
NIEUWSBRIEF 
VAN DE STICHTING VRIENDEN VAN DE CABAUWSE MOLEN 

NUMMER 27, januari 2016

Vooraf 
Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief. 2016 

is begonnen en het bestuur van de Stichting 

Vrienden van de Cabauwse Molen hoopt dat 

het voor iedereen en voor zijn vrienden in het 

bijzonder een heel voorspoedig jaar wordt. Dat 

hopen we ook voor onze molen en voor alle 

anderen die daarbij betrokken zijn. 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op het 

afgelopen jaar met het traditionele jaarverslag 

van de hand van molenaar Erik Stoop. Daar-

naast kijken we ook weer vooruit en belichten 

we enkele activiteiten in en om de molen. 

Contributie 
Evenals in voorgaande jaren kunnen wij ook 

dit jaar niet zonder uw financiële bijdrage. 

Mede door uw bijdrage kan onze molen ook in 

2016 weer vrolijk draaien. 

Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage van 2016 

is wederom € 10,- maar meer is natuurlijk al-

tijd welkom.  

De stichting “Vrienden van de Cabauwse Mo-

len” heeft ook de ANBI-status (ANBI = Al-

gemeen Nut Beogende Instelling), wat wil 

zeggen dat uw bijdrage als gift aftrekbaar is 

voor de belasting. 

Wij voegen een acceptgirokaart toe bij deze 

nieuwsbrief, maar u kunt uw bijdrage ook stor-

ten op ons bankrekeningnummer:  

NL 98 RABO 0130 0233 96 ten name van 

“Vrienden Cabauwse Molen”. 

Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage en 

dat 2016 maar een fantastisch molenjaar mag 

worden. 

 

Marian Vos  

Penningmeester 

 

Nieuw bestuurslid 
Het bestuur van de stichting is het afgelopen 

jaar uitgebreid met een nieuw lid, Carla Brok-

king. De nieuwsbrief is een mooie gelegenheid 

om haar aan de vrienden voor te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carla Brokking komt uit een molenaarsfamilie. 

Haar overgrootvader kocht in 1900 de molen 

aan het Lange Zandpad (de S.L. van Alteren-

laan) bij de Fuikebrug. Nadat machines hun 

intrede deden werden de molenstenen ver-

plaatst naar de maalderij en mechanisch aan-

gedreven; dit leidde tot afbraak van de molen. 

Alhoewel zij hier zelf niets van heeft meege-

maakt voelt ze wel een grote verbondenheid 

met molens. “Buiten de nostalgie, is het de 

sensatie van de oerkracht die je voelt in een 

draaiende molen, de puurheid en eerlijkheid 

van de enorme energie van de wind wat zo 

aanspreekt”, aldus Carla. Ze heeft veel interes-

se in watermanagement en is voor Stichting 

Kunst en Cultuur Lopik coördinator van de 

rondleidingen in het Dijkhuis te Jaarsveld, 

waar zij ook zelf rondleidt. Een functie in het 

bestuur van Stichting “Vrienden van de Ca-

bauwse Molen” is een mooie aanvulling daar-

op, zo is het verhaal completer, van dijkbewa-

king tot polderbeheer. Zij verheugt zich erop 

een bijdrage te leveren bij de Vrienden. 

Zomerhuis 
In de achter ons liggende jaren is de aandacht 

van de stichting Vrienden van de Cabauwse 

molen gericht geweest op de herbouw van het 

zomerhuis bij onze molen.  

 



De vrienden leverden een belangrijke bijdrage 

met bijeengebrachte middelen of in natura bij 

het tot stand brengen ervan.  

Willen we het zomerhuis in stand houden dan 

zullen we er functies aan moeten geven welke 

daar aan kunnen bijdragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoekers aan de molen zijn meestal nieuws-

gierig wat ze daar zoal aantreffen en eigenlijk 

kan het informatie geven; de educatieve rol; 

vanuit het zomerhuis plaats vinden. In de loop 

van de tijd zal daartoe  steeds meer cultuurhis-

torische informatie in het zomerhuis worden 

samengebracht. 

Vooralsnog is een bezoek aan het molenen-

semble vrij toegankelijk en kan een vrijwillige 

bijdrage worden achtergelaten. Sommigen 

wensen ook vriend van de molen te worden. 

In een besloten sfeer is het tevens mogelijk het 

zomerhuis voor een dagdeel of delen te huren 

voor samenkomsten met een besloten karakter. 

Denk aan bijzondere vergaderingen/overleggen 

van bedrijven en of instellingen, overheden 

etc, waarbij een informatiemoment over de 

bijzondere locatie een onderdeel in het pro-

gramma zal zijn. De vergadercapaciteit is circa 

twaalf personen. 

 

Ook bijeenkomsten in familie of vrienden sfeer 

behoort tot de mogelijkheden. 

Zodanig gebruik van het zomerhuis vindt 

plaats middels betaling van een bijdrage. 

Via de website van de Vrienden zal ook aan-

dacht aan het gebruik van het zomerhuis wor-

den gegeven, 

 

Reserveringen:  

Roelof Pasman, tel 0348-554481 

Jan Dirk Schinkel, tel 0348-552882 

Erik Stoop, tel. 0348-416589 

 

Roelof Pasman, 

Bestuurslid 

 

 

Zomerhuis schilderen 
In het najaar van 2012 werd het nieuwe zo-

merhuis bij de Cabauwse molen opgeleverd. 

En dan verwacht je dat er voorlopig geen on-

derhoud meer nodig is.   

Echter bleek na drie jaar dat de luiken alweer 

aan een onderhoudsbeurt toe waren. De naden 

tussen de verticale delen waren vanwege krimp 

afgekit. En de kit bleek niet bestand tegen de 

weersomstandigheden in het vlakke land.  

In augustus zijn voorzitter en secretaris met 

een bak gereedschap naar het zomerhuis ge-

gaan. De verf werd geleverd door de Stichting 

de Utrechtse Molens. 

Na twee dagen krabben, schuren en verven 

was de klus geklaard.  

Ook kreeg de achterdeur een tweede laklaag. 

De voordeur, die nog steeds in de grondlak 

stond, werd ook voorzien van een laag groene 

verf. 

Na een wasbeurt van overige onderdelen zag 

het zomerhuis er weer uit als nieuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan-Dirk Schinkel 

Secretaris 

 

Jaarverslag 2015 van de molenaar 
Het was weer een goed molenjaar. Niet alleen 

is er weer veel gemalen, maar ook onze leer-

ling Zdenko Bebek slaagde voor zijn examen 

en mag zich dus molenaar noemen. Aan het 

eind van het jaar waren er wat zaterdagen dat 

onze vaste molenaar Erik niet kon komen, dus 

kon Bebek toen gelijk aan de bak. Sinds janua-

ri hebben we een nieuwe leerling, Frans de 

Bode, die het vak wil leren. Frans woont in 

Zuid-Holland en wilde gaan lessen bij de mo-

len van Bonrepas, maar daar was niemand 

thuis. Als je dan een andere molen ziet draaien, 

 

 



dan ga je daar maar heen. De bedoeling was 

even rond te kijken. Wie Erik kent weet dat dit 

even altijd “iets” langer duurt en dat bleek te 

kloppen. Na een paar uur ging Frans zo tevre-

den huiswaarts, dat hij daarna het hele jaar 

terugkwam. Frans blijkt niet alleen het mole-

naarsvak leuk te vinden, maar als onder-

houdsmonteur vindt hij het ook heerlijk zijn 

handen te laten wapperen. Zo hebben we nu 

weer mooi wit geverfde hekken rond de molen 

en zijn er nog veel meer klussen geklaard. 

Dank Frans! 

 

Klussen 
In februari zijn de molenmakers langs geweest. 

De wieken gingen wel erg dicht langs het gras 

en de betonnen sprenkelstraat, dat begon lang-

zaam aan gevaarlijk te worden. De bovenas is 

18 millimeter (!) omhoog gebracht en dat 

scheelt beneden 2,5 cm en zo is de afstand 

tussen wiek en grond 50% toegenomen. Gelijk 

is de hoep (een ijzeren plaat rond het boven-

wiel) weer vast gezet. De schroeven begonnen 

zich naar buiten te werken en dat geeft mooie 

maar heel ineffectieve gleuven in de vang 

(rem). Alle schroeven van zo’n vijftien centi-

meter lengte zijn vervangen, waarna de vang 

weer bijgesteld moest worden. Het bovenwiel 

zelf is met nieuwe wiggen op de as vastgezet. 

De kap was wat naar voren gaan leunen en is 

weer wat rechter gezet. Een klus van bijna drie 

dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inmiddels was het hout rond het bovenwiel 

min of meer in bezit genomen door knagende 

beestjes. En als je die niet bestrijdt, blijft er op 

den duur weinig meer over. Daar moest een 

gespecialiseerd bedrijf aan te pas komen om 

dat te verhelpen. Er werden gaten geboord, 

waarin een soort capsules werden gestoken die 

langzaam hun stofje afgeven. De kevers, en 

speciaal hun larven, schijnen daar bar slecht 

tegen te kunnen. Zij niet blij, wij wel. Wat we 

verder merken is dat het hout om de as niet 

meer muurvast om de as zit door het olieachti-

ge spul en het gevolg is dat de bovenas nu veel 

meer “praat”. Daar moet de molenaar nog 

steeds aan wennen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twee jaar geleden is de hele molen geverfd en 

de schilder die dit heeft gedaan kwam kijken 

of alles nog in orde is. De schepradkast bleek 

al aardig kaal geworden en dat was de be-

roepseer van John te na. Hij heeft daarom in 

zijn vrije tijd, gratis voor niks, de kast opnieuw 

in de teervervanger gezet. Het ziet er weer 

prachtig uit. 

 

Klein onderhoud aan de molen werd door de 

molenaar en leerlingen verricht. Daarbij be-

hoort het kammen wassen, oftewel het met 

bijenwas insmeren van de kammen van het 

bovenwiel. Hierdoor krijg je een heel glad en 

hard oppervlak en wordt slijtage zo veel moge-

lijk voorkomen. Ook andere onderdelen wer-

den regelmatig van voldoende zet voorzien. Zo 

wordt geregeld het kruiwerk gesmeerd en dat 

is niet alleen goed voor de molen, maar zeker 

ook voor de spieren van de (leerling-) mole-

naar.  

 

Bezoek 
Als je op een gemiddelde zaterdag bij de mo-

len komt, zal je merken dat het aantal bezoe-

kers erg laag is. Toch is te totale aantal bezoe-

kers niet slecht. In het afgelopen jaar hebben 

we 593 bezoekers geteld. Dit komt vooral 

doordat er zo nu en dan dagen zijn dat de mo-

lenwerf vol mensen staat. Natuurlijk denken 

we dan allereerst aan het dauwtrappen toen er 

56 mensen stonden te trappelen om te gaan 

wandelen. 

In maart kwam een groep van 25 CDA-ers 

langs om meer te leren over natuurbeheer in de 

Lopikerwaard. Martien van Rossum gaf hier-

over een inleiding, waarna ook de molenaar de 

 

 



tijd kreeg om iets te vertellen over natuurbe-

heer en de rol van de molen daarin. Erg nuttig 

om (aspirant-)politici iets over de molen te 

vertellen. 

Niet onvermeld mag blijven dat een echtpaar 

uit Indonesië op bezoek kwam en zo onder de 

indruk was dat ze pas na drie uur weer weg-

gingen en onder dankzegging een niet onaan-

zienlijk bedrag in handen stopte. Dat maak je 

niet iedere dag mee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bezoeker uit Noorwegen ‘aan het werk’ 

 

Veel bezoekers kwamen langs in het kader van 

Trap-je-hapje, een jaarlijks terugkomend eve-

nement van Lions en Rotary. Dit jaar wisten in 

dit kader ruim 40 mensen de molen te vinden. 

Open Monumentendag is ook een vaste dag, 

net als Nationale Molendag. Beide dagen wer-

den redelijk bezocht met respectievelijk 26 en 

49 bezoekers. 

 

Zomerhuis 
Het zomerhuis werd een aantal keren verhuurd 

of ter beschikking gesteld. Zo werd het zomer-

huis twee keer verhuurd voor het vieren van 

een verjaardag. De molen krijgt dan extra aan-

dacht, onder andere door het verhaal dat de 

molenaar dan vertelt. 

TIMS (de internationale molenvereniging) was 

erg blij dat zij in het zomerhuis mochten ver-

gaderen. Zij hadden graag in de molen bijeen 

willen komen, waar het met tien man wel erg 

klein werd. Daarom werd toch besloten het 

zomerhuis te gebruiken met het mooie uitzicht 

op de molen. 

 

Cijfers 
2015 was wat bezoekers, draaidagen en aantal 

omwentelingen geen bijzonder jaar. Alle cij-

fers vallen wel iets lager uit, maar het vorige 

verslagjaar was een wel een jaar met uitschie-

ters. In 2015 ontvingen we 593 bezoekers, 

tegen 728 in 2014. De molenaars Erik en Har-

ke waren totaal 79 dagen op de molenwerf 

(2014: 93 keer). Hoewel we er dus minder 

waren blijkt uit het aantal omwentelingen dat 

er van het jaar gemiddeld meer wind was. Dit 

jaar komen we tot 205366 omwentelingen 

tegenover 217961 het vorig jaar. En dat in 14 

dagen minder! 

 

Bijzonderheden 
Van het jaar is veel aandacht besteed aan de 

website. Voorbereidingen zijn getroffen om in 

2016 met een geheel vernieuwde website te 

komen. We hebben gezien hoe het er uit komt 

te zien en zijn daar erg enthousiast over. 

Cabauwsemolen is ook vertegenwoordigd op 

Facebook. De molenaar probeert iedere week 

iets op te publiceren. Het aantal mensen dat 

foto’s of filmpjes op deze pagina bekijkt neemt 

nog steeds toe. Eén van de filmpjes is 1500 

keer bekeken en dat mag je best een succes 

noemen. Leuk is ook te zien dat er vanuit verre 

landen naar wordt gekeken. We hebben gasten 

uit heel Europa, maar ook uit Argentinië, de 

Verenigde Staten en China. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In juni vertrok onze eerste molenaar naar 

Roemenië voor het bijwonen van het TIMS 

symposium. Bij dit evenement waren 110 mo-

lenaars uit 23 verschillende landen. Erik ver-

zorgde hier een lezing over de eerste Neder-

landse molinoloog die al in 1920 begon aan 

een overzicht van bestaande en verdwenen 

molens in Nederland en vele omringende lan-

den. Tijdens deze lezing kon hij ook onze mo-

len nog even in het zonnetje zetten. 

Erik Stoop,  

Molenaar 

 

 

Roemeense molens 



Dauwtrappen 2015 
 
14 mei 2015. 

6 uur bij de molen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dauwtrappen......daar kun je me voor wakker 

maken.! 

Niet iedereen denkt daar zo over.....al zo 

vroeg... 

Maar toch wel zeker zo’n 50 enthousiaste gas-

ten, jong  "iets" minder jong en  "iets" ouder. 

Op 'n prachtige Hemelvaartsdag ochtend 

kwamen van heinde en ver en van dichtbij,  

weer een gezellige en sportieve groep mensen 

bij 'n draaiende molen bij elkaar om te gaan 

dauwtrappen. 

Om 6 uur : Welkom iedereen en wandelen 

maar. 

Een laagje mist was net weggetrokken, zodat 

de zon vrij spel had. 

(hij / zij ...was net opgekomen) 

We gingen lopen via 't molenpad- stukje Lopi-

kerweg (200 m.) Leeuwenhuisbrug zo de Ca-

bauwse polder in. Stukkie dwarsen en via de 

provinciale weg (parallelweg) insteekweg de 

polder Willige Langerak in. 

Daarna 500 m. Tiendweg om zo bij de boom-

gaard van bestuurslid Marian Vos te komen en 

'n pauze te houden om te rusten te eten en te 

drinken en te (pl....) 

We vervolgden onze dauwtrap activiteit via de 

lekdijk richting "de Bol".  

De Bol is een aardrijkkundig monument gele-

gen langs de lek. Heel mooie plek!. 

Daar wat rondgewandeld en "dauw"getrapt. 

De Bol was ook het einde van de wandeling en 

de opstapplaats voor de terugtocht, die we 

lieten plaatsvinden d.m.v. 'n grote veewagen 

met 'n trekker ervoor. 

Een gezellig ritje (niet iedereen kon zitten, 

behalve de trekkerchauffeur) heeft toch wel 

wat!. 

We kwamen gaande en staande weg weer vei-

lig en wel bij de draaiende molen. 

Waar we werden getrakteerd op koffie/thee en 

molenspeculaas. 

Volgens mij vond iedereen het weer leuk. 

Op 5 mei 2016 is eenieder weer welkom. 

Dank dat jullie mee "dauw"trapten, het was 

gezellig en voor herhaling vatbaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piet de Vos 

Bestuurslid (en organisator) 

Activiteiten in 2016 
In 2016 zijn er in en rondom de Cabauwse 

molen en zomerhuis weer een aantal activitei-

ten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele data zijn intussen bekend. Hieronder 

alvast een opsomming. 

-  Nationale Molendag 14 en 15 mei. 

-  Dauwtrappen vanaf de molen 5 mei (Hemel-

vaartsdag). 

-  Open Monumentendag 10 en 11 september. 

 

 

 



Het dauwtrappen is al definitief op de agenda 

gezet. 

Wellicht wordt op de overige dagen ook iets 

georganiseerd. 

Houd de plaatselijke pers en onze website in 

de gaten voor nadere informatie. 

Ook zullen de donateurs per e-mail van activi-

teiten in kennis worden gesteld. 

 

Jan Dirk Schinkel 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website 
Een (ver)nieuw(d)e website, daar waren we 

aan toe. 

Niet dat de oude niet meer functioneerde maar 

sinds de ingebruikneming van het zomerhuis 

hebben we onze activiteiten uitgebreid. Het 

zomerhuis kan nu verhuurd worden voor eve-

nementen die een educatief karakter hebben en 

passen bij het karakter van de molen. 

Verenigingen, ondernemingen en particulieren 

kunnen een of meerder dagdelen tegen vergoe-

ding gebruik maken van onze accommodatie. 

De nieuwe website geeft, naast informatie over 

de molen en haar omgeving, gelegenheid om 

via de kalender te kijken of de ruimte beschik-

baar is. Dan kan contact opgenomen via ge-

noemde mailadressen. 

Maar ook het uiterlijk heeft een metamorfose 

ondergaan. 

We streven er naar om eind februari op het 

vertrouwde www-adres u het laatste nieuws te 

melden rondom de molen en het zomerhuis. 

 

Mieke de Haan 

Voorzitter 

 

 

 Bestuur en molenaar bijeen, v.l.n.r. Roelof 

Pasman, Carla Brokking, Piet de Vos, 

Mieke de Haan, Jan Dirk Schinkel, Marian 

Vos en Erik Stoop 

 

Molenmaker aan het werk 

 


