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Beste molenaars,
MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
Op de theorieavond van december j.l. hebben we afscheid genomen van Dirk-Jan Abelskamp, omdat hij per 1 januari
2012 zijn bestuursfunctie als voorzitter neergelegd heeft. Dirk-Jan was op 7 februari 1989 voor het eerst aanwezig op
een bestuursvergadering toen hij de opleidingscommissie van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen kwam aanvullen als lid vanuit de Achterhoek. De overige leden van het bestuur waren toen: Selma Mulder (voorzitter), Ria Overman (secretaris), Ed van de Woude (penningmeester), Ko Wiessner en Eep Top als leden. Na het vertrek van Selma
werd Ria ook voorzitter. Toen de opleidingscommissie overging van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen naar
het Gilde van Vrijwillige Molenaars vertrok Ria en is Dirk-Jan de voorzitter geworden, en dat bleef hij tot 1 januari j.l. Al
die jaren hebben we Dirk-Jan ervaren als een goed en vaardig voorzitter, die zich vol ingezet heeft voor de afdeling Gelderland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. En dat niet alleen, want ook buiten het afdelingsbestuur heeft hij zich
verdienstelijk gemaakt, want natuurlijk is hij al van jongs af aan actief op molen Nooit Gedacht te Warnsveld en daarnaast ook al weer enkele jaren in de examencommissie van de Hollandsche Molen. Afscheid en bedanken hebben we
niet alleen gedaan in woorden, maar ook in de vorm van een koppeltje maalstenen en een bilhamer, omdat hij de voorzittershamer overgedragen heeft aan Petro van Doorne en wij wilden voorkomen dat hij die zou gaan missen. Langs deze
weg willen wij Dirk-Jan nogmaals bedanken voor zijn inzet in de afgelopen bijna 23 jaar.
Door het vertrek van Dirk-Jan bestaat het afdelingsbestuur sinds de 1ste januari j.l. dan ook uit: Petro van Doorne (voorzitter/secretaris), Mart Peerlings (penningmeester), Eep Top (coördinator theorieavonden en (toelatings)examens) en Matthijs Bassie (algemene zaken). Dit betekent dat we op zoek zijn naar versterking in het bestuur, maar ook bij een aantal
van de werkzaamheden die binnen de afdeling Gelderland uitgevoerd moeten worden. Denk daarbij aan zaken als bijvoorbeeld toelatingsexamencommissie, aanpassen (dia)presentaties voor theorieavonden en organiseren excursies.
Daarom zijn we voor onze afdeling op zoek naar enerzijds nieuwe bestuursleden en anderzijds leden die het bestuur willen ondersteunen bij werkzaamheden. Voor aanmeldingen of meer informatie neem contact op met: Petro van Doorne,
mail petrovandoorne@kpnmail.nl of tel. 0418-640676.
VOORJAARSEXCURSIE “LANGS DE GELDERS-OVERIJSSELSE PROVINCIEGRENS” ZATERDAG 31 MAART 2012
Op zaterdag 31 maart 2012 staat de voorjaarsexcursie weer op het programma en deze voert ons
dit keer langs de Gelders-Overijsselse provinciegrens. De excursie start om 9:15 uur op de Wilpermolen te Posterenk (ronde stenen stellingkorenmolen met Ten Have wieksysteem en zwichtring),
waar molenaar Jos Kablau voor koffie, thee en koek zal zorgen. Vervolgens rijden we naar de Bolwerksmolen
(achtkante houtzaagmolen) te Deventer en De Leeuw te
Lettele (ronde stenen stellingkorenmolen met o.a. Deutz
1 cyl. dieselmotor).
Voor de lunch stoppen we in Holten bij Grand Café De
Biester. Hier krijgen we een lunch geserveerd bestaande uit
verse groentesoep, belegde broodjes, ambachtelijk balletje
gehakt, koffie, thee, melk en karnemelk.
Na de lunch staan eerst de pelmolen Ter Horst te Rijssen (achtkante olie- en
pelmolen) en De Braakmolen te Goor (stellingkorenmolen met Ten Have wieksysteem en spin) op het programma, voordat we naar Haaksbergen rijden. Hier bezoeken we de Oostendorper Molen, een dubbele onderslag waterradmolen gelegen aan de
Buurserbeek met koren- en oliemolen functie.
De Wilpermolen, onze eerste molen en startadres, is te vinden
aan de Molenallee 14 te Posterenk. Komend vanaf Apeldoorn of
Arnhem rij je over de A1 respectievelijk A50 en A1 richting Hengelo/Enschede/Oberhausen. Neem de afrit 22 Twello en onderaan de afrit rechtsaf, Fliertweg (N791). Vervolgens einde weg
weer rechtsaf, Molenallee. Komend vanaf het oosten over de A1,
neem afrit 22 en onderaan de afrit linksaf, Fliertweg (N791) en
verder zie hiervoor.

De kosten voor entreegelden zijn € 6,- en de kosten voor de lunch bedragen € 14,-. Het totaalbedrag van € 20,- kan op
de dag zelf, gepast, betaald worden aan Petro van Doorne.
Om deel te kunnen nemen aan de excursie moet je jezelf uiterlijk 15 maart 2012 opgeven met vermelding lidnummer
bij Petro van Doorne en dit kan per mail petrovandoorne@kpnmail.nl of per telefoon 0418-640676.
Hou a.u.b. wel rekening met volgende 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 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”.
BIJEENKOMST GESLAAGDEN OP WOENSDAG 11 APRIL 2012
De bijeenkomst voor geslaagden zal plaatsvinden op woensdag 11 april, aanvang 20.00 uur in de paardenschuur naast
molen De Kroon. Deze avond zal in het teken staan van de “Retzer Windmühle” uit Niederösterreich. Enerzijds zal er een
presentatie zijn over o.a. de geschiedenis van de molen en er zal een film getoond worden over de restauratie ervan.
AANMELDEN VOOR EXAMENS
De sluitingsdata voor het aanmelden van de (toelatings)examens zijn:
• 1 maart voor de examens die worden gehouden in het daarop volgende najaar; de toelatingsexamens hiervoor
zijn eind april/begin mei.
• 1 oktober voor de examens te houden in het daarop volgende voorjaar; de toelatingsexamens hiervoor zijn eind
november/begin december.
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 respectievelijk september).
MEELOPEN BIJ (TOELATINGS)EXAMENS
Voor instructeurs en gastgevende molenaars bestaat de mogelijkheid om mee te lopen met (toelatings)examens. Zeker
nu de examencommissie van de Hollandsche Molen op een andere manier vragen stelt dan in het verleden, meer gericht
op begrip dan op kennis, is het erg leerzaam om op een examen aanwezig te zijn en dit te ervaren. In de afgelopen tijd
hebben al enkele instructeurs meegelopen met de examens en zij hebben het als zeer leervol en informatief ervaren. Instructeurs en gastgevende molenaars die mee willen lopen kunnen zich aanmelden bij Eep Top, Otterloseweg 11, 6733
AL Wekerom. Als het om het (toelatings)examen van je leerling gaat, moet je leerling hiermee instemmen!
STORMENDJES
• ‘DE MAALDERIJEN VAN DIDAM’ VAN MOLEN TOT FABRIEK. Van Henk Stevens, de auteur van het boek ‘Didamse
molens en hun molenaars’ is een vervolgpublicatie uitgekomen. In het boek ‘De maalderijen van Didam’ beschrijft hij de
ontwikkeling van de maalderijen als logisch vervolg op de Didamse windkorenmolens . Het geeft een duidelijk beeld
van de ontwikkelingen van de mechanisatie die uiteindelijk de windkorenmolens buiten spel zette. Het boek, op A4 formaat, omvat 280 pagina’s en is rijkelijk voorzien van foto’s en illustraties uit het verleden. Het is een fraai uitgevoerde
druk op kwaliteitspapier met een harde omslag en kost € 29,50, (exclusief verzendkosten van € 5,-). Voor Gildeleden
geld een prijs van € 25,- voor het boek (exclusief verzendkosten van € 5,-). Voor informatie en bestelling kunt u mailen
naar: h.w.b.stevens@planet.nl.
• De navolgende Gelderse leerlingen hebben in 2011 het getuigschrift weten te halen: Henk Geitenkamp, Nic Veenman,
Peter Blom, Cees Emmelot, Bennie Mensink en Jan de Haas. Heren allemaal van harte gefeliciteerd en veel draaiplezier op jullie molen!
• Adres, telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd? Een andere molen? Geef het door aan de secretaris: Petro van
Doorne, Zeek 6, 4174 LH Hellouw of mail petrovandoorne@kpnmail.nl of tel. 0418-640676
• Suggesties en mededelingen voor de volgende Bonkelaar graag voor 20 juli bij ons indienen. Redactie-adres: Zeek 6,
4174LH Hellouw. E-mail: petrovandoorne@kpnmail.nl.
AGENDA
Za 28 januari
Wo 15 februari
Do
1 maart
Wo 21 maart
Za 31 maart
Wo 11 april
Wo 18 april
Za 21 april
Za(/Zo) 12/13 mei
Wo 16 mei
Wo 20 juni
Za(/Zo) 8/9september
Wo 19 september

Molenaarsdag in het Openlucht Museum te Arnhem
Theorieavond, 'De Kroon': de standerdmolen *
Sluitingsdatum voor opgave najaarsexamens
Theorieavond, 'De Kroon': de wipmolen *
Voorjaarsexcursie “Langs de Gelders-Overijsselse provinciegrens”
Bijeenkomst geslaagden, ‘De Kroon’: de “Retzer Windmühle” *
Theorieavond, 'De Kroon': het staande werk van diverse typen molens *
Algemene ledenvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars
Nationale Molen- en Gemalendag.
Theorieavond, 'De Kroon': bovenas en roeden *
Laatste theorieavond van het seizoen, verrassingsavond, 'De Kroon' *
Nationale Monumentendag
Eerste theorieavond na de vakantie, 'De Kroon': wieksystemen *
* = aanvang avonden 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.

