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Beste molenaars,
MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
In deze Bonkelaar kunnen jullie de activiteiten vinden die we binnen de afdeling Gelderland georganiseerd en gepland hebben
voor de tweede helft van het seizoen 2012/2013. Maar eerst willen wij even terugkijken naar de theorieavond van 16 januari j.l.
Op deze avond namen we namelijk afscheid van een bestuurslid, te weten Mart Peerlings. Mart is in het voorjaar van 1999 in
het afdelingsbestuur gekomen tegelijk met Jan Simon. Jan Simon volgde Jan Knegt op als penningmeester en Mart was eerst
als “gewoon” bestuurslid actief. Toen Jan Simon uit het bestuur stapte, heeft Mart het penningmeesterschap van hem overgenomen. Mart kwam vanuit Zuid-Holland en heeft daar de opleiding tot vrijwillig molenaar gevolgd en daar heeft hij ook zijn hart
verknocht aan de poldermolen, want hij is en blijft een echte poldermolenaar. Dat konden we merken als Mart excursies organiseerde voor de afdeling (zoals de najaarsexcursie van september 2012), want dan kregen we de meest mooie poldermolens
te zien. Maar ook op toelatingsexamens en als molenaar op de standerdmolens te Overasselt en nu op de Vink te Herveld,
waar hij dan altijd te zien was in z’n blauwe overal. Mart, langs deze weg willen wij je nogmaals bedanken voor jouw inzet voor
de afdeling Gelderland.
Zoals we al aangaven in de vorige Bonkelaar hadden we Robert Habing en Henk van der Graaf verwelkomt als nieuwe bestuursleden. Robert heeft na het vertrek van Mart het penningmeesterschap van hem overgenomen en zal na de overdracht
van de financiële bestanden zich in de geldstromen van de afdeling gaan verdiepen. Henk is als “gewoon” bestuurslid aan de
slag gegaan, waarbij hij de organisatie van de komende voorjaarsexcursie op zich heeft genomen.
Mocht een van jullie zich geroepen voelen om in het bestuur te komen (want later dit jaar neemt ook Eep Top afscheid als bestuurslid) of bij het organiseren van bepaalde activiteiten voor de leden, schroom jezelf dan niet en meld je aan bij:
Petro van Doorne, mail petrovandoorne@kpnmail.nl of tel. 06-19195460.
Tijdens de avond voor instructeurs en gastgevende molenaars van november j.l. hebben we onder andere gesproken over de
nieuwe risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) mappen welke naar de moleneigenaren gegaan zijn en hoe het Gilde van Vrijwillige Molenaars bij de invoering hiervan een bijdrage aan wil verlenen. Om te kunnen helpen wil men in iedere afdeling een
tweetal veiligheidscoaches hebben die begeleiden bij het toepassen van de RI&E, aandacht blijven vragen voor veilig werken,
aanspreekpunt zijn voor vragen over veiligheid, sturen op eigen verantwoordelijkheid van de molenaar voor veiligheid en ondersteunen bij de registratie van (bijna) ongevallen. Binnen onze afdeling hebben we Ed van der Graaf (molenaar op de Koe te
Ermelo) en Gerrit van de Pol (molenaar op de Nooit Gedacht te Warnsveld en monumentenwacht) bereid gevonden om dit
voor onze afdeling te gaan doen.
Zware tijden voor de Gelderse molens: eind vorig jaar ontving de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen een brief van de
Provincie Gelderland waarin medegedeeld werd dat het nieuwe beleidsprogramma cultuur en erfgoed 2013 – 2016 vastgesteld
was. In dit programma “Gelderland Cultuurprovincie!” staan de uitgangspunten voor de komende vier jaren, o.a. op subsidiegebied. Een aantal zaken die hierin opvallen is dat de 20 % van de subsidiabele onderhoudskosten uit de PIP (als de betrokken gemeente ook 20 % deed) en de draaipremie (mogelijk zelfs over 2012) vanuit de provincie per 1 januari 2013 komen te
vervallen en dat er jaarlijks 1,6 miljoen opgenomen is voor het duurzaam in standhouden van al het Gelderse erfgoed. Het gaat
te ver om in deze Bonkelaar op alle details in te gaan, maar we kunnen in ieder geval mededelen dat we samen met de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen en de Hollandsche Molen, die partners zijn geworden van de provincie, er bovenop zullen
zitten om te vechten voor onze molens! Als jullie hier meer over willen lezen kijk dan op www.gelderland.nl/cultuurenerfgoed.
NIEUWE OPZET THEORIEAVONDEN SEIZOEN 2013/2014
Met ingang van het nieuwe seizoen 2013/2014 hebben we als bestuur gekozen voor een nieuwe opzet van de theorieavonden.
In de afgelopen jaren en ook dit seizoen werkten wij met de lesbrieven en diaseries die ontwikkeld zijn in 1987 door de opleidingscommissie van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen. In een twee jaarlijkse cyclus werden in totaal een 18-tal
lesbrieven middels diaseries behandeld en zo kwam de in mootjes gehakte examenstof in detail aan bod. Bij de nieuwe opzet
zijn we uitgegaan van het feit dat deze aan moet sluiten bij de nieuwe exameneisen en ook op de nieuwe manier van examineren. Tevens hebben we besloten om te gaan werken met een jaarlijkse cyclus van 10 lesavonden waarin we alle onderwerpen
die tijdens een examen aanbod komen behandelen. Dit houdt in dat leerlingen de mogelijkheid hebben om de theorieavonden
van bepaalde onderwerpen tweemaal te volgen tijdens hun opleidingsperiode. Het seizoen 2012/2013 zal daarbij als een proefjaar beschouwd worden voor de nieuwe opzet, naar aanleiding waarvan mogelijk aanpassingen en verbeteringen in de uitvoering doorgevoerd kunnen worden.
MEERJARENVISIE GILDE EN APARTE FUNCTIES VAN MOLENS OP WOENSDAG 27 FEBRUARI 2013
Het landelijk Gildebestuur is bezig met het uitwerken van een meerjarenvisie. Deze visie komt men toelichten en samen met de
Gelderse leden bediscussiëren en overleggen. Op woensdagavond 27 februari a.s. worden jullie dan ook uitgenodigd om naar
“de Möll’n Schure” Havekespad 13a te Twello (naast Havekesmolen) te komen en hierover mee te praten. Ook zullen Eep Top
en Mart Peerlings presentaties geven over aparte molenfuncties, zoals papiermolen en loodwitmolen.
Komt in groten getale en laat jullie mening horen, het gaat om onze molenaars/gilde toekomst!

VOORJAARSEXCURSIE ZATERDAG 30 MAART 2013
Zaterdag 30 maart staat de voorjaarsexcursie op het programma. Een excursie die ons naar de Achterhoek zal voeren waar
we verschillende types van molens zullen bezoeken, maar ook
met verschillende wieksystemen. Aan het definitieve programma wordt nog gewerkt, maar de molens die we in ieder geval
bezoeken zijn de Venemansmolen te Winterswijk, de Mallumse
watermolen te Eibergen en de Zwiepse molen te Zwiep bij Lochem. Ook zal er een bezoek gebracht
worden aan de werkplaats van molenmaker Vaags te Aalten. Tussen de middag wordt er gegeten in
Kaasboerderij en Herberg Harmienehoeve te Winterswijk-Woold. Mogelijk dat we ook de Bataaf in
Winterswijk en een herbouwde standerdmolen net over de grens in het Duitse Weseke gaan bezoeken. Hou daar a.u.b. rekening mee en zorg dat je
paspoort of ID-kaart bij je hebt.
We verzamelen zaterdagochtend 30 maart bij
de Venemansmolen aan de Venemansweg 7
te Winterswijk, waar vanaf 8:45 uur de koffie/thee klaar zal staan. Vanaf
deze molen vertrekken we vanaf 9:30 uur naar de volgende molen. Je bent
van harte welkom!
Om deel te kunnen nemen aan
de excursie moet je jezelf uiterlijk 15 maart 2013 opgeven met
vermelding lidnummer bij Henk
van der Graaf en dit kan per mail
h.vandergraaf@kickmail.nl of per
telefoon 0543-522012.
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 GESLAAGDE MOLENAARS OP WOENSDAG 10 APRIL 2013
Als het goed is hebben alle molens via de moleneigenaar ondertussen een nieuwe inhoud ontvangen voor de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) mappen en hiermee zullen we aan de slag moeten. Op deze avond voor geslaagden willen we samen met jullie naar de nieuwe inhoud van de RI&E mappen kijken, jullie voorstellen aan de veiligheidscoaches en tevens wat
oefeningen doen om ervaring op te doen met de risico inventarisatie en de daaraan gekoppelde evaluatie; aanvang 20:00 uur
in de voormalige paardenstal van molen 'De Kroon' in Arnhem.
AANMELDEN VOOR EXAMENS
De sluitingsdata voor het aanmelden voor de najaarsexamens 2013 is 1 maart; de toelatingsexamens hiervoor zijn eind
april/begin mei. 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
•
De navolgende Gelderse leerlingen hebben in 2012 het getuigschrift weten te halen: Gijs-Jan Berkhof, Wim Niesing,
Roel van Suilichem, Rob Holweg, Gerrit Hemink, Kees De Jong, Koert van Geffen, Mees van Norden, Wim Tiemessen, Ben Agterkamp, Vincent Seubring, Cornelis van Loon, Theo Hubers, Gerrit van de Pol, Marien den Haan, Dick te
Voortwis, Jos Roerdink, Bert Hijink. 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 ledenadministratie van
het Gilde van Vrijwillige Molenaars en aan de secretaris: Petro van Doorne, mail petrovandoorne@kpnmail.nl of
mob. 06-19195460.
•
Suggesties en mededelingen voor de volgende Bonkelaar graag voor 1 augustus 2013 bij ons indienen. Redactie
adres: Zeek 6, 4174LH Hellouw. E-mail: petrovandoorne@kpnmail.nl.
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20 februari 2013
27 februari 2013
09 maart 2013
20 maart 2013
30 maart 2013
10 april 2013
17 april 2013
11 mei 2013
15 mei 2013
19 juni 2013
18 sept 2013

theorieavond, 'De Kroon': Korenmolens*
avond over meerjarenvisie, ‘de Möll’n schure’ te Twello*
algemene vergadering Hollandsche Molen
theorieavond, 'De Kroon': Zaag- en Pelmolens*
voorjaarsexcursie Achterhoek
bijeenkomst geslaagde molenaars *
theorieavond, 'De Kroon': Olie- en andere industriemolens*
Nationale Molendag
theorieavond, 'De Kroon': Waterradmolens*
theorieavond, thema: presentatie over molenzeilen en touwsplitsen*
eerste theorieavond na de vakantie, ‘De Kroon’: Veiligheid*
* = aanvang avonden 20:00 uur

