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VOORAF
De eerste maanden van 2012 zitten er al weer
op. Hoog tijd dus om vanuit het bestuur van de
Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen
zijn vrienden bij te praten.
In deze nieuwsbrief blikken we terug op het
afgelopen jaar en kijken we ook even vooruit..
Tenslotte wijzen wij onze donateurs graag op
de acceptgirokaart, waarmee de contributie
voor 2012 betaald kan worden. Het minimumbedrag is net als vorig jaar tien euro. Wie deze
brief per mail heeft ontvangen zal de
acceptgiro per ouderwetse post ontvangen.

Kleinere onderhoudswerkzaamheden moeten
echter elk jaar worden uitgevoerd en zo
werden door aannemer Roelof de With de
windborden opnieuw vastgezet.

JAARVERSLAG
	
  

Onderhoud
Na de grote restauratie van de molen was in
2011 geen groot onderhoud nodig
.

Ook werd het teerwerk gedaan, dat
tegenwoordig geen teerwerk meer is. Onze
molenaar Erik Stoop kijkt nog met weemoed
terug naar het ‘ouderwetse’ teer, waarmee het
houtwerk werd beschermd. Ter vervanging zijn
er intussen milieuvriendelijker materialen
ingevoerd en teer mag, als milieubelastend,
niet meer worden gebruikt. ‘’Maar dat hield
tenminste, terwijl dat nieuwe spul er weer snel
afdruipt en niet houdt op de teerlaag.’’
Aan het gemaal werd door de Stichting De
Utrechtse Molens het nodige onderhoud
verricht. De goten werden vervangen en er
werd geschilderd.
Daarnaast werd de schuif voor het gemaal
verwijderd met de bedoeling die te herstellen.
De kosten daarvan bleken echter ver boven de
begroting, zodat nog gezocht wordt naar
voldoende financiën.

	
  

Tenslotte werd begonnen met de verbouwing
van de machinistenwoning. Meer hierover bij
de vooruitblik op 2012.

Bijzonder bezoek kwam op 28 april naar
Cabauw. Presentatrice Maartje van Weegen
kwam vanuit de molen het AVRO-programma
De Klassieken presenteren, dat op Radio 4
(live) te beluisteren was van 9.00 tot 12.00 uur.

Bezoek
Tijdens de Nationale Molendagen, op 14 en 15
mei, kreeg de molen behoorlijk wat bezoekers
te verstouwen.
Zaterdag 14 mei was molenaar Erik Stoop
aanwezig en hij ontving 23 belangstellenden,
een “redelijk aantal,” zoals hij het zelf
verwoordt. Zondag 15 mei zou onze tweede
molenaar Harke Slagter op de molen aanwezig
zijn. Aannemer Roelof de With kondigde
echter vooraf aan dat hij met zijn motorclub
langs wilde komen en voor de zekerheid ging
Erik Stoop ook maar weer naar Cabauw. Een
goede zet, want die dag meldden zich naast de
circa tachtig motorliefhebbers nog eens een
flinke groep anderen, zodat de teller aan het
einde van de middag op 150 stond.
Van de 76 draaidagen in 2011 was Erik Stoop
er 69 op de molen, Harke Slagter was er zeven
keer; hij is immers naast tweede molenaar in
Cabauw ook de eerste molenaar op de
Loenderveense Molen in Loenen aan de Vecht,
waar hij dit jaar 61 draaidagen aanwezig was.

	
  
Foto Joop Kurver
Molenaar Erik Stoop is een trouwe luisteraar
van dit programma: “Maartje van Weegen
komt elke vier weken bij iemand thuis om het
programma dáár te maken. Ik besloot me op te
geven. Aanvankelijk kreeg ik een reactie dat de
kans gering was dat ze zouden komen, omdat
het aantal aanmeldingen zo groot was.
Veertien dagen later werd ik gebeld dat ze
wilden komen”.
Tijdens het programma mag de gast de
muziekkeus grotendeels bepalen en zijn
herinneringen aan de gekozen muziek
vertellen. “En ik heb natuurlijk het nodige
gekozen dat met molens te maken had,” vertelt
Erik. Dat betekende onder meer een lied uit
Schuberts cyclus “Die schöne Müllerin.”
Wie het allemaal nog eens wil beluisteren, kan
terecht op de website:
http://deklassieken.radio4.nl

	
  
De Loenderveense molen (Foto Quistnix)

Foto Bart Daatselaar

	
  

Van een heel ander kaliber was het bezoek van
Annabel Verheul en Jeroen van den Berg. Zij
trouwden op 26 augustus en maakten hun
fotoreportage bij de molen.

Tenslotte een activiteit op de rand van 2011 en
2012: op Oudejaarsavond stelden Erik en
Doeré Stoop de molen open voor wie er maar
wilde zijn. Dat leverde toch nog heel wat
bezoek op en rond de jaarwisseling zaten er
veertien mannen en vrouwen binnen, klaar om
te klinken op 2012.

	
  

EEN CHEQUE VAN DE GASTERIJ
Molenaar Erik Stoop is officieel opleider van
het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Dat
betekent dat molenaars-in-opleiding regelmatig	
  
in Cabauw te vinden zijn.
Promotie
Als promotor van molens en het werk van
molenaars ging onze molenaar ook in de eerste
week van september naar het Deense Aalborg,
waar een internationaal congres van TIMS
(The International Molinological Society) werd
gehouden, met excursies en lezingen. Zelf
hield hij er een lezing over het gebruik van
ijzer in molens.

	
  

Op zaterdag 9 oktober 2010 werd in Benschop
de feestelijke opening verricht van Recreatie
Landschap Rosenboom en Gasterij ”De
Toren”.
Naast een boerencamping en een gasterij zijn
er kano’s en fluisterboten te huur. Met de
boten kunnen via sloten en vaarten tochten
gemaakt worden door het uitgestrekte
polderlandschap van de Lopikerwaard.
Een bijzondere eindbestemming is de
Cabauwse molen. De Rosenboomvaarroute
van RLR.
Tijdens de officiële opening vorig jaar was de
opbrengst van de giften bestemd voor onze
molen. Een bedrag van maar liefst € 2000,- zat
er in de giftenpot.
Op vrijdag 15 april 2011 heeft de familie
Rosenboom dit bedrag d.m.v. een cheque
overhandigd aan voorzitter Mieke de Haan. En
natuurlijk op locatie bij de molen.
Tijdens de toespraak van Kees Rosenboom
werden de toekomstplannen uiteen gezet.
Hij wil graag gebruik maken van deze
prachtige landelijke molenplaats om daar hun
gasten een lunch aan te bieden.
Mieke bedankte namens de Stichting de
familie Rosenboom
hartelijk voor hun
bijdrage.

Als bestuur zullen we in de toekomst met
Rosenboom gaan samenwerken. En wellicht
zijn er mogelijkheden met de machinistenwoning en de nieuwe zomerwoning.
Gasterij Rosenboom kunt u uiteraard ook
bezoeken.
De uitzichttoren biedt een
magnifiek uitzicht over de omgeving. En een
groot terras om lekker koffie, thee of een
drankje te nuttigen.
Een uitstekende tussenstop tijdens een fiets- of
wandeltocht.
Benedeneind ZZ 283A, 3405 CJ Benschop;
telefoon:
0348-451477
/
06-18032051
www.recreatielandschaprosenboom.nl
JAN DIRK SCHINKEL

Jaar

Draaidagen
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2001

68

405

228970

474

2002

75

414
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702

2003

67

337
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506

2004

91

407

221698

941

2005

71

285
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444

2006

64

307,5
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417

2007

59

199

109156

308

2008

83

323

175677

658

2009

66

286

148440

395

2010

76

303

158573

613

2011

76

288

154626

540

	
  

DAUWTRAPPEN
Zo’n veertig deelnemers kwamen in de vroege
ochtend van 2 juni naar de Cabauwse Molen
voor het jaarlijkse dauwtrappen. Bestuurslid
Piet de Vos had opnieuw een mooie route door
de omgeving uitgezet en na afloop van de
wandeling kon het gezelschap bijkomen met
het zelf meegebrachte ontbijt en met de koffie,
thee en (molen-)speculaas.
Ook in 2012 wordt er weer een wandeling
georganiseerd in de vroege uurtjes van
Hemelvaartsdag, 17 mei, 6.00 uur.
OMWENTELINGEN
In de vorige nieuwsbrief was een tabel
opgenomen met draaidagen en –uren en met
een aantal andere statistische gegevens. Dat
vraagt om een vervolg:

	
  

De ‘laatste’ omwentelingen van 2011, een foto
die molenaar Erik Stoop maakte op
Oudejaarsavond.

VOORUITBLIK 2012
Begin 2012 publiceerde de gemeente Lopik
een voornemen tot bestemmingswijziging van
de machinistenwoning.
Die woning uit de jaren zestig wil de stichting
Het Utrechts Landschap voor recreatiedoeleinden gaan gebruiken. De bedoeling is
dat recreanten er enige tijd doorbrengen en met
het huurbedrag geld binnen brengen dat weer
ten goede kan komen aan de molen.
De machinistenwoning verkeerde in slechte
staat, maar, zoals gezegd, in 2011 is begonnen
met het herstel. Dit herstelwerk moet in de
eerste helft van 2012 zijn voltooid, waarna
recreanten er terecht kunnen.

Een
van
de
belangrijkste
nieuwe
ontwikkelingen van 2012 moet echter de
herbouw van het zomerhuis worden. In de
vorige nieuwsbrief konden wij melden dat er
een beetje licht aan de horizon was, nu lijkt het
erop dat in 2012 een begin gemaakt kan
worden met realisatie van deze lang
gekoesterde wens. Maar de geschiedenis van
dit project heeft geleerd voorzichtig te zijn: de
vlag gaat dus pas uit op de dag van de eerste
paal. Wij houden onze donateurs op de hoogte!

De molen in winterse omstandigheden, gefotografeerd door molenaar Erik Stoop, die ook de andere
foto’s in deze nieuwsbrief maakte, tenzij anders vermeld.

	
  

	
  

	
  

	
  

