nummer 40

Zutphen, september 2011
Beste molenaars,
Het landelijk bestuur van het Gilde heeft een jaar geleden aan de afdelingsbesturen het advies gegeven
om de maximale zittingsduur van afdelingsbestuursleden gelijk te trekken met die van het landelijk bestuur. Deze periode is vastgesteld op 12 jaar. Aangezien het merendeel van het Gelderse afdelingsbestuur al ver over de ‘’houdbaarheidsdatum’’ is zoeken we nieuwe leden voor het afdelingsbestuur. Om
ruimte te maken voor nieuwe frisse ideeën heeft de voorzitter besloten eind van dit jaar zijn functie
neer te leggen. Dus grijp je kans en versterk het afdelingsbestuur.
NAJAARSEXCURSIE PEELLAND, ZATERDAG 24 SEPTEMBER 2011
Op de laatste zaterdag in september traditioneel de najaarsexcursie. Deze keer eentje die je zeker niet
mag missen. De reis gaat naar het Peelland, het zuidoostelijke deel van Noord-Brabant.
In één dag krijg je heel verschillende typen molens te zien: standerdmolens, beltmolens, een grondzeiler
en een stellingmolen. Ook de herkomst van de molens is heel divers: natuurlijk de ter plekke gebouwde
molens, maar ook een verplaatste industrie- en poldermolen. Elke molen die we gaan bekijken heeft
iets bijzonders. Wat te denken van de standerdmolen van Someren? Die is net gerestaureerd en heeft
nu een ijzeren standerd. Hoe zou dat er uit zien? En wat te denken van de molen van Vlierden? Ook die
is net opgeknapt. De romp van deze molen heeft een sterke flessenvorm. Hoe het daar staat met de
vochtdoorslag kan de molenaar je goed vertellen. Verder bezoeken we de molen van Deurne (Holtens
molen). Bij onze excursie aan die molen, alweer vier jaren gelden, werd daar gewerkt aan de zaagmolen.
Jammer genoeg was er toen niet veel van te zien, maar die is nu klaar! Nu is de molen een combinatie
van koren-, olie-, en zaagmolen. En daarvan is er maar één. De 7 molens die we gaan bezoeken zien er
allemaal mooi en sfeervol uit. En de Peellandse molenaars ontvangen ons graag en zijn bereid ons alles
te vertellen over hun molens. Kortom, een veelbelovend programma. Tussen de middag gaan we
genieten van een Brabantse koffietafel. De kosten daarvan bedragen ongeveer € 10. Je kunt bij begin
van de excursie aangeven of je daaraan wilt deelnemen.
We verzamelen zaterdagochtend 24 september voor 9.00 uur bij Hotel Nobis (om precies te zijn ‘Asten
Best Western Hotel Conferentie Nobis’) in Asten (Nobisweg 1, 5721VA Asten), afslag 36 snelweg A67
Eindhoven – Venlo, (ongeveer 5 kwartier rijden vanaf Arnhem) .Daar kun je al terecht vanaf 7:00 uur
voor koffie. Je bent van harte welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig. Om 9.00 uur vertrekken we
vanaf het verzamelpunt naar de eerste molen.

BIJEENKOMST INSTRUCTEURS EN GASTGEVENDE MOLENAARS, WOENSDAG 26 OKTOBER 2011
Een belangrijke avond voor de instructeurs en gastgevende molenaars. Het landelijk Gildebestuur heeft
ons gevraagd om weer een avond samen met de opleiders van Overijssel te beleggen. Zij willen graag
de informatie verstrekken over de nieuwe lesbrieven die binnenkort verstrekt zullen worden. De bijeenkomst vindt plaats in de Muziekschuur naast de Havekesmölle. Havekespad 13, 7391 AT Twello. Aanvang 20.00 uur.
SLUITINGDATA AANMELDEN (TOELATINGS)EXAMENS


1 oktober voor de landelijke examens die worden gehouden in het daarop volgende voorjaar.

(toelatingsexamens worden gehouden eind november)



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

(toelatingsexamens worden gehouden eind april)

STORMENDJES
 Adres of telefoonnummer gewijzigd? Een andere molen? Geef het aan ons door.
 Suggesties en mededelingen voor de volgende Bonkelaar graag voor 20 november bij ons indienen.
 Op woensdag 22 juni 2011 is het gevlucht van de gerestaureerde molen De Hoop in Lunteren weer in
beweging gekomen. Nu de herstelwerkzaamheden zijn afgerond, is de molen weer in bedrijf genomen. Molenaar Eep Top en vijf andere vrijwillige molenaars zullen ’s zaterdags diverse soorten graan
gaan malen en rondleidingen in de molen verzorgen
 Leuke publiciteitsactie. Omdat hij de eerste prijs won in een kleurwedstrijd, mocht de jeugdige Michel
Koele uit Vaassen zaterdag letterlijk een dagje 'meedraaien' met de twee molenaars van Daams' Molen in Vaassen.
 Leiden telt negen molens binnen haar gemeentegrens en kan dus oprecht molenstad genoemd worden. Zondag 18 september 2011 is de mogelijkheid deze molens bij voldoende wind, allen draaiend te
zien. Bijna alle molens zijn van binnen te bekijken. Meer info zie de website. www.molensinleiden.nl
 Zaterdag 8 en zondag 9 oktober wordt voor de 9e keer het molenweekend Noord-Holland-Zuid georganiseerd. De gelegenheid voor alle molenaars en molenvrienden buiten deze regio om te komen
buurten. Website:http://penterbak.nl
Redactieadres: Dijkmate 3, 7205 GE Zutphen. E-mail: gvvm-gelderland@hetnet.nl

AGENDA
Wo. 21

september

theorieavond, 'De Kroon' in Arnhem: Veiligheid.

Za.

24 september

excursie Peelland.

Vr.

1

oktober

sluitingsdatum voor opgave voorjaarsexamens.

Wo. 19

oktober

theorieavond, ‘De Kroon’: Molentypen en molenbehoud.

Wo. 26

oktober

avond instructeurs/gastgevende molenaars in Twello.

Wo. 16

november

theorieavond, 'De Kroon': Het weer.

Wo. 21

december

theorieavond, 'De Kroon': Werktuigkunde en materialen.

Wo. 18

januari 2012

theorieavond, 'De Kroon': Constructie en werking van de
windmolen.
(alle avondprogramma’s starten om 20.00 uur)

