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Beste molenaars,
Het nieuwe molenseizoen is afgelopen weekeinde begonnen met de Open Monumentendagen met het thema “Leermonument” en
wij hopen dat het voor onze deelnemende molenaars en molens een geslaagde dag was of dagen waren. En nog een nachtje
slapen en dan staat de eerste theorieavond van het seizoen 2020/2021 op het programma en deze gaat over “Veiligheid”. Deze
theorieavond wordt, zoals aangekondigd in Bonkelaar 58, normaal gehouden op molen De Kroon in Arnhem. Op deze avonden
gaan wij kijken of we de 1,5 m afstand tussen de deelnemers ook tijdens deze avonden kunnen garanderen en zullen we de paardenstal zo goed mogelijk gaan ventileren. Neem wel voor de zekerheid jullie mondkapjes mee, zodat deze indien nodig gebruikt
kunnen worden.
MEDEDELINGEN VANUIT HET (LANDELIJK) BESTUUR
Vanuit het afdelingsbestuur hebben wij op dit moment twee mededelingen, te weten:
Voorzitter gezocht; zoals jullie weten, zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter voor onze afdeling. Want zoals ik in de
Bonkelaar 57 van begin dit jaar al aangaf zal ik na 25 jaar besturen een stapje terug doen en met mijn bestuurlijke activiteiten
stoppen. Mochten jullie iemand weten die voor het voorzitterschap in aanmerking zou kunnen komen of zelf belangstelling hebben voor deze bestuursfunctie of een andere bestuursfunctie en als aspirant bestuurslid willen deelnemen aan het besturen van
de afdeling, neem dan a.u.b. contact op met: Petro van Doorne; e-mailadres: petrovandoorne@kpnmail.nl ; tel.: 06-19195460
Certificaat voor Dirk-Jan Abelskamp: op donderdagavond 10 september j.l. heeft Dirk-Jan Abelskamp een oorkonde ontvangen van de Stichting Molengiftenfonds voor Vernuft en Volharding. Dit certificaat met bijbehorend geldbedrag kreeg hij als blijk
van waardering voor zijn veelzijdige inzet als molenaar op de molen Nooit Gedacht in Warnsveld, het opleiden en examineren
van vele Molenaars en zijn jarenlange bestuurlijke activiteiten. Ook zijn vrouw Cecile werd nog in de bloemetjes gezet.

Vanuit het landelijk bestuur zijn er een tweetal mededelingen. De eerste gaat over de weercursus die in het najaar weer gehouden
gaat worden en waarover jullie verderop in deze Bonkelaar meer kunnen lezen. De tweede gaat over de algemene ledenvergadering van het Gilde. Want deze wordt normaal gesproken op de eerste zaterdag van april gehouden, maar kon dit jaar door de
maatregelen rond het Coronavirus geen doorgang vinden. Deze vergadering is verplaatst naar zaterdag 31 oktober a.s. en wordt
gehouden bij de Opwettense Watermolen te Nuenen. In de Gildebrief van september zal hierover meer informatie te vinden zijn.

JUBILEUM CONTACTDAG
50-jaar molenaarsopleiding
in Gelderland

ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020
ERVE KOTS TE LIEVELDE
Jubileumprogramma:
Vanaf

09:30 uur: Ontvangst molenaars en genodigden met koffie/thee en halve wegge
10:00 uur: Opening door Voorzitter Petro van Doorne
10:15 uur: Officiële gedeelte wat o.a. bestaat uit:

Terugblik geschiedenis molenaarsopleiding in Gelderland (o.a. unieke filmpjes)

uitreiking van de sabelijzerinsignes aan geslaagden en jubilarissen vanuit de SVGM
12:00 uur: Lunch
Er zal een lunch voor ons klaarstaan in de vorm van kom soep, belegde broodjes en de daarbij
behorende natjes in de vorm van koffie, thee en jus
13:00 uur: presentaties door:
1. Piet Kempenaar, molenaar verfmolen De Kat.
2. David Henneveld, meteoroloog
15:00 uur: na een korte inleiding door Ben Weenink, eigenaar Erve Kots, bezoek aan het openluchtmuseum Erve Kots;
hier bezoeken we in ieder geval de rosoliemolen

16:30 uur: afsluiting met een tweetal consumpties en paar bittergarnituur
17:30 uur: Einde
Wij kunnen jullie dit programma aanbieden voor het luttele bedrag van 10 euro per persoon, welke op de dag zelf betaald kan
worden. Daarvoor krijgen jullie dan het hiervoor beschreven programma aangeboden met gastsprekers, bezoek museum en de
beschreven natjes en droogjes.
Zoals jullie weten is de locatie Erve Kots gekozen, omdat we daar met vele (leerling) molenaars bij elkaar kunnen komen en we
er toch voor kunnen zorgen dat we aan de Corona-maatregelen kunnen voldoen. Want ook wij moeten ons aan deze maatregelen, zoals de 1,5 m regel en registratie van de deelnemers houden.
Om deel te kunnen nemen aan deze jubileum contactdag, moeten jullie je uiterlijk zondag 20 september opgeven bij
Jos Betting. Dit kan per e-mail josbetting@ziggo.nl of telefonisch 06-22908213.
Tijdens onze jubileumviering komt de regionale omroep opnames maken (mogelijk ook omroep Gelderland), dus laat ons in grote
getalen aanwezig zijn om aan de kijkers te laten zien dat wij ons als vrijwillige molenaars inzetten voor de Gelderse Molens!

BUSEXCURSIE SVGM NAAR KEMPEN-BROEK OP ZATERDAG 10 OKTOBER 2020
Ook dit jaar kunnen onze (leerling) molenaars van de afdeling Gelderland weer deelnemen
aan de busexcursie welke georganiseerd wordt door de Stichting Vrienden van de Gelderse
Molen (SVGM). Deelname aan deze excursie staat in eerste instantie open voor donateurs
van de SVGM, maar ook dit jaar kunnen weer (leerling) molenaars van onze afdeling deelnemen.
De molenexcursie van zaterdag 10 oktober a.s. brengt ons dit keer naar de Nederlandse en
Belgische provincie Limburg. Hier zullen we in de regio Kempen Broek door ros, water en
wind aangedreven molens gaan bezoeken met verschillende functies en ook een molenmuseum.
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen nodigt jullie dan ook
van harte uit om samen weer met de bus op pad te gaan in de regio Kempen-Broek!
De bus zal vertrekken
vanaf het gemeentehuis Renkum en zal ons via de A50, A73
en A67 naar Roggel rijden waar we als eerste de wind- en
motormaalderij Sint Petrus gaan bezoeken. Bij aankomst zullen we eerst een lekker bakje koffie of thee nuttigen met
daarbij een stuk Limburgse vlaai. Na het nuttigen van ons
natje en droogje zullen we de beltmolen bezoeken, die is gebouwd in 1900 door Jean Rutten. Zijn vader was niet gelukkig
met dit plan, maar stuurde hem in 1906 toch nog 1000 gulden om hem te ondersteunen. De gemeente kocht de molen
in 1969. In 1975 volgde restauratie en werd de molen omgedoopt in “Sint Petrus”, naar de patroon van Roggel. Sinds
1983 kan de molen bij windstilte ook weer op een motor malen.
Van Roggel rijden we verder naar Nunhem waar we de
Leumolen gaan bezoeken.
De Leumolen werd in 1461 voor het eerst in een oorkonde benoemd.
Het molenhuis bestond toen nog uit een lemen vakwerkgebouw. In
1773 is de molen herbouwd in steen, gezien het muur-ankerjaartal. De
molen was een korenmolen, maar bij de herbouw kwam er ook een
oliemolen, aangedreven door hetzelfde rad. Staatsbosbeheer kocht de
watermolen in 1956 en heeft de molen gerestaureerd. Het is een van
de zes water-oliemolens in Nederland en de
enige oliemolen in Limburg. De Leumolen wordt ook wel St. Ursulamolen genoemd. Een beeldje van de patrones staat in een nis boven de
deur. De molen met omliggend beekdal kreeg in 2013 de titel: "Prachtplek van Nederland".
Vervolgens rijdt de bus ons naar Nederweert of beter naar het buurtschap Roeven, waar we een beltmolen bezoeken met dubbele functie.
Want enerzijds is de molen Windlust een korenmolen met een koppel
maalstenen en anderzijds
een oliemolen met kantstenen, vuister en olieslagwerk. De windmolen werd in 1872 gesticht door Jacobus
Bruekers uit Nederweert. De molen zou bijna een volle eeuw in eigendom bij telgen
van de familie Bruekers blijven.
Dat deze molen er nog staat, is eigenlijk
een wonder. In oktober 1944 werd de
molen vrijwel verwoest toen Duitse
stoottroepen de molen in brand staken.
Niets leek er nog met deze molen te gebeuren, tot het restant eigendom werd
van notaris Stassen uit Nederweert. Deze liet tussen 1979 en 1993 de molen
voor eigen rekening restaureren. De
gemeente Nederweert verwierf de molen
in 2001. In het najaar van 2009 is men
in deze molen begonnen met de reconstructie van het olieslagwerk op de begane grond, gebaseerd op wat bij opgravingen in de molen is gevonden. Dit
in nauwe samenwerking tussen molenmakerij Adriaens en enkele technische
scholen in de regio. In de zomer van 2011 was dit werk maalvaardig.
Na het bezoek aan de Windlust rijden we over de grens naar België en zetten de excursie voort naar Pelt (voorheen Overpelt) waar we de Sevensmolen bezoeken.
De Sevensmolen is een staak- of standaardmolen met halfopen voet (half gesloten
zoals wij het zeggen) met functie korenmolen en is gebouwd in 1745 te Helchteren.

In 1853 kocht molenaar Gerard Sevens de molen en verplaatste deze naar Overpelt aan de Kloosterstraat/Windmolenstraat. In
1962 werd de molen door de gemeente aangekocht en in '64/'65 overgebracht naar het gemeentelijk wandelpark Heesakkerheide.
Hij werd door molenmaker Hubert Adriaens uit Weert (NL) gerestaureerd. De vzw Levende Molens Noord-Limburg maakte de
molen in 1988-'89 weer maalvaardig, er werden o.a. nieuwe, gelaste roeden gestoken (fabr. Derckx, 25 m. lang) en een steenkist
werd vernieuwd. De vroegere geklinknagelde roeden liggen nu naast de molen op de grond. De molen heeft één koppel blauwe
stenen op de meelzolder en één koppel kunststenen op de steenzolder en is maalvaardig, maar de windvang wordt ernstig belemmerd door de vele bomen in de omgeving.
Van Pelt (Overpelt) rijden we naar onze laatste te bezoeken locatie van deze excursie
en dat is de Hoeverdijk 11 te Lommel. Hier op het terrein van het Domein Groote
Hoef staat een rosmolen en een molenmuseum.
Deze vierkante houten rosmolen met afgeschuinde hoeken is van het West-Vlaams
type en werd hier in 1995-1997 opgetrokken op initiatief van voorzitter Gilbert Ledegen van de vzw Levende Molens Noord-Limburg. Architect Theo Theuwissen van
Lommel stond in voor het bouwdossier en de plannen. De molen is onder andere gebaseerd op de rosmolen in het
Tillegembos bij Brugge, op afbeeldingen en beschrijvingen van andere (verdwenen)
rosmolens.
Op een bakstenen voet ligt een muurplaat, waarop met pen- en gatverbindingen de
stijlen ingelaten zijn. De grondvorm is vierkant met afgeschuinde hoeken. Tegen de
stijlen is, aan de buitenkant, een horizontale beplanking geslagen, met uitsparingen
voor de toegangsdeur en vier smalle ramen. Op de stijlen bevindt zich de stijlplaat
waarop de dakkepers steunen. Bovenaan zijn de kepers en de vier noorbalken vastgemaakt aan een vierkant stuk, het eindstuk. Daarop ligt het kransstuk, waarin de
koningsspil draait. De koning loopt niet door tot beneden, maar rust met een zware
taats op de horizontale ankerbalk. De koning draagt het zware kroonwiel waarin een
schijfloop grijpt. Via een zware riem wordt de loper en/of de haverpletter aangedreven. Het paard dat rond het gebouw loopt trekt de staartbalk, die boven
het dak aan de koning is vastgemaakt.
Het molenmuseum op dit Domein werd op 8 mei 1994 in de vroegere
schaapsstal van de “Groote Hoef” geopend. Het museum herbergt o.a.
een drietal werkende molenmodellen van een papierslagmolen, een
olieslagmolen en een houtzaagmolen.
Na het bezoek aan de rosmolen en het molenmuseum vertrekken we
weer huiswaarts en we verwachten zo rond 18:00 uur weer in Oosterbeek te zijn.
Zaterdagochtend 10 oktober vertrekken we om 09:00 uur bij het
gemeentehuis van Renkum aan de Generaal Urquhartlaan 4, te
Oosterbeek. Zorg dat je op tijd bent!
De kosten voor deelname aan deze excursie bedragen € 38,- p.p. en hierin zitten de buskosten, entreegelden voor de molens en
het museum , koffie/thee en Limburgse vlaai op wind- en motormaalderij Sint-Petrus en het lunchpakket wat jullie zullen ontvangen. Het lunchpakket bestaat uit: broodje kaas, broodje ham, krentenbol, fruit en flesje water.
Om deel te kunnen nemen aan de excursie moet je jezelf uiterlijk 26 september per mail opgegeven hebben bij Petro van Doorne
petrovandoorne@kpnmail.nl Op 27 of 28 september ontvangen jullie een mail of jullie ook echt meekunnen (want zoals hiervoor
aangegeven is de excursie in eerste instantie bedoeld voor donateurs van de SVGM). Als jullie dan meekunnen en uiterlijk 5
oktober 2020 het verschuldigde bedrag van € 38,- p.p. onder vermelding van: excursie 2020 op de rekening
NL28ABNA0424958317 van het SVGM te Arnhem hebben staan, is de inschrijving en daarmee deelname definitief.

Wil je deelnemen aan deze excursie geef je dan snel op, want bij de inschrijving geldt:
wie het eerst komt het eerst maalt!
en
als de bus vol is kan men niet meer deelnemen!
WEERCURSUS DAVID HENNEVELD TE HATTEM
Over enkele weken hoopt het Gilde opnieuw een weercursus aan te bieden aan haar leden. Zoals inmiddels gebruikelijk is wordt
deze verzorgd door David Henneveld, meteoroloog bij Weathernews.
De eerste twee avonden gaan over: Weerkaarten: welke zijn er, wat staat erop en hoe te lezen?
De derde avond gaat over: Koufronten en troggen in het stormseizoen. (lessen uit de winter van 2019/2020)
De weercursus wordt op drie dinsdagavonden gegeven, te weten: 29 september, 6 oktober en 13 oktober.
Aanvang van de avonden is om 20.00 uur en duren tot 22.00 uur (graag 19.50 aanwezig)
Men heeft hiervoor dit keer een locatie in de noordelijke regio gezocht en laat deze locatie nu in onze provincie vallen (oftewel een
thuiswedstrijd voor wat betreft deze cursus), want de locatie is: Dutch Golf Hattem, Konijnenbergerweg 3, 8051 CC Hattem
Gezien de huidige Corona-/gezondheidsmaatregelen – gepaste afstand – is er plaats voor 60 deelnemers.
Daarom is aanmelden voor deelname ook noodzakelijk en stuur daarvoor een e-mail naar: h.c.kammeraat@gmail.com met als
onderwerp: ‘weercursus’

MOLENPRIJS HOLLANDSCHE MOLEN
Ook dit jaar wordt er door de Hollandsche Molen in samenwerking met de Bank Giro Loterij weer de Molenprijs vergeven. Dit
houdt in dat er door de winnaar een bedrag van € 75.000,- gewonnen kan worden voor het project wat men bij de betreffende molen uit wil gaan voeren. Maar ook de, zeg maar, verliezers verdienen er geldt mee, want voor iedere uitgebrachte stem op hun
project, ontvangt men € 1,-. Dit jaar zijn de projecten van de volgende molens genomineerd:
Watermolen Quadenoord in Renkum

Molen De Rat in IJlst

Molen De Hoop in Almelo

Molen Ceres in Bovenkarspel

Verdere informatie over de verschillende projecten kunnen jullie vinden en nalezen op: https://www.molens.nl/molenprijs-2020/
Langs deze weg willen wij jullie oproepen om zoveel mogelijk stemmen uit te brengen op het project van de watermolen
Quadenoord in Renkum, want mochten zij de Molenprijs 2020 winnen, dan kunnen zij een grote stap doen in het verwezenlijken
van hun project en daarmee terugbrengen van een stukje papiergeschiedenis in Gelderland. En wie weet winnen jullie met jullie
stem ook nog het luxe molenarrangement ter waarde van € 450,-, dus:

STEM OP UW FAVORIETE MOLEN EN WIN!

Vanuit de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen hebben wij via Hans Hakvoort onderstaand artikel toegestuurd gekregen.
Ik denk dat het goed is als jullie ook op de hoogte zijn van de perikelen die er spelen bij het aanvragen van onderhoudssubsidies
voor onze molens. Maar ook dat jullie weten dat sommige eigenaren deze subsidie niet aanvragen en dus geldt voor het onderhoud en daarmee behoud van hun molens laten liggen.
Subsidieaanvraag is er niet makkelijker op geworden.
Het bestuur van De Stichting Vrienden van de Gelderse molen (SVGM) heeft mede door haar inspanningen weten te bewerkstelligen dat in de provincie Gelderland een regeling voor subsidieaanvraag voor molens en stoomgemalen vigerend is. Deze subsidie betreft een jaarlijkse onderhoudssubsidie. Daarmee heeft Gedeputeerde Staten van onze provincie destijds ingezien dat m olens nou eenmaal geld kosten. Lopende het jaar moest deze subsidie worden aangevraagd anders vis je achter het net.
Met deze regeling was de SVGM best wel blij, want er werd hiervoor jaarlijks toch ongeveer 300.000 euro gereserveerd. Veel m oleneigenaren in het Gelderse wisten niet van het bestaan van deze extra subsidiemogelijkheid. Het gevolg was dat jaarlijks 1/3
deel van deze eigenaren de extra mogelijkheid om geld te genereren voor haar molen(s) liet liggen. De eigenaren zorgden er voor
dat jaarlijks ongeveer een ton aan beschikbare gelden op de plank bleef liggen. Jammer want we zijn bang dat bij vatstelling van
het nieuwe onderhoudssubsidie beleid dit ongetwijfeld tot vermindering van beschikbare gelden gaat leiden.
Je kunt van mening zijn, dat een bestuursorgaan zich pro actief moet opstellen en de niet aanvragers had moeten benaderen om
alsnog de subsidie aan te vragen, maar daar valt over te discussiëren. Dat was een schone taak geweest voor een provinciale
molenconsulent, ware die aanwezig geweest in de provinciale organisatie. Maar zoals zo vaak is die persoon in verschillende
provincies wegbezuinigd en dat gaat onder andere ten koste van de belangenbehartiging. Benadering past uitstekend bij een
overkoepelende professionele molenorganisatie. Het wordt daarom de hoogste tijd dat in Gelderland zo’n organisatie komt want
over het algemeen betreft het nu vrijwilligerswerk door organisaties die zich met belangen behartiging bezighouden.
Eerder werden de moleneigenaren die in gebreke waren gebleven door het bestuur van de SVGM benaderd, want gelukkig worden verleende subsidies in een register bijgehouden dat openbaar valt te raadplegen en dat doen wij als SVGM bestuur.
Vanaf 1 november 2019 is in onze provincie de digitale aanvraag voor deze onderhoudssubsidie er niet makkelijker op geworden.
Men moet meegaan in de digitale ontwikkelingen dus, zonder enig overleg of dat de verstrekker daar al teveel ruchtbaarheid aan
heeft gegeven, zijn per genoemde datum enkele spelregels veranderd om de aanvraag te doen. Men heeft nu een DigiD, eHerkenning of iEDAS nodig om digitaal via het subsidieportaal van de provincie deze aanvraag te regelen.
Als organisatie of particulier heeft men vaak te maken met veel verschillende instanties. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van
vergunningen, subsidies of verzekeringen.
Met de invoering door de provincie door deze vernieuwing krijgt men veilig en eenvoudig online toegang tot de diensten van diverse instanties. Men krijgt zo één digitale sleutel voor het communiceren met (semi)overheden, bedrijven en andere dienstverleners. Dankzij deze sleutel weten zij met wie ze te maken hebben en wat u mag doen. Zo regelt men eenvoudig zaken online en is
men beschermd tegen identiteitsfraude. Dat is een goede zaak.
Veel subsidie aanvragers wisten dit niet dus tot op heden staat de teller van de onderhoud subsidie pas op 35 molens, terwijl dik
160 molens in de provincie rechten hebben.
Over deze materie is door ons bestuur gepubliceerd maar niet elke moleneigenaar heeft die informatie bereikt. Ook moest men
weer extra kosten maken indien men geen vereiste sleutel heeft. Misschien kunnen er door dit stukje weer een aantal moleneigenaren op de hoogte gesteld worden hoe het op de juiste wijze moet.
Men kan ook altijd het subsidieloket van de provincie benaderen met relevante vragen.
AANMELDEN VOOR (TOELATINGS)EXAMENS
Een van de maatregelen die genomen werden als gevolg van de Coronavirus uitbraak, was de afgelasting van de landelijke voorjaarsexamens vanuit de Hollandsche Molen en de toelatingsexamens die in het voorjaar gehouden zouden worden vanuit de afdelingen van het Gilde. Dit hield enerzijds in dat onze kandidaten die geslaagd waren voor het toelatingsexamen in het najaar
2019 en op zouden gaan voor het landelijk voorjaarsexamen 2020, de mededeling ontvingen dat dit examen geen doorgang zou
vinden en naar het najaar verschoven zou worden. Ondertussen hebben onze Gelderse kandidaten al weer een berichtje ontvangen wanneer zij alsnog op mogen voor het landelijke examen. Zo werden ook de toelatingsexamens uitgesteld en naar het najaar
verschoven. Dit houdt in dat de leerling molenaars die zich opgegeven hadden voor de toelatingsexamens van het voorjaar 2020
nu ingedeeld worden bij de toelatingsexamens van het najaar. Tevens kunnen ook andere leerling molenaars die zover zijn, zich
opgeven voor het toelatingsexamen. De sluitingsdatum voor het aanmelden voor de landelijke voorjaarsexamens 2021 is 1 oktober 2020; de toelatingsexamens hiervoor zijn eind november/begin december 2020. 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 een kopie van het volledig ingevulde maalboekje (alleen de urenstaten; niet alle andere documenten
zoals van bezoeken aan molens, weerwaarnemingen, enz.) inclusief het voorblad opgestuurd te worden. Aanmeldingen versturen
naar Henk van der Graaf:
ATTENTIE, ATTENTIE, NIEUW ADRES:
Venestraat 11, 7102 BZ Winterswijk
ATTENTIE, ATTENTIE, NIEUW ADRES
(of afgeven op de theorieavond in september bij Petro van Doorne).
Aanmelden kan men als men minimaal 1 jaar lid is van het Gilde van Vrijwillige Molenaars, minimaal 150 praktijkuren 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 is 1 april 2021 voor de voorjaarsexamens. Tevens moet men in het maalboekje afgetekend hebben dat
men de valbeveiligingsinstructie gevolgd heeft. Dit is een verplichte toelatingseis die vanuit het Gilde vastgesteld is voor het
aanmelden voor de (toelatings)examens.

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 j.l., 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 de toelatingsexamen van het najaar 2020 (= landelijk voorjaarsexamen 2021) of het voorjaar 2021 (= landelijk najaarsexamen 2021),
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.
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16 sep. 2020
26 sep. 2020
01 okt. 2020
10 okt. 2020
21 okt. 2020
31 okt. 2020
18 nov. 2020
25 nov. 2020
16 dec. 2020
20 jan. 2021

Theorieavond, ‘De Kroon’: Veiligheid*
Jubileum Contactdag, Erve Kots te Lievelde (zie oproep hiervoor)
Sluitingsdatum opgave (toelatings)examen
Busexcursie Stichting Vrienden van de Gelderse Molen
Theorieavond, 'De Kroon': Het Weer*
Algemene Ledenvergadering Gilde van Vrijwillige Molenaars, Nuenen
Theorieavond, 'De Kroon': Wieksystemen*
Bijeenkomst instructeurs, stage molenaars en gastmolenaars, “De Kroon”*.
Theorieavond, 'De Kroon': Vang*
Eerste theorieavond in het nieuwe jaar, ‘De Kroon’: Kruiwerken*
* = aanvang avonden 20:00 uur

