
Allereerst wens ik jullie een goed en vooral gezond 2021 toe met veel wind en water. Dat we op onze 
molens ook maar weer veel bezoekers mogen begroeten. 
 
Onderstaand het rooster voor het komende jaar aan theorielessen. 
 
Let op de eerste twee zijn zeker, voor de anderen geld dat in ieder geval op die datum een 
presentatie is. 
 
Alle lessen worden tot nader order online gegeven. Aanvang van alle lessen is 19.30 uur. Als jullie de 
link hebben ontvangen is het mogelijk om 19.00 uur al in te loggen om vertragingen te voorkomen. 
 
Zodra de pandemie het toelaat zullen we uiteraard weer overstappen op fysieke lessen in een zaaltje. 
Adres wordt dan bekend gemaakt. 
In de groep kun je zien voor wie de les bedoeld is. Molengidsen mogen bij beide meedoen. Ook wind- 
en watermolenaars in opleiding mogen elkaars lessen volgen. 
 
Voor het inloggen ontvangen jullie weer een link. 
 
Omdat dit een nieuwe cyclus is hoor ik graag of je mee wilt doen en met welk email adres je in wilt 
loggen. 
 

Onderwerp Datum Groep Instructeur 

De korenmolen woensdag 20 januari 2021 wind en water Hans Gijsbers 

Waterraderen / turbines woensdag 17 februari 2021 watermolenaars Hans Gijsbers 

Het achtkant woensdag 17 maart 2021 wind Pierre Konings 

Het weer Deel I woensdag 21 april 2021 wind Harrie Wijnants 

Standerdmolen woensdag 19 mei 2021 wind  Sjra Ophelders 

Het weer deel II woensdag 16 juni 2021 wind  Harrie Wijnants 

geen les woensdag 21 juli 2021 geen les geen les 

geen les woensdag 18 augustus 2021 geen les geen les 

Oliemolens woensdag 15 september 2021 wind en water Harrie Wijnants 

Pel/zaag/olie/ papiermolen woensdag 20 oktober 2021 watermolenaars Hans Gijsbers 

Het staande werk woensdag 17 november 2021 wind en water Pierre Konings 

Onderhoud en toegepaste materialen woensdag 15 december 2021 wind en water Hans Gijsbers 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Hans Gijsbers, opleidingscoördinator 
 


