaars,
NIEUW ELAN
Vorig jaar is op de contactdag van het Gilde en de afdelingsbesturen besloten om, net als geldt voor het landelijk bestuur,
de bestuurstermijn van een afdelingsbestuur te beperken tot maximaal 12 jaar. Dat betekent dat we voor onze afdeling op
zoek zijn naar nieuwe bestuursleden. En zeg nu eerlijk: we hebben toch een schitterende hobby. Wat is er dan nog leuker
om daar anderen ook het plezier van te gunnen? Dus meld je aan als je zin hebt om wat tijd vrij te maken voor de
organisatie van de opleiding in het Gelderse. Voor meer informatie: Dirk-Jan Abelskamp 0575-519302
VOORJAARSEXCURSIE ZATERDAG 26 MAART 2011 IN HET TEKEN VAN DE INDUSTRIEMOLENS
Op zaterdag 26 maart 2011 staat de voorjaarsexcursie weer op het programma en
die staat dit keer in het teken van de industriemolens. En deze industriële molens
kunnen we nergens beter bezoeken dan in het oudste industriegebied van Europa:
de Zaanstreek. Om 9:15 uur vertrekken we vanaf de parkeerplaats aan de Zaanse
Schans en zullen we, lopend door een unieke woon- en werkbuurt, naar de eerste te
bezoeken molen gaan. Dit is de zeskante houtzaagmolen “Het Jonge Schaap”, waar
ook koffie geschonken wordt (€ 1,- per kop). Aan het definitieve programma wordt
nog gewerkt, maar we gaan die dag in ieder geval ook op bezoek bij verfmolen “De Kat”, paltrokmolen “De Gekroonde
Poelenburg”, oliemolen “Het Pink”, het “Molenmuseum” en pelmolen “Het Prinsenhof”. De kosten voor entreegelden hebben we beperkt kunnen houden en bedragen € 9,50 per persoon (normaal gesproken € 3,- p.p. per molen en € 4,- p.p.
voor het museum).
Ons lunchadres voor deze dag is restaurant De Kraai, gevestigd in een authentieke voormalige
18de eeuwse Zaanse graanschuur uit Wormerveer, die sinds 1976 op de Zaanse Schans staat.
In de sfeervolle Oudhollandse inrichting van dit restaurant kunnen we genieten van een echte
Zaanse Koffietafel. Deze koffietafel bestaat uit: Zaanse Molenbitter, heldere verse groentensoep, warme pistoletjes (bruin en wit), krentenbol, verschillende soorten vlees, Hollandse kaas
of jam, onbeperkt koffie en thee, en als afsluiting vers fruit. De kosten voor deze Zaanse koffietafel bedragen € 15,50 per persoon.
De parkeerplaats van de Zaanse Schans is te vinden aan de Schansend 7 te Zaandam. Komend
vanaf Amsterdam (rondweg A10) volg je de A8 in de richting Zaanstad/Purmerend. Neem de
afslag Purmerend (A7) en volg vervolgens de borden Zaanse Schans. De entreegelden en het

bedrag voor de koffietafel (tesamen € 25,-) kan op de dag zelf, liefst gepast, betaald worden aan Petro van Doorne.
Om deel te kunnen nemen aan de Zaanse koffietafel, moet je jezelf uiterlijk 12 maart
2011 opgegeven hebben bij Petro van Doorne. Dit kan per mail:
petrovandoorne@kpnmail.nl of per telefoon 0418-640676.
Tot in de Zaan!
BIJEENKOMST GESLAAGDEN OP WOENSDAG 13 APRIL 2011 MOLEN DE KROON, ARNHEM
De bijeenkomst voor geslaagden zal plaatsvinden op woensdag 13 april, aanvang 20.00 uur. We duiken die avond met zijn
allen in het weer. Nog altijd een lastig onderwerp, zo blijkt. Dus tijd om weer eens te kijken waar het nu allemaal om (en
door) draait.
AANMELDEN VOOR EXAMENS
Denk aan de sluitingsdata voor het aanmelden van de toelatingsexamens.
-

1 maart voor de examens die worden gehouden in het daarop volgende najaar.

-

1 oktober voor de examens te houden in het daarop volgende voorjaar.

Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren door middel van een verklaring van de instructeur. Bij de opgave dient het volledig ingevulde maalboekje, inclusief het voorblad opgestuurd te worden.
Aanmeldingen versturen naar Eep Top, Otterloseweg 11, 6733 AL Wekerom (of afleveren op de theorieavond in februari).
STORMENDJES
 Een record aantal Gelderse leerlingen heeft in 2010 het getuigschrift weten te halen: R. (Roelof) Lubbers uit Lochem, M.
(Michiel) van der Leeuw uit Bennekom , N. (Nico) Heinen uit Beltrum, A.E. (Lou) Banda uit Ruurlo, G. (Gerard) Merrebach
uit ‟s Heerenberg, H. (Henk) Stevens uit Didam, H. (Hans) de Weerd uit Hattem, A.J. (Arjan) Donk uit Ermelo, J. (Jaap)
Rouwenhorst uit Hattem, R.G.T.M. (Ruud) Gerritsen uit Wijchen, J. (Jeroen) van de Water uit Wijchen, J. (Johan) Assink uit
Aalten en B.H. (Ben) ten Barge uit Hengelo. Heren allemaal van harte gefeliciteerd en veel molenplezier.
 Een kijkje bij de buren: www.windmühlen-am-niederrhein.de
 Kijkje bij de molen: http://87.209.17.220/cgi-bin/guestimage.html
 Adres of telefoonnummer gewijzigd? Een andere molen? Geef het aan ons door.
 Suggesties en mededelingen voor de volgende Bonkelaar graag voor 20 juli bij ons indienen.
Redactie-adres: Dijkmate 3. 7205 GE Zutphen. E-mail: gvvm-gelderland@hetnet.nl
AGENDA
Wo

19 januari

Theorieavond, 'De Kroon': lesbrief 14, poldermolen, aanvang 20.00 uur.

Wo

16 februari

Theorieavond, 'De Kroon': lesbrief 15, korenmolen, aanvang 20.00 uur

Ma

1 maart

Sluitingsdatum voor opgave najaarsexamens.

Za

5 maart

Jaarvergadering, „Vereniging de Hollandsche Molen‟.

Wo

16 maart

Theorieavond, 'De Kroon': lesbrief 16, zaagmolen en pelmolen aanvang 20.00 uur

Za

26 maart

Voorjaarsexcursie Industriemolens

Wo

13 april

Bijeenkomst geslaagden in Arnhem over het weer, aanvang 20.00 uur

Wo

20 april

Theorieavond, 'De Kroon': lesbrief 17, oliemolen en andere industriemolens, 20.00 uur

Za／Zo 14／15 mei

Nationale Molen- en Gemalendag.

Wo

18 mei

Theorieavond, 'De Kroon': lesbrief 18, watergedreven molens, aanvang 20.00 uur

Wo

15 juni

Laatste theorieavond van het seizoen, verrassingsavond, 'De Kroon'.

Za

10 september

Nationale Monumentendag

Wo

21 september

Eerste theorieavond na de vakantie, 'De Kroon': lesbrief 1,veiligheid, 20.00 uur

De activiteiten van de Afdeling Gelderland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars worden ondersteund door de Stichting
Vrienden van de Gelderse Molen. http://www.geldersemolen.nl.

