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Beste vrienden,  

Deze nieuwsbrief komt door allerlei omstandigheden 
veel later dan u van ons gewend bent. Maar alsnog 
brengen wij u van alles op de hoogte! 
Afgelopen zomer namen wij afscheid van Mieke de 
Haan als voorzitter van onze club. Wat heeft zij veel 
voor de molen betekend in de 21 jaar van haar voor-
zitterschap. We danken haar voor al haar inzet, orga-
nisatietalent, creativiteit, wijsheid, goede ideeën en in-
spiratie. We zullen haar zeer missen!  
Zij schreef haar laatste voorwoord voor deze nieuws-
brief al een paar maanden geleden, we nemen dat nu 
alsnog op, zo vormt dit nu ook haar slotwoord: 

Nu de coronamatregelen bijna geen invloed meer op 
de dagelijkse werkzaamheden hebben, merk je dat de 
drukte om je heen toeneemt. Veel mensen gaan weer 
op reis, er worden allerlei evenementen georganiseerd.  
Ook wij zijn als bestuur druk bezig. Hoewel er minder 
werk aan de molen is na de restauratie, denken we na 
hoe we het gemaal in kunnen zetten en over een ver-
lichtingsplan voor het zomerhuis. Het toegangspad is 
opgeknapt en er zijn parkeerplaatsen toegevoegd. Zo 
blijf er altijd wat te doen.  
Na 21 jaar heb ik besloten dat het bestuur dit zonder 
mij moet doen. Met heel veel plezier ben ik, met een 
onderbreking van een halfjaar, voorzitter geweest. We 
zijn een trouwe club mensen, die toch wel wat voor el-
kaar gekregen hebben. De bouw van het zomerhuis 
staat hierbij boven aan. Een mooi onderkomen, als 
vergaderruimte, ook via verhuur, waar we trots op zijn.  
In oktober hebben we op feestelijke wijze de molen 
weer geopend, nadat we 3 jaar geleden veel acties ge-
voerd hebben om een grote financiële bijdrage te kun-
nen leveren. Dat was voor mij een mijlpaal om het 
stokje over te dragen. Natuurlijk blijft de molen in 
beeld, letterlijk en figuurlijk.  

Tot ziens!  
                                      Mieke de Haan-Van Vliet  

Verslag van molenaar Erik over 2021 

De tweede helft van 2021 was een stuk beter dan het 
eerste halfjaar. Toen konden we, na de restauratie, ein-
delijk weer malen! Woensdag 15 juli 2021 kregen we 
de langverwachte toestemming van de molenmakers 
om de wieken rond te laten gaan.  

Zelfs op een matige zuidwestenwind was het mogelijk 
om te malen en op de tweede maaldag ging het zelfs 
helemaal voor de wind. Het wiekenkruis ging ruim 
3.000 maal in de rondte waardoor er 12.000.000 liter 
door het scheprad stroomde. Ja, daar doen we het 
voor! Totaal hebben we in 2021 toch nog bijna 85.000 
omwentelingen gedraaid en dat is zeker geen slecht re-
sultaat. 
De molenaars zijn alles bij elkaar 90 keer bij en in de 
molen geweest, waarbij we 460 bezoekers hebben ont-
vangen die allemaal door de molen zijn rondgeleid.  

Daaronder zijn een aantal opmerkelijke bezoekers. Op 
open monumenten dag kregen we burgemeester Lau-
rens de Graaf op visite, hij wilde een half uurtje blij-
ven, maar toen hij merkte dat wij soep en broodjes 
hadden, werd het bezoek opmerkelijk verlengd. Fijn 
om uit de gemeente zo’n waardering te krijgen. 



Op vier oktober kwam er een groep Russische mole-
naars en molenmakers op bezoek, die graag wilden 
weten hoe er in ons land met molens wordt omge-
sprongen. Zij zijn bezig met molenrestauraties en wil-
den daarom over ons molenherstel het naadje van de 
kous weten. Gelukkig kon er redelijk in het Engels 
worden gecommuniceerd en bovendien kan je veel la-
ten zien waar je geen woorden bij nodig hebt. 

Over de opening van de molen met de bijbehorende 
feesten wordt apart verslag gedaan, hier kan gezegd 
worden dat het zeer geslaagde dagen waren. 

Fijn was dat het zomerhuis weer een aantal keren ver-
huurd werd. Zo vergaderde archivarissen van het 
streekarchief in Woerden hier; zij wilden natuurlijk 
van alles weten over de geschiedenis. Ook kwamen de 
vrijwilligers van de Stichting Molendocumentatie met 
hun partners hier samen voor een vergadering, gevolgd 
door een warme maaltijd. Door hun werk in dat archief 
was de belangstelling voor de molen zeer groot. 

Vluchtelingen 

In april 2022 kwamen Oekraïense vluchtelingen die in 
Lopik een onderkomen hebben gevonden, op bezoek 
bij de molen. Zij waren zeer onder de indruk van de 
molen en het samen lichten van de vang was natuurlijk 
als altijd het hoogtepunt! 

De Nederlandse ervaring werd 
compleet door het voeren van 
lammetjes en aaien van andere 
dieren op de boerderij van de 
familie Klinkenberg. 

Voor ons was het mooiste om te 
zien dat ze even zo onbezorgd 
aan het genieten waren.  

Illya maakte er deze mooie te-
kening van. 

Weer en wind 
In het begin van 2022 werden we getroffen door felle 
stormen. Op 18 februari werd in Cabauw de zwaarste 
windstoot van heel Nederland geregistreerd: 145 km/u. 
De molen was goed gezekerd en doorstond alles 
prima. Van het zomerhuis waaiden wel heel veel pan-
nen af. Ook het gebouwtje van het noodgemaal verloor 
zijn dak. Alles kon gelukkig snel worden gerepareerd. 

	
Even voorstellen, Hanno 
Ik ben Hanno van Harten en sinds april 2022 tweede 
molenaar op de Middelste Molen in Cabauw. Hier ben 
ik vaak op de woensdagmiddag en zaterdag. Ik ben in 
maart geslaagd als vrijwillig molenaar maar mijn 
liefde voor molens bestaat al sinds mijn jeugd.  

Ik ben in Vlaardingen geboren en getogen. Vanaf mijn 
13e jaar was ik elk moment dat ik niet op school 
hoefde te zijn (soms ook als ik daar wel hoorde te zijn) 
op de molen. Ik hielp daar met het malen van meel en 
kleine klusjes.  

De liefde voor molens gaat al verder terug. Op de la-
gere school deed ik mijn spreekbeurten en opstellen al 
over molens en ging ik tijdens de vakantie met mijn 
vader mee molens bezoeken. Ik ben dus erfelijk belast 
met het molenvirus. Op mijn 19e verhuisde ik naar 
Sliedrecht en kwamen er andere liefdes in mijn leven. 
Ik leerde mijn huidige vrouw Wendy kennen en kreeg 
2 kinderen. De molens bleven altijd, al was het op de 
achtergrond, in mijn leven.  

4 jaar geleden verhuisde ik met mijn gezin naar Mont-
foort waar we recht tegenover de molen gingen wonen.  
Op de molen in Montfoort heb ik mijn opleiding tot 
vrijwillig molenaar gedaan.  
In dezelfde tijd heb ik meegebouwd aan een molen die 
in Duitsland in de buurt van Berlijn staat. Op dit mo-
ment werk ik als werkmeester/werkbegeleider bij een 
organisatie in Utrecht die mensen helpt terug te komen 
in de maatschappij. 

In de tijd dat ik niet aan het werk of op de molen ben, 
doe ik aan beeldhouwen en maak ik schilderijen met 
olieverf.  Ik heb net een schilderij van onze molen in    
Cabauw gemaakt. 

Ik hoop jullie snel te ontmoeten op de molen! Hanno 

 



De opening – de vang gelicht 
De molen heeft vanaf december 2018 ruim tweeëneen-
half jaar stil gestaan. Deze periode tekende zich door 
planuitwerkingen, uitgebreide fondsenwerving, ge-
volgd door een ingrijpende en langdurige restauratie.  

Op 8 oktober 2021 was het dan zover. In een kleine 
formele bijeenkomst stelden wij de Middelste Molen 
van Cabauw officieel opnieuw in werking. Na toespra-
ken van Saskia van Dockum (directeur-bestuurder  
Utrechts Landschap), Nicole Bakker (directeur Vereni-
ging De Hollandsche Molen) en Paul Vesters (cultuur-
historicus Utrechts Landschap) vertelde molenaar Erik 
Stoop over de allesvernietigende brand in 1772 en 
snelle herbouw in 1773 van deze Middelste Molen.  

Daarna lichtte hij de vang (de “rem” van de molen) sa-
men met wethouder Gerrit Spelt, provinciaal mede-
werker Parelfonds Sandra Koolsbergen en voorzitter 
van de Stichting Vrienden van de Cabauwse Molen 
Mieke de Haan, waarna de molen langzaam maar ze-
ker begon te draaien!  

Op zaterdag 9 oktober deden we dit nog een keer over. 
Dit was de dag voor alle buren, sponsors, vrienden van 
de molen, trouwe ambassadeurs. Door hun grote be-
trokkenheid, medewerking en gulle gaven was dit ten 
slotte allemaal mogelijk gemaakt. Het werd een zeer 
geanimeerde en bijzondere dag, met veel gezelligheid, 
een molenlied en emotionele herinneringen.  

De vang werd zaterdag gelicht door de heer Pot (een 
achterachterkleinzoon van B. Pot van firma Pot uit 
Kinderdijk, die onze roeden ooit heeft gemaakt), buur-
man en vriend Tunnis Slootjes en mevrouw Scheel.  

Mevrouw Scheel moest als meisje in de Tweede We-
reldoorlog, door de winterse polders vanuit Polsbroek, 
een pakket voor een radiozender naar de molen bren-
gen. Hiermee werden boodschappen voor het verzet 
verstuurd. Haar ver-
haal is beschreven in 
nieuwsbrief nr. 32, 
2021. Zij vertelde nu 
haar belevenissen in 
geuren en kleuren aan 
de aanwezigen en liet 
zien hoe ze op de deur 
moest kloppen.  

Het feest ging de hele 
dag door, het was uiterst gezellig en de hoofdrol, die 
was natuurlijk weggelegd voor de fier draaiende Mid-
delste Molen van Cabauw! Een uitgebreid fotoverslag 
vindt u in de nieuwsrubriek op onze website. 
	



Herinrichting parkeerplaats 
De beperkte parkeergelegenheid bij de Lopikerweg 
West was al vele jaren een punt van zorg voor het be-
stuur. Er konden maar enkele auto’s geparkeerd wor-
den en het terrein was behoorlijk overgroeid, romme-
lig en hobbelig. Na diverse ontwerpen is er een defini-
tief plan gemaakt. Eigenaar het Utrechts Landschap 
heeft volledige instemming gegeven aan ons plan en 
financieel bijgedragen. Buurman Van Rossum heeft de 
werkzaamheden uitgevoerd. De hekwerken op de 
grensscheidingen met Van Rossum en Mts. De Vos 
zijn volledig hersteld en rechtgetrokken. Het bestaande 
toegangshek is zo’n 20 meter in noordelijke richting 
verplaatst. Hierdoor ontstond een parkeerstrook aan de 
oostzijde. Het gehele terrein is geëgaliseerd en verhard 
met fijn puingranulaat. De werkzaamheden waren me-
dio april 2022 gereed. Dit geeft meer en betere par-
keergelegenheden en een veel nettere aanblik.    
	

Vakantiewoning - Machinistenhuis 
Bij aanvang van de Coronapandemie in maart 2020 
was er grote onzekerheid over de verhuur van de va-
kantiewoning. In 2020 kwamen aarzelend de eerste 
boekingen binnen. In 2021 was de vakantiewoning 
vrijwel iedere week bezet. Nadat het vaccineren be-
gon, werd men toch vrijer om een week of weekend te 
gaan genieten van de prachtige stille locatie bij de  
Cabauwse molen.   https://www.buitenlevenvakan-
ties.nl/woningen/molen-cabauw.  

Verhuur Zomerhuis 
In het jaar 2021 lag de verhuur van het Zomerhuis vrij-
wel stil. Wij hielden ons uiteraard aan de Corona-
maatregelen en er waren vrijwel geen aanvragen. Een 
paar aanvragers hebben we moeten teleurstellen, maar 
daar was gelukkig alle begrip voor. Toen na de zomer-
vakantie de maatregelen versoepelden, werd het Zo-
merhuis twee keer verhuurd. 

Onze vaste vrijwilligster Aglé Klinkenberg heeft de 
zorg voor het Zomerhuis op zich genomen. Zij zorgt 
dat het altijd blinkend schoon is en huurders worden 
verwelkomd met koffie en thee. Bij dagvergaderingen 
verzorgt zij indien gewenst ook een heerlijke en mooi 
gepresenteerde lunch. Ons visitekaartje!  

Evenementen 
Dit jaar hebben we alles wat bescheiden gehouden. 
Natuurlijk gingen we dauwtrappen, zonder dat zou He-
melvaartsdag niet compleet zijn. De Nationale Molen-
dag en Open Monumentendag vierden we zonder al te 
veel bombarie. Volgend jaar wordt dat anders!  
Zoals boven al gememoreerd, werd onze molen in 
1773 herbouwd, dat is volgend jaar precies 250 jaar 
geleden. Daar gaan we zeker uitgebreid aandacht aan 
besteden. We zijn al bezig met de voorbereidingen van 
de feestelijkheden. 
De vereniging De Hollandsche Molen viert in mei vol-
gend jaar ook een jubileum: het 100-jarig bestaan.  
We houden het nog even als een verrassing, maar in 
onze nieuwsbrief in voorjaar 2023 zullen wij alles uit 
de doeken doen en uiteraard zullen wij ook onze 
email-nieuwsflitsen, sociale media en de lokale pers 
inzetten. U hoort van ons! 

Bestuurszaken 
In de inleiding bedankten wij Mieke al voor haar lang-
durige inzet als voorzitter. Wij namen deze zomer ook 
afscheid van Marian Vos. In 2019 droeg zij het pen-
ningmeesterschap al over, wat zij 15 jaar met veel toe-
wijding had uitgevoerd. Nu is zij ook als bestuurslid 
afgetreden. Ook haar zijn wij veel dank verschuldigd 
voor al haar werk en toewijding. Beide dames blijven 
wel betrokken en zullen we zeker blijven zien. 

Donateursadministratie 
Bij deze nieuwsbrief vindt u een ‘donatie-verzoek’.  
De minimale jaarlijkse bijdrage voor “Vrienden” blijft 
€ 10,00. Bij een bijdrage van € 30,00 krijgt of behoudt 
u ook het beschermerschap van Het Utrechts Land-
schap. 

Financieel verslag 
De jaarcijfers over 2021 zijn vastgesteld. U kunt de 
jaarrekening met toelichting inzien op onze website 
http://cabauwsemolen.nl/cabauwse-molen/beleid-en-
verslagen/.  
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