
 
 
 
 
 
 
 
Nummer 66 
 
 Gelderland, 13 november  2022 
 
Beste molenaars, 
 
Voor jullie ligt de vierde editie van de Bonkelaar van 2022, met hierin molengerelateerde activiteiten en 
mededelingen. De aankomende maand wordt een hele speciale, want dan organiseren we op                 
zaterdag 26 november de Gelderse molendag. Dit vanwege het 50-jarige bestaan van ons mooie Gilde.     
Veel leesplezier en graag tot ziens op een van onze activiteiten!  
 
 

GELDERSE MOLENDAG ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 
 

 
 
Vanwege het 50-jarig bestaan van het Gilde organiseert elke afdeling speciale activiteiten.                    
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 doen. 

In dit kader hebben wij vlaggen en posters laten maken, deze zijn grotendeels verspreid.                            
Mocht je nog geen vlag op je molen hebben ontvangen neem dan contact op met een bestuurslid. 
Het is nadrukkelijk niet de bedoeling deze vlaggen al uit te hangen vóór zaterdag 26 november a.s. De 
vlag wordt namelijk om 9:00 uur officieel onthuld door de gedeputeerde Peter Drenth. Het ophangen van 
de posters, om zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor deze speciale (molen)dag, is uiteraard wel heel 
fijn. 

Als molenaar en molenbestuur krijg je alle vrijheid om de molen zoveel mogelijk positieve aandacht te ge-
ven. De bedoeling is om rondom een molen reuring te creëren, met plaatselijke activiteiten (bijv. pannen-
koeken bakken, met vlaggen draaien, ambachten etc.). Maar denk ook aan creatieve uitspattingen, zoals 
het inschakelen van bijvoorbeeld regionale influencers, video’s van draaiende, of het verspreiden van vi-
deo’s van draaiende of versierde molens op Social Media. Kortom, het is ontzettend belangrijk dat onze 
molens en jullie als molenaar die aandacht krijgen die jullie verdienen! 



 
Rondom deze Gelderse molendag zal veel publiciteit gecreëerd worden.  
O.a. bestuurslid Jos Betting zal op radio te horen zijn; 
Woensdag 16 November om 14:45 op RTV Apeldoorn 
Vrijdag 25 November om 10:15 op omroep Gelderland 
 
Om een goed verhaal te hebben willen we graag op de hoogte gehouden worden van jullie activiteiten. 
Zo kunnen we deze activiteiten promoten in onze publiciteit. 
 We horen graag welke molens er mee doen. Email dit naar :  josbetting@ziggo.nl 
 
De leden van het bestuur van de Gelderse molenfederatie en bestuursleden van de GVM afdeling Gelder-
land gaan na deze opening met een bus door alle Gelderse windstreken. Dit ter ondersteuning van de 
Gelderse molendag. 
10:45 Wenumse Watermolen, Wenum 
12.45 op Hoop van Beter, Ingen 
15.00  De Duffelt , Kekerdom 
We nodigen jullie uit om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Onderstaand het persbericht waarvan wij iedereen oproepen dit graag te delen met de lokale pers: 
 
Het Gilde voor Vrijwillig Molenaars bestaat dit jaar 50 jaar. Een mooie reden dus voor een feest voor alle 
Gelderlanders die liefhebbers zijn van de vernuftige werktuigen die ons land wereldberoemd hebben 
gemaakt. 
 
Op zaterdag 26 november zullen de ruim 150 molens in Gelderland hun deuren openen. De molenaars en 
vrijwilligers ontvangen u, jong en oud, met open armen op deze feestelijke dag. De toegang tot een molen 
is vaak geheel gratis! Bezoekers kunnen dan een rondleiding met enthousiaste uitleg over hun levende 
monument krijgen. Zo kunt u zien hoe de molenaars graan tot meel vermalen om brood of koek mee te 
bakken, hoe zij ervoor zorgen dat mensen in de polder droge voeten houden, hoe boomstammen tot 
balken worden verzaagd of zelfs hoe van lijn-, kool- of raapzaad olie wordt geslagen. 
 
Maar dat is natuurlijk nog lang niet alles. Op de molen valt voor jong en oud van alles te beleven en te 
zien. Zoals natuurlijk het draaien van de wieken met snelheden tot meer dan 100 kilometer per uur bij een 
sterke wind. Kinderen krijgen op de meeste molens een mooie kleurplaat of een ansichtkaart mee naar 
huis. Daarnaast verkopen veel korenmolens in de provincie diverse ambachtelijke brood- en cakemixen en 
kunt u vaak van alles proeven, bijvoorbeeld pannenkoeken van molenmeel. 
 
De meeste molens in Gelderland draaien wekelijks en zijn dan ook meestal open voor bezoek. Loop daar-
om gerust eens binnen bij een molen in uw buurt als u de wieken ziet draaien en de blauwe wimpel uit-
hangt. Meer weten of zelfs interesse om vrijwilliger of molenaar te worden? Kijk voor meer informatie op: 
https://vrijwilligemolenaars.nl/. 
 
 
 
 

MEDEDELINGEN VANUIT HET BESTUUR 
 
Instructeursavond wo. 16 november 2022 vervalt. 
In verbrand met de drukte rondom het organiseren van de jubilieummaand voor het Jaar van de Molenaar, 
en de samenloop met de normale theorieavond,  hebben wij als bestuur besloten om de instructeursavond 
van woensdag 16 november a.s. te laten vervallen. Hiervoor wordt in het voorjaar van 2023 een nieuwe 
avond  aangekondigd. Op deze avond koppelen we terug wat er in de afgelopen opleidingsraad besproken 
is, ook willen we de nieuwe opzet voor Instructeurs in de Gelderland bespreken. 
 
Agenda 
16 november  Theorie-avond via Zoom, onderwerp Bovenassen en Wieksystemen  
26 november  Gelderse Molendag 
10 december  Afsluiting Jaar van de Molenaar, Openluchtmuseum Arnhem                                      
                                   aanmelden kan tot 15 november op:     molenaarsdag22@gmail.com 
21 december  Theorie-avond via Zoom, onderwerp De Vang 
 


