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Vooraf
Het nieuwe molenjaar is weer begonnen. De sneeuwklokjes bij de molen
kondigen de lente al aan en we staan helemaal in de startblokken voor
nieuwe belevenissen bij de Cabauwse Molen in 2017.
Maar eerst blikken we terug op het jaar 2016. Een jaar waarin we flink
de wind in de zeilen hadden en veel omwentelingen hebben gemaakt, met
een recordaantal bezoekers en allerlei bruisende activiteiten. Veel dank
aan u, onze vrienden, die dit alles mede mogelijk hebben gemaakt!

Vriendenbijdrage en andere weetjes
Ook in 2017 kunnen wij niet zonder uw hulp. De minimale jaarlijkse bijdrage voor “Vrienden” blijft € 10,00; iets meer is natuurlijk altijd welkom.
Bij deze nieuwsbrief vindt u een acceptgirokaart, maar u kunt uw donatie
ook rechtstreeks overboeken op ons bankrekeningnummer: NL 98 RABO
0130 0233 96 ten name van “Vrienden Cabauwse Molen”, onder vermelding van uw naam en adres. Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage!
Aftrekbaarheid giften
Omdat stichting “Vrienden van de Cabauwse Molen”
een “culturele ANBI” (Algemeen Nut Beogende
Instelling) is, geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25
keer het bedrag van de donatie aftrekken (indien de
drempel is bereikt). Ondernemingen kunnen 1,5 keer
het bedrag van de bijdrage in aanmerking nemen in
de aangifte vennootschapsbelasting.
Beschermerschap Het Utrechts Landschap
Als extraatje ontvangt u bij een donatie van € 25,00 of meer, een gratis
beschermerschap van het Utrechts
Landschap. Om hiermee kennis te
maken en als dank voor de steun aan onze molen,
ontvangen al onze vrienden, ongeacht de hoogte van
hun donatie, dit jaar een beschermerschap voor één
jaar. Dit stopt na afloop van het jaar, tenzij uw donatie
meer dan € 25,00 bedraagt of u “Vriend voor het
leven” bent. Als het goed is, heeft u het magazine
“Mijn Utrechts Landschap” en een beschermerspas al
in de bus gehad. Dit magazine krijgt u ieder kwartaal.
De beschermerspas geeft u korting bij excursies en
speciale Beschermers-activiteiten utrechtslandschap.nl.
Informatie per E-mail
Heeft u in het afgelopen jaar geen E-mails van ons
ontvangen, dan beschikken wij niet over uw (recente)
E-mailadres. Kunt u in dat geval uw E-mailadres
mailen naar marian.vos@cabauwsemolen.nl? Hierdoor kunnen wij u efficiënter informeren en ontvangt

u ook de informatie die alleen per E-mail wordt gezonden. U helpt ons daar mee. Bij voorbaat dank!
Financiën
De jaarcijfers over 2016 zijn vastgesteld. Indien u
geïnteresseerd bent in de jaarrekening en de toelichting op de cijfers, kunt u het jaarverslag inzien op
onze website cabauwse-molen/beleid-en-verslagen
Website en Facebook
Na afloop van de dauwtraptocht op 5 mei 2016 is onze
nieuwe website cabauwsemolen.nl gelanceerd. De site
oogt fris en modern en bevat veel informatie. Wij zijn
er erg blij mee! Ontwerper en bouwer Murk van Leiden 8days.nl en schrijfster Waldien Burger netraamwoordwerk.nl worden hartelijk bedankt voor al hun
mooie werk. Onze facebook-pagina is populair. Iedere
dag zijn er meer mensen die deze volgen. Heeft u ons
al een vind-ik-leuk gegeven? Zo blijft u helemaal op
de hoogte van alles rondom de molen.

Jaarverslag van de molenaar
Hoewel je het op een doorsnee zaterdag niet zo zou
denken, zijn er ook dit jaar veel bezoekers bij de
Cabauwse molen geweest. Vaak genoeg zijn er alleen
wat leerlingen en een buurman en –vrouw op de koffie en dan ineens zit de kamer helemaal vol en kwetteren de gesprekken dat het een lieve lust is.
Dat is één van de leuke aspecten van het molenaarsleven, altijd anders, altijd levendig.

Foto: 12 april 2016 Eben Haëzerschool Polsbroek aan de vang

Drie schoolklassen kwamen op bezoek in het kader
van het project “Wind in de Zeilen” van Kunst Centraal met de Lopikse basisscholen; dit was een onderdeel van een lessenserie, dus zij kwamen goed voorbereid. Ook een BSO wist ons te vinden en van verder weg kwam een Canadees meiden hockeyteam.

Want ook als er geen bezoekers zijn, kan het behoorlijk enerverend zijn. Een opkomende bui die veel
wind met zich mee brengt, kan heel spannend worden.
Ineens gaat de molen “ervandoor” en moeten we snel
naar buiten om te zien of het niet té hard gaat. Of de
wind is zo hard, dat je de hele tijd buiten bij het
vangtouw moet blijven, voor het geval dát. Dan sta je
daar in de regen en de wind, maar boeiend is het wel.
Groepen bezoekers
Even terug naar de bezoekers. Hun aantal neemt natuurlijk fors toe als er groepen komen en daar hadden
we er verschillende van, uit binnen- en buitenland.
Zo kwam er een groep Duitse fietsers langs, bezochten de voorjaarswandelaars van het Kursusprojekt
Benschop onze molen en was de molen één van de
pleisterplaatsen van de Lopikse recreatietour van
Struinen en Vorsen en van de Negen-kernen-fietstocht.

Het mogen rondleiden van (school)kinderen is altijd
een fijne bezigheid. Ze kunnen je de meest eenvoudige vragen stellen en dan komt er ineens een vraag,
waardoor je met je mond vol tanden staat. Wat altijd
een hoogtepunt blijkt te zijn, is het stilzetten van de
molen en daarna mag er geholpen worden met het
ophalen van de vang.
TIMS

Ook dit jaar werd er twee keer bij ons vergaderd door
de redactie van het tijdschrift Molinologie. Dit is het
blad dat door de internationale molenvereniging TIMS
wordt uitgegeven.
Dat doen we in de molen
zelf en dat draagt flink bij
aan het molengevoel.
Bij een andere gelegenheid
kwamen de TIMS-leden in
het zomerhuis bijeen om te
brainstormen over de toekomst van de vereniging.
Serieuze bezigheden, maar
rechtgeaarde molenliefhebbers moeten ook alles wat
des molens is op het geheugenkaartje vastleggen.
Harde wind, spanning, sensatie
en veel bruisend water!

Statistieken 2016
Draaidagen:
Draaiuren:
Omwentelingen:
Aantal bezoekers:

88
396
214.083
1.158

Molenaars (in opleiding)
Begin 2015 kwam Frans de Bode in opleiding tot
molenaar. Erik en Doeré vonden hem zeer geschikt
als tweede molenaar en gelukkig bleek Frans zelf ook
met dat idee rond te lopen. Dat kwam dus erg goed
uit en het motiveerde Frans nog meer, om snel op te
gaan voor het examen. Twee weken na het met goed
gevolg afleggen van het molenaarsexamen, kreeg hij
zijn aanstelling en zodoende heeft de Cabauwse
molen nu drie molenaars. Erik Stoop, eerste molenaar
en Harke Slagter en Frans de Bode als tweede molenaars (zie foto hieronder van links naar rechts). Frans
stelt zich verderop in deze nieuwsbrief aan u voor.

werk dacht te vinden. Aangezien ik niet van plan was
om achter de geraniums te kruipen, ben ik direct op
zoek gegaan naar een nieuwe tijdsinvulling. Ik heb
mij toen aangemeld als vrijwilliger in Kinderdijk, bij
de Stichting Wereld Erfgoed Kinderdijk. Daar maak
ik nu deel uit van het zgn. klusteam.
Enige tijd voor dit alles zich afspeelde, sprak ik op de
pont van Krimpen naar Kinderdijk, een plaatsgenoot,
die sinds een aantal jaren vrijwillig molenaar is. Hij
vertelde daar enthousiast over en ik zei tegen mijn
vrouw, dat als ik niet meer zou werken, mij dat ook
wel een mooie hobby leek. Niet wetende, dat dit al
snel zo zou zijn.....
Toen het in het voorjaar van 2015 dus zo ver was,
was de pont naar Kinderdijk snel genomen. En verdiepte ik mij in de opleiding voor vrijwillig molenaar.
Aangemeld bij het Gilde van Vrijwillige Molenaars
en op zoek naar een instructiemolen. Op een zaterdag
de polder in getrokken en daar zag ik de Middelste
Molen draaien. Daar naar toe dus en daar trof ik molenaar Erik Stoop en zijn vrouw Doeré. Een uitgebreide rondleiding met uitleg over de molen werd een
middag vullende bezigheid en mijn opleiding als
molenaar was begonnen!
Veel praktijk en theorie van leermeester Erik en gezellige, leerzame uurtjes, ook samen met Doeré in de
molen. 13 oktober 2016 mocht ik opgaan voor het
landelijk examen en ben daar voor geslaagd.

Het hele jaar door komen er molenaars-in-opleiding
(Mio’s) langs en aan het eind van het jaar waren er
weer twee vaste leerlingen, Heiko en John. John was
al eerder op de molen geweest, maar dan in een hele
andere functie. Twee jaar geleden was hij degene die
de molen prachtig in de verf heeft gezet. Ook andere
molens heeft hij geverfd en zo sloeg bij hem het molenvirus toe en bekwaamt hij zich nu als molenaar.
Heiko heeft zijn werkzame leven in het watermanagement gewerkt, vandaar dat hij graag op een poldermolen wil lessen. Zo kwam hij in Cabauw terecht.

Even voorstellen.....
Mijn naam is Frans de Bode. Ik ben 62 jaar oud, getrouwd met Aletta en samen hebben wij twee dochters.
Wij wonen in Krimpen aan de Lek. Ik heb een opleiding als elektricien en ben als zodanig altijd werkzaam
geweest. Sinds november 2016 maak ik deel uit van de
molenaars van de Middelste Molen in Cabauw als
tweede molenaar. Hoe dat zo is gekomen....
In december 2014 werd aan ons, het personeel van
het bedrijf waar ik inmiddels 26 jaar werkte, medegedeeld, dat het bedrijf zou worden verkocht en alle
personeel zou afvloeien in het voorjaar van 2015.
Toen was ik 60 jaar en werkloos. De toenmalige arbeidsmarkt was niet van dien aard dat ik snel weer

Gedurende de opleiding bleken Erik en ik het prettig
te vinden om samen te werken en werkzaamheden in
en rond de molen aan te pakken. Toen Erik mij vroeg
om tweede molenaar te worden, hoefde ik daar niet
lang over na te denken. Zo is het dus gekomen....
Inmiddels ben ik weer drie dagen per week werkzaam bij een facilitair bedrijf in Rotterdam (wie had
dat gedacht), maar er blijft genoeg tijd over om wekelijks te 'klussen' in Kinderdijk en om in Cabauw
als molenaar actief te zijn.

Evenementen in 2016
Dauwtrappen
Donderdag 5 mei, Hemelvaartsdag, ’s ochtends 5:45
uur, wandelaars stromen toe naar de Cabauwse molen,
meer en meer, wel 85, een record! De molen staat
glorieus in de eerste stralen van de zon, zich te spiegelen in het gladde water van de boezem. Met Piet,
die de tocht heeft uitgezet, aan de leiding, gaan de
wandelaars in een lange rij door het ontwakende
polderland. De passages van het ene weiland naar het
andere zijn telkens weer verrassend, soms moeten we
klimmen over krakende hekken, soms oversteken via
een schommelende schouw. En als we achterom kijken, staat daar de molen, al wakend en uitkijkend,
hoog boven het vlakke land.

Via het Kerkepad over de lommerrijke Achterkade,
waar het vroege zonlicht door de bladeren wordt
gefilterd. Een zwaan die zijn nest wil beschermen
blokkeert de doorgang maar dankzij een kloek optreden van Jan Willem, kunnen wij veilig passeren.

We steken het boerderijlint van Polsbroek over en
trekken verder naar de plassen van het natuurgebied
Willeskop. Rust, uitgestrektheid, water en veel vogels. Vanuit Benschop gaan wij met traditionele vervoer terug. Een tractor met grote kar. Veel hilariteit,
een klein beetje spanning, maar we komen veilig aan,
voor de koffie met molenspeculaas, heerlijk in het
zonnetje voor het zomerhuis en rondom de molen.
Een zeer geslaagde dag!

Nationale Molendagen
Aan de Nationale Molendagen op 14 en 15 mei, uitgaande van Vereniging De Hollandsche Molen,
werkten we natuurlijk graag mee. We hadden hiervoor wat extra activiteiten bedacht en promotie gemaakt. Dat resulteerde in verrassend veel bezoek,
vooral op de zondag toen de teller op ruim 120 uitkwam. Voor kinderen was er een speurtocht die hen
langs alle onderdelen van het molencomplex leidde
(of beter gezegd liet rennen, ze waren niet te houden!). Omdat er een flinke wind stond, vonden de
meeste het wel erg spannend. Aan het eind moest de
sleutel voor de schatkist gezocht worden en konden

zij een leuk molenpresentje uitzoeken. De kleintjes
knutselden en kleurden molentjes. Daarnaast kon er
gesmuld worden van ter plekke vers gebakte wafels
(ook door de volwassenen). Een en al gezelligheid!

Veel mensen kwamen langs om de molen, het gemaal
en het zomerhuis te bezichtigen, sommigen maakten
hiervoor gebruik van de speciale “boerenpendeldienst”
een slede-kar achter een tractor.
Bij het gemaal stond een ijscowagen van ijsboerderij
Luciano en veel bezoekers liepen gezellig ijs etend
rond. Voor de gelegenheid hadden we een expositie
gemaakt met veel historische foto’s en krantenartikelen op losse panelen in het gemaal en het zomerhuis.
Zo kwamen alle molenaars uit de geschiedenis van de
molen in beeld, de verdwenen eerste en achterste
molen en de nieuwbouw van het gemaal. Verschillende bezoekers herkenden nog familieleden op de
foto’s, dus dat leverde veel enthousiaste reacties op.

Workshop Indisch koken
Op 26 juni was het opnieuw een volle boel op de
molenwerf. Kubus organiseerde die dag een kookcursus Indisch koken. Een speciale tent werd tegen het
zomerhuis opgesteld, zodat zowel binnen als buiten
gewerkt kon worden. Elf dames en twee heren gingen
aan de slag om een maaltijd te bereiden die ’s avonds
door een zestigtal genodigden genuttigd werd. En dat
er genoten werd, zal volkomen duidelijk zijn.

Werkbezoek college B & W Lopik

Open Monumentendag 10 en 11 september 2016
Lopik viert “Open Monumentendag” ieder jaar in een
andere kern. In 2016 stond Cabauw centraal en was
het landelijke thema “iconen en symbolen”. De molen is natuurlijk zelf al een icoon in het Cabauwse
landschap en deze kreeg dan ook een speciale plaats,
zowel op 10 als 11 september 2016.

Op dinsdag 4 oktober 2016 bracht het voltallige college van B & W van de gemeente Lopik een werkbezoek aan onze molen. In het zomerhuis hebben wij
een presentatie van onze activiteiten getoond en gesproken over allerlei onderwerpen met betrekking tot
de instandhouding van de molen, de bereikbaarheid
en het parkeren. Als afsluiting heeft molenaar Erik
een korte rondleiding gegeven in en rondom de molen. In haar bedankje sprak Burgemeester Westerlaken haar waardering uit voor ons werk. Wij mogen
terug kijken op een plezierig, maar vooral nuttig bezoek van het college.
Foto: Burgemeester R.G. Westerlaken, wethouders J.R.C. van
Everdingen en G. Spelt en gemeentesecretaris H. Capel met
bestuursleden en molenaar.

Ombouw noodgemaal
Vanaf 1961 stond er een noodbemalingsinstallatie op
de kade tussen het gemaal en de molen. Deze werd
ingezet wanneer het gemaal het niet aan kon. Rond
1985 is het noodgemaal met ombouw weggehaald.
Met de bouw van grote gemalen bij Lek en Hollandse
IJssel was de functie immers komen te vervallen.
In 2010 is er weer een gelijkwaardige installatie, een
prachtige Lister diesel, met pomp en motor, teruggeplaatst op dezelfde plaats als vroeger. Deze zal wel
nooit meer werken, maar is een mooie herinnering
aan vroeger. De motor en pomp stonden in weer en
wind en gingen zienderogen achteruit. In de zomer
van 2016 hebben bestuursleden Roelof Pasman en
Jan Dirk Schinkel, een nieuwe ombouw gemaakt, net
een stukje smaller dan het oude schuurtje. Piet de
Vos heeft het verfwerk uitgevoerd. Zo is de installatie met al deze vereende krachten beter beschermd en
is de oude situatie weer in ere hersteld.

Dit jaar weer een nieuwe route. We zullen nu een
“rondje” lopen, de tractor blijft gezien het groeiende
aantal mensen op stal.
Open Monumentendag, zaterdag 9 en zondag 10
september 2017
Dit jaar concentreert de monumentendag zich in Lopik dorp rond het thema “Boeren, burgers en buitenlui”. Maar natuurlijk gaat de molen ook open en zullen wij iets rond het thema organiseren.
Meer info over alle evenementen op onze facebookpagina facebook.com/cabauwsemolen/ en website
cabauwsemolen.nl/evenementen/

Activiteiten 2017
Nationale Molendag, zaterdag 13 en zondag 14 mei
2017
Tijdstip: van 11:00 tot 16:00 uur
In dit weekend draaien bijna alle molens van Nederland en zijn ruim 950 molens open voor bezoek. Uiteraard laat ook de Cabauwse Molen zich weer van
zijn beste kant zien. Door het succes van de activiteiten in 2016 zullen we een vergelijkbare opzet kiezen.
De molenaars vertellen graag over de werking hun
molen en u kunt deze van binnen en van buiten bekijken. Kinderen kunnen de molen ontdekken met
een speurtocht vol leuke opdrachtjes. Tenslotte kunnen jong en oud genieten van vers gebakken wafels.
Welkom!
Dauwtrappen, donderdag 25 mei 2017
Op Hemelvaartsdag verzamelen we traditiegetrouw
om 6 uur voor een dauwtraptocht vanaf de molen. Zo
vroeg kun je genieten van de opkomende zon, de
nevelslierten over de velden, de geuren en kleuren
die zo vroeg heel intens zijn, spelende hazen, zingende vogels en alles wat dit polderland zo mooi maakt.

Zomerhuis: Vergaderruimte
Het zomerhuis naast de Cabauwse Molen is ingericht
als vergaderruimte. Hier wordt steeds meer gebruik
van gemaakt. Bent u ook geïnteresseerd om hier iets
te organiseren? Het is geschikt voor vergaderingen,
workshops, brainstormsessies, familiebijeenkomsten
etc. Meer informatie:
http://cabauwsemolen.nl/vergaderruimte-zomerhuis/

Machinistenwoning: vakantieverblijf
In de jaren ’50 werd bij het gemaal een woning voor
de machinist gebouwd. Deze wordt nu verhuurd als
vakantieverblijf. De mooie plek is erg in trek. Het
huisje is de laatste tijd zeer regelmatig verhuurd.
www.buitenlevenvakanties.nl/woningen/molencabauw.

