
Molens draaien volop bĳ SIMAV, zolang
de realiteit onder ogen wordt gezien
Het jaar 2019 is weer snel gegaan, we zĳn weer toe
aan de december nieuwsbrief. Een moment om even
terug te kĳken. Er was water, er was wind en heel veel
omwentelingen van de wieken van onze molens, wat
een prachtig beeld, molenaars, dank je wel. Wat
hebben de inwoners van de Alblasserwaard en de
Vĳfheerenlanden weer kunnen genieten, samen met
vele anderen. Gelukkig is nog veel cultuur historie
bewaard gebleven. SIMAV zet zich al bĳna 64 jaar in
om dit erfgoed in stand te houden.

Ook in 2019 was er weer veel onderhoudswerk nodig
om de 33 SIMAV molens in goede staat te houden,
onze Technische Commissie was er behoorlĳk druk
mee. Graag hadden ze nog meer gedaan, maar dat
kan alleen als daar voldoende middelen voor
beschikbaar zĳn. Dit geeft grote zorgen. Bezuinigen op
dagelĳks onderhoud is niet wenselĳk. Grote
restauraties zullen dan in de toekomst sneller nodig
zĳn.

Gelukkig zien we wel dat er beweging komt bĳ
gemeenten in het ‘A-V gebied’ om hun bĳdrage te
verhogen. Er zĳn ook twee grote restauraties gestart
dit jaar, de Souburghse en Molen de Hoop.

Vele handen maken licht werk, gelukkig hebben we
veel vrĳwilligers met gouden handen. Het aantal
vrĳwilligers is goed op peil gebleven en we mochten
weer nieuwe mensen welkom heten.

Onlangs hebben we afscheid genomen van onze
voorzitter en zĳn we op zoek naar een geschikte
kandidaat voor het voorzitterschap. Ook heeft de
voorzitter van de Technische Commissie een stapje
terug moeten doen, Wim Meerkerk is ernstig ziek en
moet al zĳn aandacht richten op het ziekteproces
om dit zoveel mogelĳk te vertragen. Op het SIMAV
kantoor in Streefkerk zĳn nieuwe mensen van start
gegaan om het bestaande team te versterken, fijn dat
dit zo snel is gelukt.

De laatste jaren is flink gewerkt om aan de naam
SIMAV en de molens meer bekendheid te geven, in
onze ogen dat is aardig gelukt. We zien steeds meer
SIMAV berichten in kranten en op andere media met
prachtige foto’s.

Veel werk was er ook te doen binnen de
molenbiotopen. Er kwamen veel bouwplannen binnen
waar overleg voor nodig was. Bĳ kleine afwĳkingen van
de regels zoeken we graag samen met de gemeenten
naar een oplossing.

Zĳn de afwĳkingen groter dan moeten we ook wel eens
streng zĳn, de veiligheid in en bĳ molens heeft dit jaar
veel aandacht gekregen, we hebben omschreven hoe
we moeten handelen bĳ incidenten en zeker ook het
voorkomen hiervan.

Kortom het was weer een jaar van opgestroopte
mouwen. Wĳ doen er alles aan om ons mooie erfgoed
in stand te houden. SIMAV informeert niet alleen onze
eigen vrĳwilligers, wĳ zĳn erg blĳ dat velen ons volgen
en met ons meelezen, fijn dat u interesse heeft in ons
werk.

Wilt u meer weten over de wondere wereld van wind,
wieken en water, neem dan gerust contact met ons op.

Ik wens u allen veel leesplezier met deze nieuwsbrief.

Teus van Gelder, Voorzitter SIMAV

Restauratie molen De Hoop

Op de Gorkumse Dalemwal staat een reuzin, omgeven
door bouwsteigers en vezeldoek, alsof ze zich
beschermen wil voor de winterse kou. Niets is minder
waar; deze stoere korenmolen wordt gerestaureerd. Al
ruim twee maanden zĳn aannemer en de molenmaker
bezig om deze stellingmolen in ere te herstellen. Nadat
voegen door middel van luchthamertjes en
tandbeiteltjes zĳn uitgehakt en slechte stukken
metselwerk zĳn verwĳderd, worden deze nu vervangen
door eenzelfde steensoort zodat na het voegen het
verschil nauwelĳks zichtbaar is. De gebroken staart is
inmiddels vervangen door een nieuwe en er zĳn
nieuwe schoren geplaatst. Ook de krui-installatie is
weer aangebracht na herstel.

De verwachting is dat de molen omstreeks eind
februari haar deuren weer opent voor bezoekers.
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Henk van Dieren, de nestor
van het SIMAV bestuur
Op een doordeweekse dag ‘binnenwaaien’ op het
SIMAV-kantoor in molen De Liefde betekent
steevast koffie en een praatje. Dit keer was dat
praatje op afspraak. Penningmeester Henk van
Dieren zit al klaar achter zĳn bureau, waarop alles
netjes en geordend is. Maar we verhuizen naar de
naastgelegen kamer zodat de anderen door
kunnen gaan met hun werk.

“Ik ben geboren en getogen in Lexmond, ben nu 71
jaar” steekt Henk meteen van wal. “Van het platteland,
mĳn vader had een agrarische achtergrond, maar daar
had hĳ niet zo echt veel mee en kwam daardoor later
in de wegenbouw terecht. Na de middelbare school
heb ik in de avonduren gestudeerd en daarna in het
bedrĳfsleven carrière opgebouwd. e

Toen ik goed 40 was ben ik in de politiek terecht
gekomen. In de gemeenteraad van Zederik. Ik heb
altĳd interesse gehad in de politiek maar je kan
natuurlĳk maar één ding tegelĳk. Vooral met studies in
de avonduren is dit juist lastig. Ik deed er wel wat bĳ
hoor, want partĳpolitiek kun je ’s nachts zelfs nog doen.
Maar voor een politieke functie had ik eigenlĳk geen
tĳd. Ik ben gemeenteraadslid en daarna wethouder in
Zederik geworden. En daarna tot 1 januari dit jaar lid
van de provinciale staten van Zuid-Holland. Ik heb dit
met veel genoegen gedaan en met voldoening. Het is,
als je uit het bedrĳfsleven komt, wel wennen want er is
een heel andere cultuur van besluitvorming. En
terecht. De democratische controle in het openbaar
bestuur is natuurlĳk veel sterker dus moet je heel
anders opereren dan je in het bedrĳfsleven doet. De
verantwoordelĳkheden liggen strakker in het
bedrĳfsleven dan in het openbaar bestuur.

Van wethouder tot bestuurslid

“Tĳdens mĳn periode als wethouder in Zederik had ik
verschillende keren contact met Gĳs Woudenberg, van
het restauratiebedrĳf Woudenberg in Ameide, over
projecten en dergelĳke. Er was een bepaalde klik
tussen ons en toen hĳ vertrok uit het bestuur van
SIMAV vroeg hĳ mĳ of ik in het bestuur plaats wilde
nemen. Dat was natuurlĳk wel even wat anders dan
de achtergrond waar ik uit kwam. Ik heb een
bedrĳfseconomische achtergrond en hĳ was een
restaurateur. Toch ben ik er in 2003 ingestapt en in
2009 het penningmeesterschap overgenomen van
Kees Bakker. Het was op traditionele wĳze ingericht
zodat ik het heb geautomatiseerd. Kort na mĳn
aanstelling kwam de hele restauratiegolf. Het rĳk, maar

met name ook de Provincie Zuid-Holland had geld
gereserveerd. De Rĳksoverheid is toen gekomen met
een zogenaamde ‘restauratieachterstandsregeling’.
SIMAV heeft er landelĳk gezien het meest gebruik van
gemaakt. Dat kwam met name omdat de plannen snel
gereed gemaakt konden worden, de gemeenten
bewogen snel mee met hun vergunningen, dus we
kregen meer toezeggingen dan andere organisaties
want die moesten het nog opstarten. Tussen 2009 en
2013 hebben we voor ongeveer 7 miljoen
gerestaureerd, waarvan het rĳk 60% en de Provincie
30% hebben gesubsidieerd. Voorzitter Kees Bakker en
de technische commissie hebben toen een be-
hoorlĳke brok werk verzet hoor! Maar met een prachtig
resultaat”

Niet van slag

Geld is altĳd een probleem geweest en dat zal ook
altĳd een heikel punt blĳven. Ik raak daar, zelfs als
penningmeester, niet meer door van slag. Voor de
grote restauratieslag was er een stevige achterstand
en geen geld. Maar dan gebeurt er weer wat waardoor
er mogelĳkheden komen om aan de slag te kunnen. En
dat zal altĳd zo blĳven. Je moet natuurlĳk steeds alert
blĳven, zoeken en de mogelĳkheden die zich voordoen
goed benutten. We verkeren in een molenvriendelĳke
provincie. Zuid-Holland staat bekend als de provincie
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met de beste regelingen voor de molens voor
onderhoud en restauratie. Ik zit in de molen-
adviesraad van De Hollandsche Molen, het landelĳk
overkoepelend orgaan, waarin mensen uit alle
provincies zitten. En die kĳken altĳd met jaloersheid
naar Zuid-Holland. Het is nooit een politiek item
geweest, want molens hebben er altĳd goed
opgestaan bĳ de provincie. En waar dat ‘m inzit? Het is
toch een bepaalde cultuur, misschien komt het door
het grote aantal molens? Het is in elk geval plezierig.
Zo is het verschil met het Utrechtse evenwel, waar nu
4 van onze molens staan, nog niet geëffend. Vanuit
gemeenten is het wisselend. We hebben de
gemeentelĳke herindelingen gehad, de zorgen
daaromheen waarin dingen ook stilliggen en weer
anders gaan lopen. Maar het is natuurlĳk wel wenselĳk
dat de gemeenten wat meer over de brug komen dan
ze altĳd gedaan hebben. Daar had burgemeester
Ridder van Rappard van Gorinchem, de initiatiefnemer
voor de oprichting van SIMAV, al mee te maken dus
het zal altĳd wel een worsteling blĳven.

Cĳfertjes

Henk is niet van de cĳfertjes achter de komma. “Ik ben
geen echte boekhouder, maar ik heb er natuurlĳk wel
wat van meegekregen” De jaarcĳfers liggen eind
januari gereed voor controle, eind februari ligt die
gecontroleerd klaar. Een hapklare brok voor de
accountant, wat aanzienlĳk scheelt in tĳd en kosten.
Maar daar wil Henk niet van horen; “Dat hoeft er niet
in”

De controle is vooral of de boel beheerst wordt. Henk
werkt alles steeds bĳ zodat er geen verrassingen
voorvallen. Alles wordt vastgelegd en betalingen
worden gevolgd met periodieke rapportages, zodat er
geen grote achterstanden ontstaan. Netjes onder
controle dus.

Niet zoveel met molens

“Het hele gebeuren vind ik interessant, niet zozeer
omdat het molens zĳn” verklaart Henk als ik vraag naar
zĳn interesse op molengebied. “Ik ben misschien meer
bestuurder. In het bedrĳf zat ik meer in de planning en
kostenbewaking. Dus meer betrokken bĳ het
bedrĳfsgebeuren dan wanneer je boekhouder bent.
Dan noteer je wat er gebeurd is. Ik was meer gericht
op bewegingen naar de toekomst toe. Dat heeft mĳn
interesse”

Vrachtwagenchauffeur

“Als jonge vent lag mĳn interesse al bĳ de politiek”
vertelt Henk. “Nee, niet via de paplepel, maar
gevoelsmatig. Werken op een gemeentehuis
bĳvoorbeeld. Maar ik kwam er toen niet tussen en mĳn
ouders vonden dat ik maar eens aan het werk moest.
Zo ben ik het bedrĳfsleven ingerold. Maar ik wilde ook
wel vrachtwagenchauffeur worden, een van beide. Als
bĳvoorbeeld mĳn buurman een transportbedrĳf had
gehad was ik mogelĳk de weg op gegaan. Vond ik
geweldig! Ik woonde als klein jochie langs de snelweg.
De hedendaagse A27 was er toen nog niet. Er kwam

veel vrachtverkeer langs, maar ik
kende ze allemaal. En nog, ik rĳ
graag auto. Ik zit ontspannen achter
het stuur”

Hobby’s

“Als je in het openbaar bestuur zit
dan ben je daar eigenlĳk constant
mee bezig”. En als al het werk
gedaan is? “Vakantie is fijn, even kort
ertussenuit. Want als je thuisblĳft, is
er altĳd wel wat te doen en blĳf je dus
bezig. En dan ligt Duitsland voor de
hand, maar niet te lang. En lezen doe
ik graag, een boek of een tĳdschrift.
Dat is wel via de paplepel; kennis
vergaren en je interesse breed
maken”

Henk gaat weer aan het werk in een
belangrĳk onderdeel van de
molenstichting; de penningen voor
het behoud!
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De SIMAV, haar mensen en molens
De inwoners van de Alblasserwaard en de
Vĳfheerenlanden hebben het gebied gemaakt tot wat
het is. De historische windmolens maken daar een
onlosmakelĳk onderdeel van uit. Wie je ook spreekt,
iedereen vindt het belangrĳk dat de molens worden
behouden voor de generaties na ons.

De gemeente Molenlanden heet ook niet voor niets
Molenlanden. De molenbiotoop wordt soms lastig
gevonden bĳ bouwprojecten, maar daar blĳft het
meestal bĳ. De SIMAV probeert als een goede
rentmeester haar molens te beheren. Gemakkelĳk is
dat niet. Goed onderhoud aan de molens vraagt heel
veel geld en een stevige inzet van menskracht. Geld
was, is en zal ook in de toekomst een knelpunt blĳven
en een bron van voortdurende zorg.

De extra bĳdragen van gemeenten, naast de
gebruikelĳke subsidies, zoals de € 100.000,-- die de
gemeente Molenlanden ter beschikking heeft gesteld
en de restauraties van De Hoop in Gorinchem en
Molen Souburgh in Alblasserdam, die betaald worden
door de gemeente Gorinchem, respectievelĳk
Alblasserdam, helpen uiteraard en dan zĳn er ook
nog wat extra middelen die door particulieren
beschikbaar worden gesteld. Doordat de SIMAV
gerund wordt door alleen vrĳwilligers en onze
molenaars allen vrĳwillig molenaar zĳn, blĳven de
beheerskosten ontzettend laag.

Bĳ de professionele organisaties voor monumenten-

zorg is de SIMAV in organisatiekostenbeheersing de
absolute koploper. Geld dat niet wordt uitgegeven aan
de organisatie komt ten goede aan het onderhoud. Op
onze vrĳwilligers wordt een stevig beroep gedaan.
Halve “werkweken” zĳn voor velen geen uitzondering.
Teneinde alle taken ook in de toekomst goed te
kunnen uitvoeren is een voortdurende aanwas van
vrĳwilligers noodzakelĳk, mede omdat, zoals bĳ iedere
vrĳwilligersorganisatie, er elk jaar ook mensen
terugtreden. Soms omdat de gezondheid het niet
meer toelaat, of de leeftĳd, of welke andere reden dan
ook.

Het afgelopen jaar heeft laten zien, dat zich
verschillende professionals en dat in diverse
vakgebieden en voor allerlei taken, als vrĳwilliger
hebben gemeld; vrĳwilligers die zich niet door stevige
“klussen” uit het veld laten slaan en die de handen uit
de mouwen durven en willen steken. De SIMAV is
geen organisatie die leeft op een eiland. “Samen
Sterk” is een oud en goed begrip. Samen werken aan
het behoud van de molens.

Dat houdt in dat ook met een open blik gekeken moet
worden of er voordelen in het beheer van de molens
te behalen zĳn door samen te werken met andere
moleneigenaren en -organisaties. Het Algemeen
Bestuur heeft het startsein gegeven om te
onderzoeken welke voordelen met welke organisaties
wel (of ook niet) behaald kunnen worden. Komend
voorjaar moet daar meer duidelĳkheid in ontstaan.

Herman van Santen secretaris Dagelĳks Bestuur
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Bliksemafleiding van de molens
Deze zomer is er blikseminslag geweest in de
Gelkenes Molen in Groot Ammers. Gelukkig is dit goed
afgelopen, er was alleen schade aan enkele
elektrische apparaten. Daarom is het van belang dat
de bliksemafleiding van de molens in orde is. Elke
molen wordt om de 3 jaar gecontroleerd door een
vrĳwilliger van het Gilde van Vrĳwillige Molenaars.

Deze stellen meetapparatuur ter beschikking. In het
verleden werd dit begeleid door enkele leden van de
Technische Commissie (Hans de Groot en Andries van
der Graaf). Nu gedaan door Jan Ensing (TC-lid) en
molenaar Wim Beerden. Dit voorjaar zĳn weer 9
molens gecontroleerd. Daarbĳ worden de kabels
gecontroleerd, de onderlinge verbinding van de
roeden, de aansluitpunten van de kabels op de roeden
en de staart van de molen. De meeste geconstateerde
gebreken betreffen de kabels en de klemmen op de
kabels. De klemmen worden dan losgemaakt en
opnieuw aangebracht. Vaak is dan het probleem
verholpen, dat wil zeggen de weerstand in de gehele
kabel is dan vrĳwel nul. Zo niet dan wordt de kabel
afgekeurd en vervangen door een nieuwe.

Andere gebreken zĳn vaak de aansluitpunten op de
roeden en staart. Deze worden dan schoongemaakt
en opnieuw gemonteerd. Ook de onderlinge
verbinding van de aardingsputten bĳ de molen wordt
gemeten. Hierbĳ blĳkt soms dat niet alle putten zĳn

verbonden, waarbĳ dan een of meer putten een veel
hogere weerstand hebben. We proberen dan alsnog
de verbinding met de andere putten te herstellen.

Sponsoring van materiaal voor de bliksemafleiding
van de molens

Hierboven schreef ik al dat we regelmatig kabels
vervangen. Gelukkig kunnen we daarbĳ gebruik
maken van gesponsord materiaal. Zo kregen we van
de Firma Louis Ruys (Zwĳndrecht) 10 kabels van 11
meter roestvast staal. De weerstand is wel iets hoger,
maar voorkomt koper diefstal. Aan de Betonindustrie
(Drunen) hebben we gevraagd of zĳ koperdraad
(8mm) wilden sponsoren en de benodigde
kabelklemmen en kabelschoenen. We zĳn bĳ het
bedrĳf op bezoek geweest en waren onder de indruk
van wat dit bedrĳf levert aan materialen voor de
bliksemafleiding van o.a. gebouwen. Bĳ de rondleiding
kregen we ook nog een doos klemmetjes mee voor
bĳvoorbeeld een ringleiding op de stelling van een
molen.

We willen deze twee bedrĳven bĳzonder bedanken
voor hun gulle bĳdragen aan de veiligheid van onze
molens!

Jan Ensing
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Restauratie Souburghse
molen vordert gestaag
Wie goed oplet, komend van Oud Alblas naar
Alblasserdam, ziet dat aan de rand van de bebouwing
het voormalige bouwval langzaam maar zeker wordt
omgetoverd tot de fraai gerestaureerde poldermolen,
de Souburghse Molen. In de zomer werd gestart met
een eerste fase, dat is in de vorige nieuwsbrief al
gemeld. De bouw is inmiddels een stuk verder. Wĳ
houden u graag op de hoogte, hier met een korte
beschrĳving alvast een kĳkje in de molen.

Na het rechtzetten van de molen is er gestart met het
herstellen van de aangetaste houten balklagen van de
verdieping vloeren, voor wat betreft de door houtrot
aangetaste gedeelten welke in de molenromp waren
ingemetseld.

Gelĳktĳdig werd gestart met het herstellen van het
metselwerk van de molenromp, plaatselĳk worden de
in slechte staat verkerende delen uitgehakt en
vervangen door nieuw metselwerk, zie bĳgaande foto’s
1 en 2, deze werkzaamheden zĳn nog steeds in
uitvoering en duren naar verwachting nog enkele
weken. Het stukadoorswerk zal na uitharding en
droging van het metselwerk naar verwachting begin
2020 bĳ gunstige weersomstandigheden worden
uitgevoerd.

De molenmaker heeft de kap van de molen tĳdelĳk
omhoog geplaatst waardoor er werkruimte ontstond
voor het vervangen van de rolvloer. Tĳdens deze
herstelwerkzaamheden werd het kruiwerk bestaande
uit de rollenbaan met stalen rollen gestraald en in de
gekookte lĳnolie gezet als conservering hiervan.

Na het gereed zĳn van de nieuwe rolvloer met overring
werd het kruimechanisme weer gemonteerd en
afgesteld waarna de kap weer terug werd geplaatst zie
foto’s 3 en 4. Het bovenwiel werd weer rond gemaakt,
de kammen vastgezet en werden enkele kammen
vervangen. Ook werd de vang met voering hersteld

De nieuwe gevelkozĳnen worden geplaatst en aan
gemetseld zie foto 5.

Op het terrein van De Gelder Molenmakers zĳn de
nieuwe molenroeden opgeslagen en worden
voorbereidende werkzaamheden aan de heklatten
uitgevoerd, tevens is een nieuw kruihaspel gemaakt
deels met bestaand hout van de schoren.

Als het winterweer ons meezit en de bouw kan in die
maanden gewoon doorgaan zal de oplevering
ongeveer eind juni/begin juli zĳn. Er wordt op dit
moment nagedacht om van de molen een
bezoekmolen te maken, een molen die meer open
gaat voor publiek. Er zĳn ook plannen om deze fraaie
molen nog officieel te openen, dat zal in de eerste helft
van september gebeuren. Als er concrete ideeën over
zĳn, komen wĳ daarop terug.

Foto 1

Foto 3 Foto 4

Foto 5

Foto 2
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Column William Bouter
Het is alweer even geleden dat ik wat geschreven heb
maar ik heb op het gebied van molens zeker niet
stilgezeten. Een van de hoogtepunten van de laatste
tĳd was in juni. Toen ben ik samen met meerdere
molenaars op internationale molenreis gegaan voor
een weekendje, het reisje ging naar België en
Frankrĳk.

Misschien denkt u, “Huh, hebben ze molens daar?”
Jazeker hebben ze die en in dat weekend heb ik een
paar van de mooiste exemplaren bezocht. We
begonnen bĳ de Knokmolen in Ruiselede, dit is een
stenen stellingmolen met zogenaamde Dekkerwieken
(Dekkerwieken zĳn een vorm van stroomlĳn die
ervoor zorgen dat de molen met minder wind al kan
malen). Het reisje begon al goed want deze molen is
nog heel origineel gebleven, het was alsof de laatste
molenaar de deur had dichtgetrokken en dat er nooit
meer iets was veranderd. Dit is in mĳn ogen een
molen die echt iedereen gezien moet hebben! De
volgende molen op het lĳstje was de Artemeersmolen

in Poeke, een
zogenaamde berg- of
beltmolen. Een type
molen met een
kunstmatige heuvel
om de molen heen
ipv. een stelling of een
balkon om bĳ het
wiekenkruis te
kunnen of de molen te
kruien.

Wat ik zelf heel mooi
vond aan

die molen is dat hĳ als weinige molens in België nog
gebruikt wordt om meel te malen op beroeps-basis.
De volgende molen was de Poelbergmolen in Tielt,
een zogenaamde stan-derdmolen, of zoals de Belgen
het noemen een staakmolen. Dit type heet zo omdat
de hele molen rust op een standerd of staak. Dit type
komt bĳ ons in de Alblasserwaard niet meer voor.
Deze molen staat (de naam zegt het al) op de
Poelberg. Deze molen stond helemaal vrĳ bovenop
met daarnaast nog een molenaarshuis en een oud
maalderĳtje. De molen vond ik zeker heel bĳzonder
omdat hĳ nog boordevol oude onderdelen en
interessante details zit en zelf vind ik dat het
allermooist. Als laatst gingen we naar de
Mortiersmolen in Zwevegem, ook een
standerdmolen. Ook deze molen had net als de
eerder genoemde Knokmolen Dekkerwieken, en dat
liet de molen ook wel zien, op een bescheiden windje
draaide de molen wel aardig zonder zeil (deze molen

heeft zelfs niet eens zeilen omdat hĳ gestroomlĳnd
is). Na deze molen gingen we nog een hapje eten in
het plaatsje Ieper, deze plaats vond ik heel
indrukwekkend omdat het helemaal plat heeft
gelegen in de Eerste Wereldoorlog. Terwĳl je dat
eigenlĳk niet zou zeggen als je door de binnenstad
loopt, het ziet er allemaal nog best oud uit namelĳk.
Na Ieper bezocht te hebben gingen we naar ons hotel
in Lille. De dag erna gingen we alweer vroeg op pad
om de Franse molens te bekĳken, als eerste “Moulin
de Vertain” in Templeuve. Ondanks dat deze molen
niet zoveel oude details meer kent was deze best
bĳzonder. Als de molen naar de wind toe wordt gezet
draait namelĳk het hele interieur van de molen mee!
Dus als je in de molen staat lĳkt het alsof de muur
draait, dat was wel erg bĳzonder om te zien.

Na deze molen gingen we naar het molenmuseum
van Villeneuve d’ Asq waar twee standerdmolens op
het terrein staan. Helaas toen we daar aankwamen
bleek de eigenaar ondanks de afspraak niet
aanwezig te zĳn. Jammer maar helaas. Daarna door
naar “Le Steenmeulen” in Terdeghem, de naam van
de molen klinkt al vrĳ Nederlands en dat klopt ook, dit
gedeelte in Frankrĳk was namelĳk vroeger
Vlaamstalig. Bĳ deze molen was ook een heel
streekmuseum en de molenaar en zĳn vrouw lieten
vol enthousiasme ons het hele terrein zien, ik kan het
iedereen aanraden om eens bĳ de molen te gaan
kĳken alleen al vanwege het enthousiasme van de
molenaar daar.

Na Le Steenmeulen gingen we
naar “Moulin Deschodt” in
Wormhout, de laatste molen van
de reis. Deze unieke en tevens
zeer oude standerdmolen zit nog
vol met oude details. De hele
molen ademt historie en kan ik ook
iedereen aanbevelen. Omdat
standerd-molens qua werkruimte
niet de meest praktische zĳn
vergeleken met modernere molentypes, heeft men
hier gewoon wat aanbouwtjes aan de molenkast
gemaakt, heel bĳzonder om te zien! Na deze molen
gingen we nog een hapje eten in het plaatsje Cassel
op de Casselberg. Op deze berg hebben in totaal 18
molens gestaan, dat moet vroeger een heel bĳzonder
gezicht geweest zĳn!

Hierna gingen we weer terug naar Nederland. Al met
al heb ik veel mogen zien en leren van de molens
daar en genoten heb ik zeker! Maar ik was ook wel
weer blĳ om de oude vertrouwde Alblasserwaardse
molens te zien omdat die voor mĳ natuurlĳk het
allermooist blĳven!
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4-Seizoenen fotowedstrĳd SIMAV
molens ten einde
Met de fotoinzendingen van het Herfstseizoen is
een einde gekomen aan de fotowedstrijd van
onze molens in de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden.

Molens fotograferen, je kunt er haast niet
omheen. Fotograferen is spelen met licht en
donker, het accentueren van details en het vooraf
zien van het beeld dat je wilt maken.

Dit heeft ons vorig jaar op het idee gebracht om u
mee te laten doen aan een fotowedstrijd. En
omdat elk seizoen anders is in het landschap,
waar een molen onderdeel van uitmaakt, waren
wij erg benieuwd naar de resultaten. Veel
prachtige foto’s heeft het ons opgeleverd. Het
aantal inzendingen verschilde echter per seizoen
fors.

Waar de winter en de zomer de meeste
inzendingen opleverden, viel de Herfst qua
inzendingen wat tegen. Van de drie eerste
seizoenen is de jurering gedaan en zijn de
prijswinnaars bekend. Voor het Herfstseizoen zijn
we in de afrondende fase.

In januari volgend jaar gaan we een mini-
tentoonstelling inrichten met alle foto’s die in de
prijzen zijn gevallen en een paar foto’s die net
buiten de prijzen vielen. Op zaterdag 18 en
zaterdag 25 januari bent u van harte welkom van
10.30- 16.00 uur in molen De Liefde aan de
Lekdijk te Streefkerk, het SIMAV-kantoor. U kunt
dan zelf zien wat seizoenen met de natuur doen
en met het beeld van en rond de molen. De
toegang is gratis.

Voorbereiding Molenklussen op NL-
doet-dag
Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart
2020, samen met duizenden organisaties in het
land, weer NL-doet; de grootste vrĳwilligersactie van
Nederland. NL-doet zet vrĳwilligerswerk in de
spotlight en nodigt iedereen uit om een dagje de
handen uit de mouwen te steken. U kunt op
zaterdag 14 maart ook weer meedoen met klussen
rondom onze molens.

Op dit moment zĳn we bezig samen met onze
molenaars te kĳken welke klussen nuttig en
noodzakelĳk zĳn. Binnenkort melden wĳ deze
klussen aan op de site van NL-doet en kunt u zich
op dezelfde site aanmelden. U wordt dan door ons
benaderd, wĳ regelen vervolgens dat u wordt
ingedeeld en brengen u in contact met de molenaar,
waar de klussen worden uitgevoerd.
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Cees Noorlander in de bloemetjes
gezet
Tĳdens de molenaarsavond op 2 september jl. werd Cees
Noorlander in het zonnetje en de bloemetjes gezet. Vele
tientallen jaren was Cees molenaar in hart en nieren, met
een meer dan gemiddelde kennis van molens, van
Wieken, Wind, Weer en Water. Cees is een ras verteller
en weet de kennis ook op de bezoekers over te brengen.
Sinds 2 september 1976 is Cees al molenaar op de Oude
Weteringmolen in Streefkerk. De interesse voor molens is
hem met de paplepel ingegoten en zit in het DNA van de
familie. Overal in Zuid-Holland kwamen Noorlanders voor
als molenaar. Als 3-jarige kleuter kwam hĳ al veel bĳ
molenaars op de molen. Voorzitter Teus van Gelder
dankte hem voor de enorme inzet voor molens.

Wim Meerkerk,
Erelid molenstichting SIMAV
Bĳ besluit van het Dagelĳks Bestuur overhandigde
SIMAV-voorzitter Teus van Gelder aan Wim Meerkerk het
Erelidmaatschap van Molenstichting SIMAV.
Door ziekte werd Wim onlangs gedwongen zĳn
bestuurswerk-zaamheden voor de Stichting neer te
leggen. De functies die Wim had, en nog heeft, zĳn er
vele. Je kunt beter zeggen; wat heeft Wim niet gedaan,
in het bĳzonder voor onze molenstichting. Wie van de
molenaars je ook spreekt, de kans is groot dat ze hun
opleiding hebben genoten onder toezicht van Wim.
Wim is ook jarenlang examinator geweest, was
molenbiotoopadviseur en zat in de Technische
Commissie van Molenstichting SIMAV, de laatste jaren als
voorzitter hiervan. De Oudendĳkse Molen, gelegen aan
de Giessen in Hoornaar is jarenlang hun woning geweest
en in het weekend zĳn Wim en Alien er nog altĳd te
vinden.

Afscheid Cees Spek
Zo’n twintig jaar geleden begon Spek met de opleiding tot
molenaar. Vanaf 2000 werkte hĳ als vrĳwillig molenaar op
de Hoekmolen in Hei- en Boeicop. De laatste jaren was
dat samen met Jan den Ouden. Vorig jaar nam de uit
Lexmond afkomstige, Cees het besluit zĳn contract met
SIMAV te beeindigen. “Ik merkte dat het werk fysiek te
zwaar werd. Vooral het kruien en afzeilen ging me
opbreken. Als tweede molenaar is Adriaan de Bruin toen
benoemd. Samen met Jan den Ouden zorgt hĳ nu dat de
molen blĳft draaien”
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Voorbereiding Molenklussen op NL-

doet-dag

In Kort & Bondig laten we mensen aan het woord die lange tĳd werkzaam zĳn
voor de molens van SIMAV.

Kort & Bondig, molenaar Aart van
Krimpen
Wat is uw naam?
Ik ben Aart van Krimpen, 52 jaar oud.

Hoelang bent u al actief voor de
molenstichting/ hoelang al molenaar
Ik ben 33 jaar vrĳwillig molenaar

Welk werk deed u naast molenaar zĳn?
Ik heb bĳna 25 jaar in het molenonderhoud
gewerkt.

Wat is uw favoriete vakantieland?
Nederland blĳft favoriet, ik heb nog heel veel niet gezien.

Welke hobby heeft u naast het draaien op een molen?
Naast draaien op een molen speel ik graag orgel.

Wie zou u nog eens willen ontmoeten?
Ik zou koning Willem-Alexander graag eens spreken.

Wie bewondert u het meest?
Het meest toch wel mĳn overgrootvader vanwege alle verhalen die ik over hem heb gehoord.

Van welke fout heeft u het meest geleerd?
Mĳn fout was ooit het uit het werk zetten van een molen waarna het me niet meer lukte om een en
ander naar behoren terug te plaatsen

Welk type molen is uw favoriet en waarom?
De Achtkante is mĳn favoriet vanwege de volmaakte molenbouwconstructie.

Heeft u nog een leuke anekdote van uw werk bĳ SIMAV?
Wat ik leuk vind is dat iemand ooit tegen me zei dat het niks zou worden, ik als molenaar. Het lukt me
inmiddels best al een aantal jaren.

Welke gouden tip wilt u molenaars in opleiding geven?
Zo min mogelĳk aan de vang komen.

Welke tip wilt u niet-molenaars binnen SIMAV geven?
Kĳk bewust naar de molens in het landschap als onderdeel van een waterstaatkundig systeem.
Waardevol om dat geheel te blĳven zien.
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Door SIMAV worden enkele relatieegegevens vastgelegd, zoals naam en mailadres van personen of instanties, die deze nieuwsbrief ontvangen.
Hier wordt zorgvuldig mee omgegaan. De gegevens zijn afgeschermd, slechts een beperkt aantal functionarissen heeft toegang ertoe en de
bestanden worden niet aan derden verstrekt. Het eventueel afmelden voor de nieuwsbrief en het verwijderen van uw gegevens kan eenvoudig
door een mail te sturen naar: bestuur@simav.nl
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft opgegeven voor onze periodieke nieuwsbrief, of als leverancier, sponsor, vriendenlid of vrijwilliger
van onze molenstichting, tevens basisscholen. Ook bedrijven, instellingen, die zich inzetten op toeristisch gebied of die streekprodukten
verkopen, ontvangen de nieuwsbrief.

SIMAV
Nieuwe Veer 42
2959 AK Streefkerk
De eerstvolgende nieuwsbrief verschĳnt begin april 2020

Bezoekmolens 2020
Onze bezoekmolens zĳn in 2020 op 3 zaterdagen per
maand geopend van 13.00 tot 16.00 uur.
Op de Nationale molendag op 9 mei in 2020 zĳn de
meeste molens van SIMAV open.

Molen De Liefde, Nieuwe Veer 42,Streefkerk

Vóór1893 stond hier een korenmolen van het type
achtkante grondzeiler. Deze molen is afgebrand,
waarna op dezelfde plaats de huidige molen is
gebouwd. De molen werd rond 1935 met
bedrĳfsgebouwen vergroot. In 1970 kwam de molen
buiten bedrĳf. In 2008 werd aan Molenstichting SIMAV
vergunning verleend om in de bedrĳfsgebouwen het
kantoor met vergader ruimten te vestigen. Het kantoor
van Molenstichting SIMAV is hier nog steeds. Onderin
de molen is een tentoonstelling van de regionale
kunstenaarsvereniging. Deze tentoonstelling is elke
1ste zaterdagvan de maand geopend van 10.00-16.00
uur. Kom langs en geniet ook van de molen en het
prachtige uitzicht over de rivier de Lek.

De molen draait elke 1ste zaterdag van de maand van
13.00-17.00 uur (In 2020 op 4 januari, 1 februari, 7
maart, 4 april en 2 mei).

Westermolen, Nieuwpoortseweg 1, Langerak

De Westermolen is een wipmolen. De molen
bemaalde met de Oostermolen en de Broekmolen de
polder Langerak. In 1939 werd de Oostermolen
afgebroken om plaats te maken voor een
dieselgemaal. Het was de bedoeling, dat daarna ook
de Westermolen zou worden afgebroken. In de
meidagen van 1940 schoot een Duits
gevechtsvliegtuig de Broekmolen echter in brand,
hetgeen de redding betekende voor de Westermolen.
Naast deze molen staat een oud dieselgemaal en een
kleine molen (De Weidemolen). Kom langs en maak
een bezoek terug in de tĳd.

Deze molen is geopend van 13.00-16.00 uur, elke 3de
zaterdag van de maand (In 2020 op 18 januari, 15
februari, 21 maart, 18 april en 16 mei).

Korenmolen Jan van Arkel, Vlietskade 1004, Arkel

Molen Jan van Arkel is een grote stellingmolen. De
molen werd in 1851 op een stenen achtkante
onderbouw gebouwd. Het houten achtkant werd in
Schermerhorn N.H. aangekocht, waar hĳ destĳds
dienst deed als poldermolen. Vanaf 1851 en tot kort
voor W.O.ll werd in de molen voor de leerlooiers uit
Gorinchem ook eikenschors tot run gemalen.Tot circa

1970 bleef de molen als graanmolen in gebruik.

Deze molen is geopend van 13.00-16.00 uur, elke 4de
zaterdag van de maand (In 2020 op 25 januari, 22
februari, 28 maart, 25 april en 23 mei).

Verder zĳn te bezoeken:

Achtkante molen, Beneden Tiendweg 8, Streefkerk

Deze grondzeiler is de middelste van de drie
Streefkerkse ondermolens. Volgens de baard en een
sluit steen staat hier sinds 1761 een molen. Deze
poldermolen sloeg zĳn water uit op de lage boezem. Er
zĳn voor volgend jaar concrete plannen om van deze
molen een bezoekmolen te maken, voor individuele
bezoekers en groepen onder begeleiding, waarbĳ we
de molen weer gaan inrichten zoals het vroeger was.
Zodra deze nieuwe functie van kracht is houden we u
op de hoogte van de dagen en tĳden dat de molen
open is.

De Achtkante molen malend vanuit het oosten.

Molen De Hoop, Dalemwal 21, Gorinchem

Deze ronde stenen stellingmolen is een korenmolen.
De molen werd gebouwd in 1764 toen hĳ een
standaardmolen, die gebouwd was in 1664, moest
vervangen. De molen werd tot 1949 gebruikt en
daarna door de gemeente overgenomen, omdat men
verval van de molen vreesde. Sinds 2017 is deze
molen met nog drie andere Gorcumsemolens bĳ de
SIMAV Molenstichting gekomen. Geniet van het
prachtige uitzicht over de rivier, Slot Loevestein,
Woudrichem en de stad Gorinchem.

Deze molen wordt op dit moment gerestaureerd tot
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Beste wensen voor het nieuwe jaar,

samen naar een mooi 2020 met onze molens!

medio maart 2020, daarna is de molen elke zaterdag
van 10.00-17.00 uur geopend en elke zondag van
11.00-16.00 uur

Molen Nooit Volmaakt, Bagĳnenwal 38, Gorinchem

Deze korenmolen is twee jaar geleden als werkende
korenmolen in ere hersteld. In de ondermolen is een
winkel, waar meel en bakproducten te koop zĳn.
Tevens heeft de winkel een groot assortiment
streekproducten. U kunt deze smaak volle winkel
bezoeken op woensdagmiddag van 14.00-17.00 uur
en op zaterdag van 11.00-17.00 uur

Molen Ter Leede, Lingedĳk 3, Leerdam

Deze molen is onze meest oostelĳke parel in de
Vĳfheerenlanden. Een wipwatermolen gelegen aan het
nieuw aangelegde molenpark aan de rand van
Leerdam. De molen, die aanvankelĳk Voorste Molen
werd genoemd, kwam al in 1940 buiten bedrĳf. In 1952
kocht de Leerdamse Glasfabriek de molen en verkocht
die in 1985 weer aan de gemeente Leerdam. In
datzelfde jaar ging hĳ over naar SIMAV.
Opmerkelĳk is dat het onderhuis is gedekt met planken
in plaats van riet.

Deze molen is elke zaterdagmiddag geopend van
13.00 -16.00 uur (Als de molen draait)

Souburghse molen, Kortland 57, Alblasserdam

Al sinds 1542 is op kaarten terug te vinden dat op deze
plaats een molen de Souburghse polder droog hield.
Deze ronde stenen grondzeiler heeft tot in de tweede
wereldoorlog dienst gedaan. Op dit moment vindt een
grondige restauratie/herbouw plaats tot medio juni
2020. De molen zal na de restauratie draaivaardig zĳn
maar niet maalvaardig. De molen zal dan meerdere
dagen per maand opengesteld worden voor publiek.
Nadere berichtgeving hierover volgt.

Door SIMAV worden enkele relatieegegevens vastgelegd, zoals naam en mailadres van personen of instanties, die deze nieuwsbrief ontvangen. Hier wordt
zorgvuldig mee omgegaan. De gegevens zijn afgeschermd, slechts een beperkt aantal functionarissen heeft toegang ertoe en de bestanden worden niet aan
derden verstrekt. Het eventueel afmelden voor de nieuwsbrief en het verwijderen van uw gegevens kan eenvoudig door een mail te sturen naar:
bestuur@simav.nl
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft opgegeven voor onze periodieke nieuwsbrief, of als leverancier, sponsor, vriendenlid of vrijwilliger van onze
molenstichting, tevens basisscholen. Ook bedrijven, instellingen, die zich inzetten op toeristisch gebied of die streekprodukten verkopen, ontvangen de
nieuwsbrief.

SIMAV
Nieuwe Veer 42
2959 AK Streefkerk
De eerstvolgende nieuwsbrief verschĳnt eind april 2020

Er draait behoorlĳk veel om de molens van simav,
Zoals ook het verleden het steeds aangaf.
We zĳn nu in nieuwe uitdagingen beland,

Als we allemaal vechten voor het behoud is er voor onze Stichting niets aan de hand.
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