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Hellouw, september 2012
Beste molenaars,
MEDEDELINGEN VANUIT HET (LANDELIJK) BESTUUR
Als deze Bonkelaar bij jullie in de bus valt of per mail binnenkomt zitten de vakanties er voor de meeste (leerling) molenaars weer op en staan we aan het begin van een nieuw seizoen. Een seizoen waarin we natuurlijk onze bekende activiteiten als theorieavonden, najaarsexcursie en bijeenkomst voor instructeurs en stagemolenaars weer hebben, maar ook
zal er dit keer een extra avond gehouden worden om samen te praten over de toekomstvisie van het Gilde. Meer informatie over deze activiteiten kunnen jullie hierna vinden.
In de Bonkelaar van januari j.l. deden wij een oproep om versterking in het bestuur en bij een aantal van de werkzaamheden die binnen de afdeling Gelderland uitgevoerd moeten worden. Langs deze weg kunnen wij jullie mededelen dat wij
Robert Habing en Henk van der Graaf als nieuwe bestuursleden welkom hebben kunnen heten, terwijl Jan Bakker de
toelatingsexamen commissie is komen versterken. Ondertussen heeft nog een lid zich opgegeven om ons te komen ondersteunen en hiermee zal binnenkort gesproken worden. Mocht een van jullie zich geroepen voelen om te komen helpen, schroom jezelf dan niet en meld je aan, want vele handen maken licht werk! Voor aanmeldingen of meer informatie
neem contact op met: Petro van Doorne, mail petrovandoorne@kpnmail.nl of tel. 0418-640676.
Van de penningmeester van het landelijk Gildebestuur, Reinier den Uijl, ontvingen wij de volgende informatie over de
contributie en verzekeringen 2013 en een machtigingsformulier voor automatische incasso.
In het afgelopen jaar is alles in het werk gezet om de verzekeringen weer up to date te krijgen. De polis van de ongevallen verzekering is aangepast en gewijzigd en de hoogte van de vergoedingen zijn verhoogd naar € 20.000,00 bij overlijden (rubriek A) en € 100.000,00 maximaal bij blijvende invaliditeit (rubriek B). De premie is dien ten gevolge wel verhoogd tot 11,00 EURO per jaar ( in plaats van 7,80 EURO). Wat betreft de WA-plus verzekering is er ook goed nieuws,
want de verzekeringspolis blijft ongewijzigd terwijl de premie nu naar 5,00 EURO (in plaats van 13,00 EURO) gaat.
De contributie is zoals op de ledenvergadering is vastgesteld verhoogd van 22,00 EURO naar 25,00 EURO.
Al met al zijn de totaal kosten dus niet gestegen. Wie kan dat anno 2012 nog zeggen???
Op de website en in het septembernummer van de Gildebrief kunnen jullie alles nog eens nalezen. Bij het septembernummer zal tevens een machtigingskaart ingesloten zijn, waarop aangegeven kan worden of men accoord gaat met het
automatisch afschrijven van de contributie en/of verzekeringsgelden. Dit machtigingsformulier zal binnenkort ook te
downloaden zijn van de website. Voor het opsturen van het machtigingsformulier is een antwoordnummer geopend, te
weten: antwoordnummer 1095, 6040 VB Roermond.
NAJAARSEXCURSIE ZATERDAG 29 SEPTEMBER 2012
Zaterdag 29 september is onze najaarsexcursie. Deze keer een excursie in een uniek polderlandschap met poldermolens! En natuurlijk bezoeken we ook korenmolens. De reis gaat dit keer naar de
Alblasserwaard. Dat is een van de oude Hollandse poldergebieden,
iets ten westen van Gorinchem.
In één dag krijg je heel verschillende molens te zien: zowel achtkante- als wippoldermolens en een tweetal korenmolens. Heel bijzonder
is dat we de geschiedenis van de polderbemaling terugzien in de
molens die we bezoeken: wipmolens, ‘gerezen’ (verhoogde) wipmolens, molens met een scheprad en vijzel en een boezembemaling.
Die boezembemaling was nodig omdat
de polders inklonken en molens het water niet meer direct konden lozen op de rivier. Een oud historisch motorgemaal laat zien hoe
de molens uiteindelijk de strijd hebben verloren.
Omdat in de Alblasserwaard heel veel molens dichtbij elkaar staan, krijg je de gelegenheid om
prachtige plaatjes te schieten. En nu maar hopen dat het stevig waait.
De 6 molens die we gaan bezoeken zien er allemaal mooi en sfeervol uit. Speciaal is dat de
molenaars die ons hun molen laten zien ook vele jaren ervaring hebben als molenaar. Zij kunnen uit de eerste hand vertellen hoe de bemaling van de polder in z’n werk ging.
Bij de laatste molen bezoeken we ook de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (Simav). We bekijken daar een interessante molententoonstelling. Kortom een veelbelovend programma met prachtige molens in een echt Hollands
molenlandschap.

Tussen de middag gaan we genieten van koffietafel. De kosten daarvan bedragen ongeveer
€ 10. Je kunt bij begin van de excursie aangeven of je daaraan wilt deelnemen.
We verzamelen zaterdagochtend 29 september bij AC restaurant
Meerkerk in Meerkerk (Energieweg 116, 4231 DJ Meerkerk; tel.
0183-352198). Onze excursie vertrekt om 9:15 uur. Je bent van
harte welkom.
Route aanwijzing: Kom je vanuit het oosten en ga je via de A12
richting Utrecht, neem dan de snelweg A27/E311 richting Breda.
Op de A27 neem je de afslag 25 Noordeloos.
Kom je vanuit het oosten en ga je over de A15 richting Rotterdam,
neem dan bij Gorinchem de A27/E311 richting Utrecht. Ook dan
neem je afslag 25 Noordeloos.
Oproep: tijdens deze excursie rijden we veel over smalle polderwegen en is vaak weinig parkeerplaats aanwezig bij de molens en langs deze polderwegen; daarom vragen wij jullie om
zoveel mogelijk carpoolend naar het AC restaurant Meerkerk te rijden of vanaf daar samen te
carpoolen zodat we met zo weinig mogelijk auto’s onderweg zijn; alvast bedankt voor jullie medewerking.
BIJEENKOMST INSTRUCTEURS EN STAGEMOLENAARS OP WOENSDAG 7 NOVEMBER 2012
Naast de mededelingen vanuit de opleidingsraad zal deze avond in het teken staan van aparte functies van molens. Eep
Top en Mart Peerlings zullen jullie meenemen op een reis door o.a. verfmolens, oliemolens, loodwitmolens, schorsmolens, hennepkloppers, enz.; aanvang 20:00 uur in de voormalige paardenstal van molen 'De Kroon' in Arnhem.
MEERJARENVISIE GILDE VAN VRIJWILLIGE MOLENAARS
Zoals jullie misschien gehoord hebben op de algemene jaarvergadering, gelezen in de Gildebrief of in de molengangen
gehoord hebben, is het landelijk Gildebestuur bezig met het uitwerken van een meerjarenvisie. Hiervoor is de werkgroep
meerjarenvisie opgericht en deze wil de meerjarenvisie komen toelichten en samen met de Gelderse leden hierover in
discussie gaan. Zodra er samen met de werkgroep een datum geprikt is, ontvangen jullie hiervoor een aparte uitnodiging.
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).
STORMENDJES
 RECTIFICATIE: in de Bonkelaar van januari j.l. bleken een tweetal fouten geslopen te zijn; onder het punt van de geslaagden stond vermeld dat Henk Geitenkamp geslaagd was en dit moet Henk Geitenbeek zijn (waarvoor excusus),
terwijl Lidy van den Heuvel helemaal niet vermeld stond bij de geslaagden; Lidy is in 2011 geslaagd voor het examen
voor watergedreven molens en daarom feliciteren wij Lidy met dit behaalde succes en wensen haar veel draaiplezier
toe op de Witte Molen te Arnhem.
 Adres, telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd? Een andere molen? Geef het door aan de ledenadministratie van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars en aan de afdelingssecretaris: 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 1 januari 2013 bij ons indienen. Redactie adres:
Zeek 6, 4174LH Hellouw. E-mail: petrovandoorne@kpnmail.nl.
AGENDA








Za 29 september
Wo 17 oktober
Wo 07 november
Wo 21 november
Wo 19 december
Wo 16 januari 2013
Za 26 januari 2013

Najaarsexcursie Alblasserwaard
theorieavond, 'De Kroon': de vang *
bijeenkomst instructeurs en stagemolenaars *
theorieavond, 'De Kroon': molenwielen *
theorieavond, 'De Kroon': bedekking en versiering *
theorieavond, 'De Kroon': poldermolens *
Noteer het alvast in jullie agenda: molenaarsdag in het Openluchtmuseum
* = 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.

