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Restauratie molen

Beste vrienden,
Corona houdt ons allen in de greep. We hopen dat u gezond bent, blijft of wordt. Zo vieren we dit jaar geen molendagen in mei en moeten we afzien van het dauwtrappen
met Hemelvaartsdag. Maar, we verwachten betere tijden.
Ook voor de molen. Nadat we het verheugende bericht
kregen dat we geselecteerd waren voor een bijdrage uit het
Parelfonds, werden de plannen weer snel opgepakt en binnenkort kunt u daar iets van merken: de roeden zullen eraf
gehaald worden. Zodat de molen hopelijk dit jaar ook
weer gezond wordt. Heel veel dank voor uw geweldige bijdragen daaraan!
Mieke de Haan-Van Vliet, voorzitter

De vlag uit: de restauratie kan doorgang vinden!

Fondsenwerving

Na een jaar fanatiek fondsenwerven door Stichting
Vrienden van de Cabauwse Molen en het Utrechts
Landschap (namens de eigenaar van de molen
Stichting de Utrechtse Molens), kwam begin maart
het langverwachte en verlossende besluit van de
provincie Utrecht om Stichting De Utrechtse Molens vanuit het fonds Erfgoedparels (het Parelfonds)
een bedrag toe te kennen van € 105.357 voor de restauratie van onze molen. Deze bijdrage is cruciaal
om de restauratie door te kunnen laten gaan, naast
de bijdragen uit andere fondsen en giften van de
vrienden en omwonenden van de molen zelf.
Verderop in deze nieuwsbrief vertellen wij meer
over alle fondsenwervende acties en evenementen.
Veel dank gaat uit naar al onze trouwe vrienden, u
dus, die met hun donaties en deelname aan evenementen, hebben laten zien dat er een groot draagvlak is voor het behoud van de Cabauwse Molen.
En dat was een belangrijke factor bij het besluit tot
toekenning van alle subsidies door de grote fondsen!

Voorwaterloop
Op 19 september 2019 begon de aanpak van de waterloop. Er werd een damwand rond de voorwaterloop geslagen en dit deel van de krimp (deel van de
waterloop waar het scheprad in draait) werd drooggezet. Vervolgens werd de bewapening voor een
nieuwe drempel aangebracht.
De frontmuren van de voorwaterloop, die aan de
boezemzijde staan, moesten deels worden afgebroken. Dit zou oorspronkelijk tot op de waterlijn gebeuren, maar de toestand van de muren was veel
slechter dan gedacht. Er moest dus een groter deel
worden uitgebikt. Hierbij bleek dat er in de loop van
de eeuwen veel klei tussen de steenlagen was gedrongen en er zelfs een deel van de muur een aantal centimeter was afgeschoven.
Na tegen de uitloop van de voorwaterloop een houten wand te hebben geslagen, is een nieuwe aansluiting gemaakt in beton, zodat er geen lekwater meer
onder de waterloop kan komen. De frontmuren zijn
in oktober weer opgebouwd. Voor zover mogelijk
zijn hierbij de oude historische stenen hergebruikt.
Voor deze kant van de sprenkelstraat is weer in een
ondersteuning voorzien. Op 29 oktober is de damwand bij de voorwaterloop verwijderd, nadat schotbalken zijn geplaatst om de krimp droog te houden.
Naast de muren is een nieuwe beschoeiing geplaatst.

Gemaalgebouw
Tussendoor hebben de metselaars ook scheuren in
de muren van het gemaalgebouw hersteld.
Achterwaterloop

Door de Corona-crisis zijn enkele formaliteiten vertraagd, maar naar verwachting zal de molenmaker in
mei beginnen met de restauratie. Allereerst zal hij het
gevlucht strijken en de historische Pot-roeden (de basis van het wiekenkruis) verwijderen om deze in zijn
werkplaats te restaureren. Dit is het meest ingrijpende van de restauratie, want dit betekent dat de
molen gedurende een paar maanden zonder wieken
in het landschap zal staan.
Verder zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan
het gaande werk (de draaiende onderdelen zoals het
bovenwiel), het staande werk (herstel van houtwerk)
en wordt de molen in zijn geheel geschilderd.

Tijdens de werkzaamheden is besloten om alsnog
de achterwaterloop af te dammen. Daarmee werd
nu ook de krimp aan die kant drooggezet, zodat de
staat van de bodem en de muren kon worden gecontroleerd.
Bij het wegpompen van het water, kwam er veel vis
droog te liggen, waaronder een grote snoek die naar
adem snakte. Een heldhaftige werker ving hem met
blote handen en zette hem weer terug in de boezem.

Bonte knaagkever
U vraagt zich wellicht af waar de bestrijding van de
bonte knaagkever in dit geheel past. Het geval wil
dat deze kevers op eigen houtje hun biezen hebben
gepakt. Vooralsnog zijn er geen sporen meer van recente activiteit. Uiteraard wordt dit nauwlettend in
de gaten gehouden. Mocht dit nodig worden geacht,
dan wordt er alsnog actie ondernomen.
Planning
Als alles volgens planning verloopt, zal de molen in
het najaar weer kunnen draaien en malen.
Wat kijken we daarnaar uit!

Uit de inspectie zijn diverse aanvullende werkzaamheden naar voren gekomen. Dit betekent behoorlijk
wat meerwerk. Sommige muren moeten deels worden afgebroken en opnieuw worden opgemetseld.
In de delen die gehandhaafd blijven, wordt waar nodig, kalkmortel ingespoten om de bestaande lekkages (doorslag) stop te zetten. De ruimte onder de
sprenkelstraat moet ook hier worden opgevuld om
verdere verzakking te voorkomen.
De werkzaamheden hebben in de wintermaanden
stilgelegen omdat de lagere temperaturen niet ideaal
zijn voor de verschillende (metsel)werkzaamheden.
Nu, in het voorjaar, zullen deze zo spoedig mogelijk
weer worden opgepakt.
Tweede fase
Met de toezegging van het Parelfonds is zeker gesteld
dat de tweede fase van de restauratie uitgevoerd kan
worden. De voorbereidingen daarvoor zijn getroffen.

Fondsenwervende evenementen
Vliegende start fondsenwerving
Zaterdag 30 maart 2019 gaven wij het startschot
voor de fondsenwerving in de hooiberg van Boerderij Kromwijk. Met veel supporters van de molen
werd het een enthousiaste bijeenkomst.

Diana Kromwijk en Marian Spruit verrasten ons
met een molenlied, dat door iedereen uit volle borst
werd meegezongen.
De Vrienden van de Cabauwse Molen overhandigden een cheque ter waarde van € 15.000 aan de molenaars Erik Stoop en Frans de Bode, voor vandaag
even optredend als vertegenwoordigers van de
Stichting De Utrechtse Molens. Dit bedrag is gevormd uit de vriendenbijdragen en acties in de afgelopen jaren. Als symbolische start van de fondsenwerving vulde wethouder Johan van Everdingen de
barowiek (speciale fondsenwervingsbarometer in
een molenwiek) met deze eerste € 15.000. Hij kon
direct nog eens € 5.000 toevoegen, het resultaat van
speciale giften en acties van vrienden in de eerste
maanden van dit jaar, na het bekend worden van de
restauratienoodzaak. Daarna maakte molenaar Erik
Stoop bekend dat het Molenfonds net had besloten
€ 52.000 te doneren. Samen met ons bedrag, werd
hierdoor de aanpak van de onderloopsheid mogelijk, als eerste fase vóór de rest van de restauratie uit.

leverden al die eendjes in de boezem op. Ze moesten bij het zwemmen wel wat geholpen worden,
maar met waterstralen en touwen gingen ze mooi
op de finish af. De winnende eendjes bezorgden de
houders van de lootjes met de overeenkomende
nummers, prachtige prijzen. Aan het eind van de
tweede dag werd de balans opgemaakt. De 2 molendagen hadden ruim € 3.000 opgebracht en de barowiek kon weer worden bijgevuld!

Planten en dieren in de Lopikerwaard
Eén-minuut-gratis-winkelen
Op 12 augustus werd de hoofdprijs van de badeendjesrace ingelost met de minuut gratis winkelen bij
Plus Van Velzen in Lopik. De winnende familie
Wiltenburg, had deze prijs doorgegeven aan de
Voedselbank. Hard racen door de winkel en zoveel
mogelijk artikelen vergaren die bruikbaar zijn voor
de Voedselbank. Bestuursleden van de Vrienden
kwamen als toeschouwer aanmoedigen. Na afloop
hebben we met zijn allen een bezoek gebracht aan
de voedselbank zelf. Mooi!
Op woensdag 1 mei gaf Co van Zuijlen een diavoorstelling over de natuur in onze omgeving. Vanaf het
zomerhuis speurden we de horizon af naar vogels.
Co vroeg iedereen een bloem te plukken. Binnen
vertelde hij over deze bloemen, de vogels die we zagen en ander dieren- en plantenleven. Co heeft ons
op een boeiende manier deelgenoot gemaakt van
zijn passie. En de opbrengst was voor de restauratie!
Nationale Molendagen
De Nationale Molendagen op 11 en 12 mei 2019
waren gezellig, druk en een groot succes met ca. 400
bezoekers. Veel kinderen hebben de ontdekkingstocht gedaan waarbij ze van alles leerden over molens. Dat werd beloond met een molenaarscertificaat. Zij vermaakten zich ook prima met het spelletjescircuit: een bal in een klomp mikken, klompenstokken vangen, kikkerspel, eendjes hengelen, sjoelen etc. Een volle kaart leverde een leuk prijsje op.
Ondertussen liet men zich de versgebakken wafels
goed smaken. We hebben er honderden gebakken!
En dan de badeendjesrace! We hadden in de voorverkoop al veel lootjes verkocht en ook op de dagen
zelf liep de verkoop prima. Wat een prachtig beeld

Dauwtrappen 30 mei 2019
Ondanks het miezerige weer was het dauwtrappen
op Hemelvaartsdag een succes. Dit jaar hadden we
twee starttijden. Om 6 uur begonnen ca. 40 personen aan een tocht van 12 km door de polder en uiterwaarden langs de Lek en 60 personen liepen om
7:00 uur een tocht van 8 km. Zij moesten diverse
sloten oversteken via planken en de Lansing met
een schouw. De lopers kwamen een beetje nat maar
opgetogen terug bij de molen, waar ze zich te goed
deden aan een feestelijk en uitgebreid ontbijtbuffet.
Iedereen paste net in de grote tent, die bescherming
bood tegen de regen, heel gezellig. De Rotaryclub

Lopikerwaard deed met veel leden mee en overhandigde een cheque van € 900,00. Helmy Faaij overhandigde een cheque van haar eigen sponsoractie en
de andere deelnemers deden een flinke duit in de
rondgaande vrijwillige donatiepot: de barowiek kon
weer met ruim € 1.700 worden bijgevuld!

Muzikale High Tea
Op zondag 30 juni hielden we een muzikale High
Tea bij de molen. Het was een warme zonnige zomerdag, dus de tafels konden buiten voor het zomerhuis worden gedekt. En dat gebeurde heel sfeervol door Miriam Boere, die als sponsoring met haar
bedrijf Touch communicatie de tafels, het servies en
aankleding had verzorgd. Verschillende vrijwilligers
hadden allerlei lekkers gebakken en hielpen met de
voorbereiding.
De deelnemers hebben genoten van de heerlijke en
gevarieerde hapjes en natuurlijk van de prachtige
entourage en gezelligheid bij de molen.
Als muzikale omlijsting waren er optredens van
dorpsgenoot Irma Spruit met haar accordeon en een
verrassingsoptreden van een plaatselijke doedelzakgroep. En weer kon de barowiek worden bijgevuld!

Barowiek aan de top
Op 19 november kregen wij bezoek van de Lionsclub IJsselstein-Lopikerwaard. Deze club had hun
Classic Car Rally in het teken van de molen gezet,
met geweldig resultaat:
€ 7.443! President Jocco
Nieuwenhuis overhandigde
een cheque voor dit bedrag
en secretaris Fré Scheffer
vulde de barowiek bij. Deze
kon helemaal tot de nok
worden gevuld. We gaan
ruim over de € 40.000!
In dit totaalbedrag zitten ook alle vaste en extra bijdragen van onze vrienden. Dit is een grotere opbrengst dan wij ooit had kunnen hopen!
Dit komt erg goed van pas, want door verschillende
tegenslagen moest de restauratiebegroting al meerdere malen naar boven worden bijgesteld.

Rondom de molen

Normaal nemen wij altijd een verslagje op over het
draaien van de molen. Tja, daar kunnen we nu kort
over zijn. Sinds 16 december 2018 staat de molen
stil in verband met de slechte toestand van de roeden. De windborden zijn uitgenomen en de zeilen
verwijderd. De wieken hebben in heel 2019 welgeteld 25 omwentelingen gemaakt. Dat was alleen om
telkens een ander ‘end’ boven te zetten.
Statistieken 2019 (t.o.v. 2018/2017)
Draaidagen:
0 (103/122)
Draaiuren:
0 (376/509)
Onderhoudsuren molen en terrein: 59 (159/239)
Omwentelingen:
25 (175.318/248.918)
Aantal bezoekers:
807 (961/1.234)

Boeldag
Veertien dagen later, op 13 juli, vond een boeldag
plaats bij de boerderij van voorzitster Mieke de
Haan. Verkoop van huisraad, serviezen, antiek en
curiositeiten. Het was een drukke dag waar veel
werd verkocht. Het grootste deel van de opbrengst
kwam ten goede aan het restauratiefonds. Een bijzonderheid is dat er een meidenkastje bij was, dat
nu in het interieur van de molen prijkt. Het staat
fantastisch!

Wat betekent het voor de molenaar als de molen
langdurig stil staat? Erik: “Allereerst dat je het malen
mist. Regelmatig ga ik er heen om gras te maaien en
te kijken of alles in orde is. En natuurlijk is het een
heerlijke plek om naartoe te gaan, zeker als de zon
schijnt. In deze coronatijd is het een geweldig toevluchtsoord, maar een stilstaande molen als het
waait, doet toch wel pijn. Daarom is het zo belangrijk dat de restauratie snel van start gaat, dan kan de
molen daarna weer doen waar hij voor gemaakt is.
Dan begint het leven voor een molenaar weer écht.”

Frans voegt daaraan toe “Dubbele pech voor de
molenaars, eerst een molen die niet mocht draaien,
nu door de corona geen bezoekers toegestaan bij de
molen en geen evenementen.”
Een van de gevolgen is dat de MIO’s (molenaars-inopleiding) geen praktische les konden krijgen. Dit
werd op een andere manier ingevuld, onder andere
door een bezoek aan de hennepklopper in Nauerna.
Hier werd het hele proces van het verwerken van
hennep uitgelegd.
Zoals u al heeft kunnen lezen zijn er in 2019, ondanks de stilstaande molen, toch allerlei evenementen geweest. Wat gebeurde er verder nog?

Brandweeroefening
In april hield brandweer Lopik oefeningen bij en in
de molen. Er kwam rook uit alle poriën van de molen door een “brand” achter de bak. Binnen mag
niet echt water gegeven worden. Dat mag buiten
wel en dat heeft het voordeel dat het vervuilende
werk van de aalscholvers teniet kan worden gedaan.

In oktober werkten kinderen van de Eben Haëzeren de Samuelschool aan een speciale doe/vragenlijst in en rond de molen.
Eind oktober kwamen de Cabauwse 60+sers voor
koffie en broodjes.

Evenementen 2020

In verband met de richtlijnen en adviezen tegen de
verspreiding van het coronavirus hebben we al verschillende evenementen moeten afgelasten. Op dit
moment staat Open Monumentendag nog op de
agenda voor 12 en 13 september. Alle informatie
over evenementen kunt u vinden op: cabauwsemolen.nl/evenementen
75 jaar bevrijding
Dit jaar herdenken wij dat 75 jaar geleden de
Tweede Wereldoorlog eindigde. Er was een bescheiden, maar belangrijke rol weggelegd voor de
Middelste Molen van Cabauw. In de molen was een
geheim zend- en ontvangststation gevestigd. De
Belg Grégoir verstuurde inlichtingen over de Duitse
militaire posities en hij ontving telegrammen met instructies in code voor het Nederlandse verzet.
De antenne stond vanaf de wieken gespannen.
Grégoir werd geholpen met het decoderen van de
berichten door een ondergedoken PTT-er. Via zijn
contact met een mede-marconist uit een verzetsgroep werden wapendroppings op de Veluwe geregeld. Een stukje historie waarvan vrijwel niemand
kennis heeft. Maar toch wel goed te weten dat
zelfs ”onze” molen heeft bijgedragen aan de bevrijding van ons land.

Bezoeken
Tussendoor kwamen toch nog enkele bezoekers op
afspraak langs, waaronder mensen uit Indonesië.
Rotary Schoonhoven hield een clubavond in het zomerhuis en koppelde daar een geweldige donatie
aan. Ook Schaatsclub Krimpenerwaard kwam
langs. Na het eten in het zomerhuis en een rondleiding, werden er (fanatiek!) spelletjes gespeeld.
Op 14 en 15 september waren er enkele bezoekers
ter gelegenheid van Open Monumentendag.
In september waren de Blikvangers te gast. Een enthousiaste groep mensen met een visuele beperking
Ze wilden alles “zien” en weten van de molen. Wat
een ervaring!

Deze vlag wapperde op de molen bij de bevrijding in 1945

Bestuurs- en stichtingszaken

Marian Vos heeft afscheid genomen als penningmeester van Stichting Vrienden van de Cabauwse
Molen. Zij heeft deze functie ruim 15 jaren met veel
enthousiasme en toewijding vervuld. Marian blijft
nog wel lid van het bestuur, dus het is geen echt afscheid. In de bestuursvergadering van 2 december
2019 werd zij met een bos bloemen bedankt voor al
haar secure werk in de afgelopen jaren.
Het penningmeesterschap is overgedragen aan
Heiko Prak, die tot het bestuur is toegetreden.
Heiko gaat ook de donateursadministratie overnemen, die het laatste jaar tijdelijk door Carla Brokking werd verzorgd. Carla blijft verantwoordelijk
voor PR, pers, fondsenwerving en evenementen.

Mieke overhandigt Marian een bos bloemen als dank

Heiko stelt zich voor
In december 2019 is Marian Vos afgetreden als penningmeester en heb ik (inmiddels 65) als nieuw bestuurslid deze taak van haar overgenomen.
Ik ben hydroloog en heb mijn werkzame leven bijna
helemaal gewijd aan ontwerp en beheer van gronden oppervlaktewater bij de in 2015 opgeheven Dienst
Landelijk Gebied, voorheen de Landinrichtingsdienst. Ik heb veel belangstelling voor het weer en het
is dan ook niet verwonderlijk dat ik na mijn vervroegde pensionering in 2016, ben begonnen met de
opleiding tot vrijwillig molenaar. Gezien mijn achtergrond heb ik als instructiemolen – uiteraard – voor
een poldermolen gekozen en ben zo terecht gekomen
bij de Middelste Molen van Cabauw, kortweg vaak
de Cabauwse Molen genoemd.

Vriendenbijdrage
Bij deze nieuwsbrief vindt u een ‘donatie-verzoek”.
De minimale jaarlijkse bijdrage voor “Vrienden”
blijft € 10,00. Als u € 25 of meer overmaakt bent u
naast Vriend van de molen gelijk ook Beschermer
van het Utrechts Landschap. U kunt uw donatie
overboeken op onze bankrekeningnummer of online
betalen via onze website (met Ideal) cabauwsemolen.nl/online-jaarlijkse-vriendenbijdrage-betalen.
Graag altijd uw vriendnummer vermelden (dat staat
rechts bovenaan de brief). Alvast heel erg bedankt
voor uw bijdrage!
Wijzigingen doorgeven
Onze donateursadministratie is soms net een zoekplaatje. Wilt u ons helpen door (adres)wijzigingen
altijd door te geven via administratie@cabauwsemolen.nl. Ook als u op een gegeven moment liever
wilt stoppen met uw jaarlijkse bijdrage, is het beter
ons dat te laten weten; anders blijven wij betalingsverzoeken sturen, wat dan wellicht minder prettig
overkomt. Veel dank!
Aftrekbaarheid giften
Omdat stichting Vrienden van de Cabauwse Molen
een “culturele ANBI” is, geldt een extra giftenaftrek. U kunt in de aangifte inkomstenbelasting 1,25
keer het bedrag van de donatie aftrekken (indien de
drempel is bereikt). Een bedrijf kan 1,5 keer het bedrag aftrekken in de vennootschapsbelasting. Meer
info: https://cabauwsemolen.nl/wat-kunt-udoen/belastingvoordeel/.
Financieel verslag
De jaarcijfers over 2019 zijn vastgesteld. U kunt de
jaarrekening met toelichting inzien op onze website
http://cabauwsemolen.nl/cabauwse-molen/beleiden-verslagen/.
Voor de laatste keer compleet met wieken

Hier heb ik, bij Erik Stoop, een groot deel van mijn
molenaarsopleiding gevolgd en ben in 2019 geslaagd
voor het molenaarsexamen.
Ik ben nu molenaar op de Poldermolen Oudegein in
mijn woonplaats Nieuwegein. In het verleden ben ik
penningmeester geweest van de Nederlandse vakvereniging van hydrologen en van een wijkgezondheidscentrum. Toen het bestuur hier lucht van kreeg en de
functie van penningmeester vrijkwam, lag de vraag
of ik die taak op mij zou willen nemen, voor de
hand. Het bemoeienis blijven houden met mijn
prachtige opleidingsmolen speelde mee om de vraag
met ja te beantwoorden.
Naast mijn molenhobby, houd ik van een lekker stuk
wandelen in de natuur, ben ik lid van de landelijke
commissie die adviseert over schade als gevolg van
grondwaterwinningen en ben ik als lid van het wijkplatform betrokken bij mijn woonwijk Doorslag. Ik
ben getrouwd en heb twee dochters.

Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen
Postadres: Lopikerweg Oost 36, 3411 JG Lopik
KvK 30193199, Fiscaalnr. 8168.66.491, ANBI: RSIN 8168.66.491
Secretariaat: info@cabauwsemolen.nl
Donateurs: administratie@cabauwsemolen.nl
Website: cabauwsemolen.nl | Facebook: cabauwsemolen

