
 

 

Nummer 62   

       Gelderland, 2 februari 2021 

 

Beste molenaars, 

Voor jullie ligt de allereerste editie van de Bonkelaar van 2022. Hoewel het nieuwe 

jaar alweer een maand op gang is, wensen wij als bestuur jullie alsnog een heel 

gelukkig nieuwjaar toe. Dat we het komende jaar maar weer veel mogen draaien, 

malen, pompen, olie slaan en zagen. Daarnaast hopen elkaar het komende jaar weer 

vaker fysiek te mogen zien en kunnen we alle coronamaatregelen nu echt achter ons 

laten.  

 

Theorieavonden 

De theorieavonden worden de komende tijd digitaal voortgezet. De komende 

theorieavonden gaan Eep Top en Petro van Doorne, weer middels de bekende 

Zoom-software aan jullie presenteren.  

• Wil je deelnemen aan de theorieavond van wo. 16 februari a.s., geef je dan 

uiterlijk di. 15 februari op bij Petro van Doorne, via: petrovandoorne@kpnmail.nl   

Op woensdagavond ontvangen jullie rond 19:30 uur weer de uitnodiging voor de 

theorieavond. 

Dan kunnen jullie weer op de link klikken en dan zal, als je ZOOM nog niet hebt, het 

programma ZOOM CLIENT FOR MEETINGS automatisch gedownload worden als je 

jezelf voor de eerste keer aanmeldt bij de ZOOM meeting. 

Mocht je ZOOM nog niet op je PC hebben staan en wil je het van tevoren al 

installeren, dan kan dat via de site van Zoom, te weten: https://zoom.us/download 

Hier dan het programma ZOOM CLIENT FOR MEETINGS downloaden en dan ben 

je voor a.s. woensdag klaar om de theorieavond te volgen. 

We denken nog altijd verder na over fysieke bijeenkomsten, waaronder de 

theorieavond en praktijkcursussen? Heb je ideeën hierover, laat dit dan weten. 

 

Aanmelden voor examens 

https://zoom.us/download


Waren er tot nu twee examenperiodes per jaar, met ingang van 2022 zal er vier keer 
per jaar worden geëxamineerd. Het betreft een proefperiode van twee jaar. Het 
schema komt er dan als volgt uit te zien. 
 
Per 1-1-2022 zijn er vier landelijke examenperiodes. 

Periode voor landelijk examen Voorjaar Zomer Najaar Winter 

Opgave toelatingsexamen voor: 1 oktober 1 januari 1 april 1 juli 

Toelatingsexamen december maart juni september 

Opgave landelijk examen voor: 1 januari 1 april 1 juli 1 oktober 

Landelijk examen maart juni september december 

 

Zie het schema voor het aanmelden voor het toelatingsexamen en het landelijke 

examen. Dus voor 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. 

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 naar Henk van der Graaf, Venestraat 11, 7102 

BZ Winterswijk.  

 

Aanmelden kan men als men minimaal 1 jaar lid is van het Gilde van Vrijwillige 

Molenaars, minimaal 150 praktijkuren (voor windmolen) of 100 praktijkuren (voor 

watermolen) heeft (waarvan 30 op molens met een andere functie of type en andere 

instructeur) en men moet 18 jaar zijn op de eerste dag van de examenperiode en dat 

dat is 1 september 2022 voor de najaarsexamens, respectievelijk 1 december voor 

de winterexamens (eerstvolgende landelijke examens waar men zich voor op kan 

geven). Tevens moet men in het maalboekje afgetekend hebben dat men de 

valbeveiligingsinstructie gevolgd heeft (uiteraard niet voor Watermolen). Dit is een 

verplichte toelatingseis die vanuit het Gilde vastgesteld is voor het aanmelden voor 

de (toelatings)examens. 

 

Valbeveiligingsinstructie 

Nu kan het echter zijn dat er leerling molenaars zijn, die de valbeveiligingsinstructie 

nog niet hebben kunnen volgen. Deze instructie zou normaal gesproken gegeven 

worden tijdens de laatste theorieavond van juni jl.., maar daar we deze langs digitale 

weg gegeven hebben, kon de praktijk van de valbeveiligingsinstructie niet gegeven 

worden. Als er leerling molenaars zijn die deze valbeveiligingsinstructie nog moeten 

volgen om deze afgetekend te krijgen in hun maalboekje om deel te kunnen nemen 

aan het komende toelatingsexamen, dan verzoeken wij dit door te geven aan Jos 

Betting.  

Jos is te bereiken per mail via het mailadres josbetting@ziggo.nl of per telefoon op 

het nummer 06-22908213. Ook molenaars die nog deel willen nemen, kunnen zich 

bij Jos opgeven. Afhankelijk van het aantal opgaves die wij dan krijgen voor deze 



valbeveiligingsinstructie, zullen we kijken naar een passende oplossing om jullie deze 

instructie tijdig te geven.  

 

Opening jubileumjaar met Prinses Beatrix 

Dit jaar bestaat het Gilde van Vrijwillige Molenaars alweer 50 jaar. Daarom heeft 

H.K.H. Prinses Beatrix op zaterdag 15 januari in Zaandam ons Jubileumjaar geopend 

door het beeldmerk van het Jaar van de Molenaar te onthullen.  

De jubileumcommissie, met meerdere Gelderse molenaars, heeft hier zich twee jaar 

op intensief voorbereid en ontvingen de Prinses met gepaste trots op zaagmolen Het 

Jonge Schaap. Een mooie ‘bekroning’ op het uitstekende werk dus! 

 

Ook onze medebestuursleden hebben hier op een leuke wijze aan bijgedragen. De 

door prinses Beatrix onthulde poster werd namelijk ontworpen door Thomaz van Os. 

Daarnaast heeft Jos Betting een mooie film van deze dag gemaakt, die te zien is op: 

https://m.youtube.com/watch?v=CCgb82Mne3M. Veel kijkplezier!  

 

Verspreiding van posters en tasjes 

Vanwege het 50-jarig bestaan van het Gilde van Vrijwillig Molenaars, heeft het 

landelijk bestuur de door Thomaz ontworpen poster (zie bovenstaande afbeelding) 

voor elk Gildelid klaarliggen. 

https://m.youtube.com/watch?v=CCgb82Mne3M


Als afdeling Gelderland van het Gilde hebben wij daarnaast tasjes laten ontwerpen. 

Deze zijn eveneens gemaakt door ons creatieve medebestuurslid, Thomaz van Os. 

Wij zullen als afdeling ervoor zorgen dat alle leden van het Gilde een poster en tasje 

krijgen. Het plan voor de verspreiding van deze posters en tasjes en op welke 

molens per regio deze zijn af te halen, communiceren wij als bestuur zo snel mogelijk 

in een extra editie van de Bonkelaar. 

 

Wereldrecordpoging 9 april 2022 

Op 9 april 2022 tussen 11.00 en 12.00 uur willen we de aandacht vestigen op het 

Gilde en het ambacht van molenaar door zoveel mogelijk molenaars met zoveel 

mogelijk molens tegelijk te laten draaien. Daartoe roepen we je op om mee te doen! 

De molen hoeft niet in het werk te staan, je mag ook voor de prins draaien. De molen 

hoeft ook niet per se open te zijn voor bezoek. Maar denk ook aan het draaien met 

versieringen, zoals Nederlandse vlaggen aan in de top van de wieken of een 

vlaggenlijn, omdat mogelijk ook beeldopnamen vanuit de lucht worden gemaakt. 

Molenaars die actief zijn op meerdere molens vragen we om andere molenaars te 

zoeken, zodat zoveel mogelijk molens draaien. Ook aan molenaars die in een 

maalploeg zitten de vraag om uit te kijken naar molens in de buurt die normaal niet 

draaien. 

Aan dit record willen we natuurlijk ook media aandacht geven en daarom is het nodig 

dat je van tevoren aangeeft of je mee doet en op welke molen. Een overzicht van alle 

molenaars die aangeven mee te doen wordt op de website van het GVM geplaatst. 

Inmiddels hebben zo’n 75 van de in totaal 170 molens in Gelderland zich al 

opgegeven. We streven uiteraard naar een zo hoog mogelijk aantal draaiende 

molens in onze provincie op 9 april. Laat daarom de jubileumcommissie van het 

Gilde via onderstaand mailadres weten of je mee doet, met welke molen, welke 

aanvullende (molengerelateerde)activiteiten je eventueel wilt opzetten op jouw molen 

die dag, de locatie van de molen en met vermelding van je naam. Deze email kun je 

sturen naar molenaarsrecord@gmail.com. Bij voorbaat dank! 

 

mailto:molenaarsrecord@gmail.com?subject=Deelname%20recordpoging


Gelderse molendag 26 november 2022 

Vanwege het 50-jarig bestaan van het Gilde zal elke afdeling daarvoor activiteiten 

organiseren. Samen met de Molenfederatie Gelderland willen we als afdeling 

Gelderland op zaterdag 26 november 2022 de eerste Gelderse molendag 

organiseren. We hopen dat op deze dag zoveel mogelijk molens hieraan mee gaan 

doen. 

We denken nog na over verdere activiteiten om zoveel mogelijk aandacht te krijgen 

voor onze Gelderse molens. Als bestuur zorgen wij voor promotiemateriaal, zoals 

flyers en posters. Ook roepen wij TV Gelderland op om extra aandacht te geven aan 

onze molens. 

Als molenaar en molenbestuur krijg je alle vrijheid om de molen zoveel mogelijk 

positieve aandacht te geven. De bedoeling is om rondom een molen reuring creëren, 

met plaatselijke activiteiten rondom de molen (bijv. pannenkoeken bakken, met 

vlaggen draaien etc.). Maar denk ook aan creatieve uitspattingen, zoals het 

inschakelen van bijvoorbeeld regionale influencers, video’s van draaiende, versierde 

molens op Social Media te verspreiden. Kortom, het is ontzettend belangrijk dat onze 

molens die aandacht krijgen die ze verdienen! 

 

Jubileums- en voorjaarsexcursie Eifel 26 maart 2022 opnieuw uitgesteld 

Zoals jullie in de Bonkelaar 59 (voorjaar 2021) gelezen hebben, was de busexcursie 

naar de Eifel verschoven naar zaterdag 26 maart 2022. Dat had enerzijds te maken 

met de corona maatregelen hier in Nederland en het feit dat het kabinet toen 

aangegeven had dat niet noodzakelijke reizen naar het buitenland tot eind maart 

afgeraden werden. Anderzijds was het ook voor Erwin von der Mühle (de 

gastgevende molenaar) niet mogelijk om ons te ontvangen, door de ook in Duitsland 

aangescherpte corona maatregelen. 

Helaas moeten wij jullie mededelen dat deze busexcursie ook op zaterdag 26 maart 

2022 niet plaats kan vinden. Dit keer gooien, naar alle waarschijnlijkheid, niet de 

coronamaatregelen roet in het eten, maar de wateroverlast van afgelopen zomer. 

Velen van jullie zullen de TV-beelden van juli 2021 nog voor zich zien van de 

overstromingen in Valkenburg en o.a. Ahrweiler in Duitsland, waar zelfs meerdere 

doden vielen. Dat laatste is gelukkig niet in de omgeving van de historische 

watermolen van Erwin von der Mühle gebeurd. Maar het hele molencomplex met 

restaurant, feestzaal, vakwerkhuizen, e.d. is ook door de overstromingen getroffen. 

Gelukkig is men ook in Birgel weer volop bezig om de waterschade te herstellen, 

maar dat is niet van de ene op de andere dag weer allemaal hersteld. Op dit moment 

verwacht Erwin von der Mühle dat men op z’n vroegst in mei 2023 weer kan 

heropenen en dat zou voor ons weer betekenen dat wij dezelfde jubileumexcursie 



pas eind maart 2024 zouden kunnen houden. Of we dit ook gaan doen of naar een 

alternatief gaan kijken, zullen we in de komende maanden bekijken. 

Mochten er leden zijn die zich opgegeven hebben voor de jubileumexcursie en hun 

inschrijfgeld terug willen ontvangen, dan verzoeken wij hen contact op te nemen met 

onze penningmeester Robert Habing: r_habing@hotmail.com.  

Molengroeten uit Tiel, Petro van Doorne 

 

Voorjaarsexcursie 26 maart 2022 naar Noord-Brabant 

Vanwege de uitgestelde excursie naar de Eifel zullen wij bij de komende 

voorjaarsexcursie op zaterdag 26 maart a.s. naar Noord-Brabant afreizen. Op dit 

moment werkt onze oud-voorzitter Petro van Doorne samen met het bestuur aan de 

voorbereidingen hiervan. Zodra de excursie en het programma volledig duidelijk zijn, 

zullen wij jullie dit in een extra Bonkelaar laten weten (medio week 7). 

 

Avond voor instructeurs 

De jaarlijkse avond voor moleninstructeurs die op woensdag 10 november 2021 was 

gepland kon vanwege de verstrengde coronamaatregelen helaas niet doorgegaan. 

Zodra de maatregelen verder versoepeld worden zullen wij een nieuwe datum 

zoeken en met jullie communiceren. Deze avond zal in ieder geval op de 

Buitenmolen in Zevenaar worden georganiseerd (adres: Molenstraat 63 in 

Zevenaar). 

 

Stormeindjes  

Watermolenaar gezocht 

Recent is de watermolen op Landgoed Quadenoord in Renkum gerestaureerd. Wat 

deze molen nog mist, is een enthousiaste molenaar. Daarom zoekt John Smits (zie 

onderstaand) vrijwillig molenaars, die het leuk vinden om naast het maalwerk, ook 

passerend publiek te informeren over de geschiedenis van de watermolens in het 

Renkums Beekdal en over de watermolen in het bijzonder.  

 

Iets voor jou of interesse? Neem dan contact op met John Smits (tel. 06-22827060) 

van Landgoed Quadenoord-Boschbeek B.V. in Renkum. De adresgegevens zijn: 

 

p/a Borgman Beheer Advies VOF 

Hollandseweg 7 h 

6706 KN Wageningen 

+31 (317) 769045 

mailto:r_habing@hotmail.com


 

Valbeveiliging 

➢ Wil je voor de molen een van de valbeveiligingssets van de afdeling lenen, neem 

dan contact op met een van de volgende molenaars bij jullie in de buurt: 

➢ o Harderwijk: Joop Kruizinga, JHKruizinga@hetnet.nl of 06-51538738  

➢ o Warnsveld: Dirk-Jan Abelskamp, dirk-jan.abelskamp@hetnet.nl of 0575-

519302  

➢ o Harreveld: Jos Betting, josbetting@ziggo.nl of 06-22908213  

➢ o Afferden: Rob Duinkerken, rob.duinkerken@gmail.com of 06-24152862  

➢ o Tiel: Petro van Doorne, petrovandoorne@kpnmail.nl of 06-19195460  

➢ o Overasselt: Nico van der Broek, nam-vdn-broek@hetnet.nl of 06-13361153 

➢ De valbeveiligingssets zijn er voor onze veiligheid bij het werken op hoogte in het 

gevlucht van onze molens, dus maak er gebruik van!  

Bezetting molens 

➢ Geef aan Jos Betting door op welke molen je draait als (leerling) molenaar, want 

wij hebben het overzicht van “op welke molen wordt door welke molenaars 

gedraaid” nog niet compleet. Daarom langs deze weg nogmaals het verzoek om 

door te geven op welke molen jullie draaien. Jos is te bereiken per mail via het 

mailadres josbetting@ziggo.nl of 06- 22908213. 

Contactgegevens, veiligheidscoaches en redactie 

➢ Adres, telefoonnummer of e-mailadres gewijzigd? Je kunt dan zelf je eigen 

gegevens aanpassen op de website van het GVM. Ga hiervoor naar Mijn GVM 

door op de website in te loggen. Voor het verzenden van Bonkelaars gebruiken 

wij de e-mailadressen op de site, dus het is belangrijk dat deze kloppen. Als je je 

nieuwe e-mailadres bij het inloggen wilt gaan gebruiken als gebruikersnaam, dan 

moet je even een mailtje sturen naar ledenadministratie@vrijwilligemolenaars.nl. 

Ook als het zelf aanpassen van gegevens niet lukt, kun je een mailtje naar dat 

adres sturen. 

➢ De veiligheidscoaches van onze afdeling zijn:    

➢ Rob Duinkerken   rob.duinkerken@gmail.com          06-24152862 

➢ Bartjan Kaptein    b.kaptein.6@kpnmail.nl                 06-40200978 

➢ Suggesties en mededelingen voor de volgende Bonkelaar graag voor 1 april 2022 

bij ons indienen. Redactie adres:  

➢ Cornelis van Loon     cvloon93@hotmail.com 

➢ Henk van der Graaf   h.vandergraaf@kpnmail.nl 

 

Agenda 

16 feb theorie-avond, Molentypes (Deel 1) * 

16 mrt theorie-avond, Molentypes (Deel 2) * 

26 mrt voorjaarexcursie (nadere informatie volgt nog) 

1 april   sluitingsdatum opgave toelatingsexamen 

* = aanvang avonden 20:00 uur 
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