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Beste molenaars,
MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR
Voor de meeste van jullie zullen de vakanties er wel weer op zitten en is het weer tijd voor een nieuw molen(aars)seizoen.
Daarom ontvangen jullie dan ook deze Bonkelaar met daarin de activiteiten die binnen de afdeling Gelderland georganiseerd
en gepland zijn voor de eerste helft van het seizoen 2013/2014.
Toch willen wij eerst even terugkijken op een tweetal speciale momenten die we aan het eind van het afgelopen seizoen meegemaakt hebben. Op dinsdagavond 4 juni j.l. zaten we in de paardenstal bij molen de Kroon voor onze bestuursvergadering.
Een bestuursvergadering met een normale agenda, maar toch ook weer speciaal. Het was namelijk voor Eep Top de laatste
bestuursvergadering uit zijn lange bestuurscarrière. Een carrière die begon in het bestuur en de opleidingscommissie van de
Stichting Vrienden van de Gelderse Molen en nu eindigde in het bestuur van de afdeling Gelderland van het Gilde van Vrijwillige Molenaars. In al die jaren regelde Eep de toelatingsexamens en zorgde dat de geslaagde leerlingen opgegeven werden
voor het Landelijk Examen en gaf hij les aan onze leerling molenaars op de theorieavonden te Arnhem. Gelukkig voor onze afdeling en voor ons als bestuur heeft Eep aangegeven onze theorie instructeur te willen blijven, maar op het bestuurlijke vlak is
hij nu gestopt. Het officiële afscheid van Eep komt nog, maar langs deze weg willen wij Eep hartelijk danken voor zijn bestuurlijke inzet, want we kunnen met z’n allen (kandidaten, examenmolenaars en bestuur) beamen dat hij als examencoördinator de
toelatingsexamens altijd perfect regelde. Maar ook de manier waarop hij ons bestuur, molenaars en leerlingen met raad en
daad heeft bijgestaan in al die jaren was grandioos. EEP BEDANKT!
Tevens hadden we in juni de laatste theorieavond met speciaal onderwerp, dit keer molenzeilen en touwsplitsen, en in mei de
theorieavond over de water(gedreven)molens en sloten we de, zeg maar, theorieavonden oude stijl af. Een stijl waar we als
Gelderse Molenaars heel veel plezier van gehad hebben en welke indertijd door de opleidingscommissie van de Stichting
Vrienden van de Gelderse Molen opgezet is. De lesbrieven en daaraan gekoppelde diaseries hebben voor onze leerlingen,
mede dank de kundige instructie van Eep, bijgedragen tot het op peil brengen van de theoretische en bredere kennis van molens. Langs deze weg willen wij alle(bestuurs)leden van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen en onze afdeling die bijgedragen hebben aan het ontstaan van deze lesbrieven en diaseries en het verbeteren daarvan hartelijk danken voor hun inzet
namens al onze leden in opleiding en de leden die met deze lesbrieven en diaseries opgeleid zijn!
Veiligheidscoaches: via Gerrit van de Pol hebben we terugkoppeling gehad over de eerste opleidingsdag die ze gehad hebben en welke op 26 oktober een vervolg krijgt. Belangrijk om te
weten is: de nieuwe RI&E-map (nu bedrijfserkend ) moet op de molen aanwezig zijn en kan
door de moleneigenaar aangeschaft worden (vraag dit na, als dit nog niet gebeurd is). Ga met
de Risico Inventarisatie op jullie molens aan de slag en zorg dat er begonnen wordt aan de
verbeterpunten die uit de evaluatie komen. Verder zijn we als molenaars(gilde) ook verplicht
om te komen tot een ongevallenregistratie. Heb je hulp nodig bij het werken met de RI&Emap, wil je een incident melden of heb je vragen over een en ander, neem dan gerust contact
op met onze veiligheidscoaches Gerrit van de Pol (gvandepol46@gmail.com of 0313-656902)
of Ed van der Graaf (edvandergraaf@hotmail.com of 0341-454572)
Oproep: we zijn op zoek naar bestuursleden en leden die rechterhand van het bestuur willen
worden (door bijvoorbeeld de ledenadministratie van de afdeling bij te houden of bij het organiseren van bepaalde activiteiten voor de leden); meldt je aan bij of kom eens praten met:
Petro van Doorne, mail petrovandoorne@kpnmail.nl of tel. 06-19195460.
THEORIEAVONDEN SEIZOEN 2013/2014
Zoals medegedeeld in de Bonkelaar nummer 43, gaan we met ingang van het nieuwe seizoen 2013/2014met een nieuwe opzet voor de theorieavonden beginnen. De avonden sluiten aan bij de nieuwe exameneisen en ook op de nieuwe manier van
examineren. In een jaarlijkse cyclus van 10 lesavonden worden alle onderwerpen die tijdens een examen aan bod komen behandeld. De 10 theorieavonden omvatten de volgende thema’s: veiligheid, het weer, wieksystemen, de vang, kruisystemen,
molentypes (2 avonden), molenfuncties (2 avonden) en onderhoud. Zoals ook aangegeven zal het seizoen 2013/2014 als
proefjaar dienen voor de nieuwe opzet. Dus mochten deelnemers aan de avonden op- en/of aanmerkingen hebben, dan speel
ze a.u.b. aan ons door. Dat kan op de avond bij Eep Top of Petro van Doorne of per mail petrovandoorne@kpnmail.nl
EXCURSIE NAAR HET LAND VAN LEEGHWATER EN WEST FRIESLAND
OP ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2013
De toeristische route van de najaarsexcursie zal ons naar de
te bezoeken poldermolens en korenmolens voeren in het
land van Leeghwater en West Friesland. Maar ook andere
molens, historische gebouwen en zelfs stoomtram krijgen we
te zien. Aan de laatste details van het definitieve programma wordt nog gewerkt, maar de molens en het gemaal die
we in ieder geval bezoeken zijn de Museummolen te Schermerhorn (Ondermolen D), museumgemaal Wilhelmina te
Schermerhorn, de Etersheimer Braakmolen, de Herder te
Medemblik, De Krijgsman te Oosterblokker en De Grote Molen te Schellinkhout.

In Bezoekerscentrum De Breek bij de Braakmolen hebben we een Boerenlunch gereserveerd.
Deze lunch start met een mosterdsoep (of alternatief) en bestaat verder uit: grof gesneden
boerenbrood en diverse luxe broodjes, jonge en belegen Beemster kaas, luxe vleesschotel,
zalm, vers gekookte eieren, tomaatjes, komkommer, radijs, jam, honing, roomboter, vers fruit,
biologische melk en karnemelk, Beemstersap, koffie⁄thee.
Zaterdagochtend 28 september zijn we vanaf 09:30 uur welkom op de museummolen aan de Noordervaart 2 te Schermerhorn. Hier kan men ook een kopje koffie of thee krijgen (€ 1,per kop). Vanaf deze molen vertrekken we rond 10:30 uur naar het
museumgemaal Wilhelmina. Je bent van harte welkom!
De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen € 25,- p.p.
en dit is voor de boerenlunch (à € 18,50 pp), de entree voor de
verschillende molens alsmede het “dankjewel” wat we aan iedere
molenaar, gastheer of gastvrouw geven.
Dit bedrag kan ’s morgens op de excursiedag zelf bij Petro
betaald worden (liefst passend).
Om deel te kunnen nemen aan de excursie moet je jezelf uiterlijk 24 september 2013 opgeven onder vermelding van
je lidnummer bij Petro van Doorne en dit kan per mail
petrovandoorne@kpnmail.nl of per telefoon 06-19195460.
Hou a.u.b. wel rekening met de 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 INSTRUCTEURS EN STAGE MOLENAARS OP WOENSDAG NOVEMBER 2013
Naast de mededelingen vanuit de opleidingsraad zal deze avond in het teken staan van het instructeurs- en stage molenaarsschap zelf; we willen kijken naar de huidige manier van opleiden, de nieuwe eisen voor een instructeur en stage molenaar, de
opleiding die er komt voor instructeurs, ervaringen vanuit de toelatingsexamens, enz. Daarom nodigen wij dan ook al onze instructeurs en stage molenaars van harte uit om samen met ons over deze verschillende thema’s te praten en brainstormen om
te komen tot een verbetering van de Gelderse molenaarsopleiding. Aanvang avond 20:00 uur in molen 'De Kroon' te Arnhem.
AANMELDEN VOOR EXAMENS
De sluitingsdatum voor het aanmelden voor de landelijke voorjaarsexamens 2014 is 1 oktober; de toelatingsexamens hiervoor
zijn eind november/begin december. Aanmelden dient schriftelijk te gebeuren door middel van een verklaring van de instructeur (kan op het voorblad maalboekje geschreven worden of als aparte brief bijgesloten worden). Bij de opgave dient het volledig ingevulde maalboekje, inclusief het voorblad opgestuurd te worden. Aanmeldingen versturen naar Henk van der Graaf,
Silostraat 10, 7101 EJ Winterswijk (of afleveren op de theorieavond in september).
Opmerking: als bestuur merken wij steeds meer dat maalboekjes niet compleet ingevuld zijn, handtekeningen/paraven van de
instructeur/stage molenaar of geslaagd gildelid ontbreken. Niet goed ingevulde maalboekjes kunnen wij niet accepteren (vaak
omdat er dan niet voldoende afgetekende praktijkuren in het maalboekje staan) en dus ook niet in behandeling nemen. Voorkom teleurstellingen bij het opgeven en zorg dat de praktijkuren per dag afgetekend zijn door instructeur, stage molenaar of
ander geslaagd lid waar men op de molen gedraaid heeft om de praktijkuren (150 in totaal, waarvan 30 op molens met een andere functie of type dan de eigen lesmolen) te maken.
STORMENDJES
•
ALARM, ALARM, KOPERDIEVEN ACTIEF!: molenaars, zeker met grondzeilers, hou of laat a.u.b. een extra oogje in
het zeil houden bij jullie molens op verdacht gedrag rond de molen. In de week voor Open Monumentendag is bij
molen de Vrijheid te Beesd de flexibele kabel en de helft van de ringleiding van de bliksemafleiderinstallatie gestolen.
•
Nieuwe website Gilde van Vrijwillige Molenaars: de meesten van jullie zullen het wel weten, maar de website van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars is compleet vernieuwd; nog niet opgevallen, kijk eens op de site
http://www.vrijwilligemolenaars.nl/
•
Voor de molen Vento Vivimus, te Hurwenen wordt een tweede molenaar gezocht; het is een ronde stenen beltmolen
en meer informatie over de molen kun je vinden op http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=230;
heb je belangstelling, neem contact op met Frans Pel: franspel@hetnet.nl
•
Adres, telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd? Een andere molen? Geef het door aan de ledenadministratie van
het Gilde van Vrijwillige Molenaars (kan ook op de website als men inlogt en naar “MijnGVM” gaat en vervolgens naar
“mijn gegevens” en aan de secretaris: Petro van Doorne, mail petrovandoorne@kpnmail.nl of 06-19195460.
•
Suggesties en mededelingen voor de volgende Bonkelaar graag voor 1 januari 2014 bij ons indienen. Redactie adres:
Zeek 6, 4174LH Hellouw. E-mail: petrovandoorne@kpnmail.nl.
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18 sept. 2013
28 sept. 2013
16 okt. 2013
13 nov. 2013
20 nov. 2013
18 dec. 2013
15 jan. 2014

theorieavond, ‘De Kroon’: Het Weer*
Najaarsexcursie Noord-Holland, start museummolen Schermerhorn
theorieavond, 'De Kroon': Veiligheid*
Bijeenkomst instructeurs en stage molenaars, “De Kroon”*.
theorieavond, 'De Kroon': Wieksystemen*
theorieavond, 'De Kroon': Vang*
eerste theorieavond in het nieuwe jaar, ‘De Kroon’: Kruiwerken*
* = aanvang avonden 20:00 uur

