Voorwoord

SIMAV molendag op zaterdag
23 oktober

Ook 2021 is weer op weg een bijzonder jaar te worden
met helaas nog corona beperkingen.
Corona is een wind die ons allen hee� beroerd, om in
molentermen te spreken: weer een jaar met tegenwind.
Voor de een meer dan voor de ander.
Hoe houd je contact met elkaar? Dit noodzakelijke
contact missen we erg.
Gelukkig komen er versoepelingen aan zodat we van
digitale weer meer naar fysieke ontmoe�ngen kunnen
gaan. We kijken of we nog dit jaar een vrijwilligersavond
kunnen gaan houden.

Op zaterdag 23 oktober zal de SIMAV-molendag weer worden
gehouden.
Op die dag bent u als bezoeker van harte welkom op de
molens in de Alblasserwaard en de Vij�eerenlanden. De
meeste molens zullen open zijn van 10-00 – 17.00 uur.
Collega-molenaars uit het hele land zullen ongetwijfeld ook
onze molens willen bezoeken, daar werd twee jaar geleden
flink gebruik van gemaakt.
Onze molenaars staan klaar u te vertellen over het ambacht,
de werking van de molen maar ook over het leven van de
molenaar, al of niet als bewoner van de molen. De bewoonde
molens zullen beperkt toegankelijk zijn.

Het werk aan de molens gaat door. Er is goede hoop dat
binnenkort de nieuwe roeden in de as van de
Goudriaanse molen gestoken kunnen worden, toch nog
Wij hopen op een drukbezochte molendag met mooi weer en
een hoogtepunt dit jaar.
Er zijn dit jaar meerdere restaura�es gestart. Onze een stevig windje.
mensen van de technische commissie ze�en zich steeds
in om een mooi resultaat te bereiken.
De PR-commissie, samen met de molenaars, gaan de
inrich�ng van de Souburghse molen weer de uitstraling
geven van de jaren ’40-’50. Het gaat mooi worden, de
eerste veranderingen in de molen zijn al zichtbaar.
Binnen het bestuur zijn we druk bezig met fase 2 van de
Toekomstverkenning, om onze molenorganisa�e nog
sterker te maken. Wij houden U hiervan op de hoogte.
Er zijn mensen binnen onze vrijwilligers die te kampen
hebben met gezondheidsklachten en zorgen, sterkte
allemaal!
Als U deze nieuwsbrief leest ziet U dat het bruist van
ac�viteiten binnen de Simav-organisa�e. Dit alles met
het doel onze molens te laten stralen en dat ook aan
anderen te laten zien.
Ik wens U veel leesplezier.
Teus van Gelder, voorzitter
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Mark Dwarswaard,
Brabantse molenaar met
Alblasserwaardse wortels
Grijs, bewolkt en af en toe een spat regen, niet echt wat
je je voorstelt bij een zomerdag in augustus.
Als ik aankom gooit Mark juist de molen los. “Nog even
smeren, loop je mee?” In het bovenhuis is het uitzicht
adembenemend en weids. “Frank is aan t draaien!”
merkt Mark op over de molenaar van de Bleskensgraafse
molen De Vriendschap. “De Kleine en de Achtkant staan
s�l” Het is allemaal te zien vanaf de Molenkade in GrootAmmers. Ook de andere kant op, de Goudriaanse en de
Westermolen, zijn binnen het blikveld van deze
enthousiaste molenaar. Mark had de koffie al vroeg
gemalen en inmiddels is die doorgelopen. Met een
onverhuld Brabants accent legt Mark uit dat hij bezig is
met het plafond; min of meer noodzaak. Deze 2 meter
lange molenaar moet voor elke balk bukken. De balken
dragen niks dus kan de huiskamer de hoogte in.

Het werk bij het openluchtmuseum betekende heen en weer
pendelen tussen Groot-Ammers en Arnhem, op zich voor
Mark geen probleem. Een vaste baan is ook belangrijk. Maar
toen Paul Groen, van Erfgoedadvies Groen, in verband met
aanpassingen in de Gelkenesmolen kwam en liet ontvallen dat
‘hij het nogal druk had’, pikte Mark dat op als een verkapte
uitnodiging om mee te werken in zijn bedrijf. Sindsdien hee�
deze molenaar dus dagelijks te maken met erfgoed.
“Voornamelijk molens maar we zijn pas in het
Cruquiusgemaal geweest, vlakbij Hoofddorp”
Erfgoed zit Mark in zijn bloed. “Molens vanaf mijn derde. En
hoe weet ik dat zo zeker; mijn opa werkte bij de KLM. Toen ik
3 was kreeg ik dat molentje van hem” Hij wijst op een
modelmolentje op een ereplaats in de huiskamer. “Het
aluminium, waar de wiekjes van zijn gemaakt, is van de KLM.
Foto’s Klaas Gangelhof

Mark, een geboren Eindhovenaar, blijkt zijn roots te
hebben in de Alblasserwaard.
“Alhans, de hel� van mijn roots; Mijn moeder komt uit de
Peel, via mijn moeder, haar moeder en haar oma stam ik
rechtstreeks af van de ridders van Deurne, ook wel weer
leuk!” Helaas geen kasteel meer in het bezit van de
familie, maar wel een tekening ervan van de hand van
Mark. Tekenen is iets dat Mark graag doet, net als zijn
vader en opa. “Mijn vader komt uit Papendrecht”
verklaart Mark de andere hel� van zijn a�omst.
Gastheer ambacht molenaar, een mond vol voor de
func�e die Mark hee� bekleed in het openluchtmuseum
in Arnhem. Voor een periode van 6,5 jaar hee� hij er de
molens bemand. “Ik was ook papiermaker. Op een korenof poldermolen ben je molenaar. Maar op een
houtzaagmolen ben je geen molenaar maar ben je zager.
En op een papiermolen ben je papiermaker. Maar het
was wel leuk!

Opa was er grondwerker, had een leidinggevende func�e.
Hij werd ‘ome Jaap’ genoemd door zijn collega’s, daaruit
blijkt dat hij gewaardeerd werd als persoon. Logeren bij
opa hee� mooie herinneringen na gelaten. Ik mocht dan
bijvoorbeeld mee naar de hangars en de vliegtuigen in, dus
met vliegtuigen heb ik ook wel wat. En de liefde voor
molens zal begonnen zijn toen ik met opa brood ging halen
en we onderweg naar de bakker langs een molen kwamen.
Dat hee� waarschijnlijk wat losgemaakt bij me. Er zi�en
verder geen molenaars in de familie”
We praten nog wat over wind- en watermolenaars waar
Mark ook ervaring mee hee� en ‘n duidelijke liefde voor
koestert. Wat geschiedenis van molens betre� doet Mark
ook goed mee! De vele molens die de waard rijk geweest is
komen langs in ons gesprek. Binnen SIMAV is Mark geen
geheel onbekende. Van 2005 tot 2011 is hij molenaar
geweest op de Vlietmolen in Lexmond. “Het wonen op een
molen heb ik, vooral �jdens corona, wel gemist. Door
appcontacten daarover met molenaars als Theo en Marc is
er op ‘n gegeven moment een ‘ac�egroep’ opgericht; ‘Haal
Mark terug naar de waard’” grinnikt Mark. “En zo kwam
het nieuws dat deze molen vrij kwam voor bewoning. Ik
heb op veel plekken gewoond, dit is zo’n beetje mijn elfde
plek, maar me nergens zo thuis gevoeld als hier” besluit
Mark met ‘n glimlach.
Zouden die roots dan toch zo’n invloed hebben?

Laatste infoborden Molenkade geplaatst
Bij de Achterlandse molen was de informa�ezuil al eerder geplaatst,
maar nu de versterking van de Molenkade te Groot-Ammers is
afgerond zijn ook de informa�eborden geplaatst bij de Achtkante
molen, de Graaflandse molen en de Gelkenesmolen. Dick Verweij en
Han Kleinveld hebben op 20 juli de klus geklaard. Fietsers en
wandelaars, die gebruik maken van het nieuwe fiets-/wandelpad,
kunnen de informa�e lezen over de molens. Dit fiets-/wandelpad is
via bypasses rond de molen geleid, een stuk veiliger dan het was.
Ook de roedenloods is binnenkort opnieuw opgebouwd.
Deze historische loods zal ook een nieuwe bestemming krijgen.

Op de poldermolen daar was malen bijna niet mogelijk,
die hee� zo’n beroerde biotoop. Daar heb je ook geen
peil in de gaten te houden want het liep daar rond dus
dat was meer voor het publiek”
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Oplevering
Molenkade Groot-Ammers

Column
De vakan�es zijn weer voorbij, iedereen is hopelijk weer een
beetje uitgerust, bijgetankt om de werkzaamheden te herva�en.
De herfst dient zich weer voorzich�g aan na een wel heel
voorzich�ge zomer dit jaar. Weer een gek jaar dat met rasse
schreden op z’n eind loopt.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de schrijver van uw favoriete
column bijna bij de redac�e had gevraagd om maar te
vermelden: wegens vakan�e geen column….
Maar ja das ook zowat. Dus toen ik �jdens m’n vakan�e een
rondwandeling maakte ontstond toch een soort schrijfseltje in
mijn hoofd.

Donderdag, 23 september jl. is de
Molenkade
in
Groot-Ammers
op
feestelijke wijze vrijgegeven.
Heemraad Mathieu Gremmen van
Waterschap Rivierenland hee� bij de
Achtkante molen de symbolische
opleveringshandeling
verricht.
Bestuurders van de provincie en de
gemeente Molenlanden, aannemer JdB
Groep B.V. en bewoners woonden de
opening bij.
In 2017 is Waterschap Rivierenland gestart
met deze grote klus. De kade moest
worden verhoogd en verbreed, het
watersysteem moest worden aangepast,
het fietspad op de Molenkade veiliger
gemaakt en de natuurwaarden verbeterd.
Inmiddels is alles afgerond en is de kade
klaar voor de toekomst.
Uit een toetsing van 2012 en 2014 bleek
dat verschillende delen van de kades niet
voldeden aan de veiligheidsnorm, niet
stevig of niet hoog genoeg. Om in de
toekomst droge voeten te garanderen
werd het �jd om de kades op orde te
brengen.
Aan de oostkant van de molenkade werd,
70 meter de polder in, een brede sloot
aangelegd
met
aan
een
kant
natuurvriendelijke oevers. Deze oevers
zorgen voor betere flora en fauna en
verhoogde waterkwaliteit. Een agrarisch
perceel zuidelijk van de Peppelweg is
onderdeel geworden van de ecologische
verbindingszone. Zo’n zone zorgt ervoor dat dieren
zich gemakkelijker kunnen verplaatsen.
Het gemaal Achterland is er niet meer; het
polderwater wordt nu afgevoerd naar gemaal
Graafland.
Het nieuwe fietspad is ook een grote verbetering. Er
zijn omleidingen rond de molens gemaakt waardoor
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Er waren natuurlijk ook al wel weer leuke dingen te benoemen
nu de pandemie en de daarbij komende regels versoepeld
worden. Na een voorzich�ge start met monumentendag kan ook
onze eigen Simav-molendag doorgang gaan vinden. Laten we
hopen op wind en belangstelling!
Ook mooi nieuws is er over een aantal molens: de Goudriaanse
molen is al deels hersteld na de roedebreuk en die nieuwe
roeden zullen dus hopelijk wel snel volgen. Ook de Westmolen in
Gorinchem krijgt een heel nieuw wiekenkruis.
Minder mooi nieuws is natuurlijk die akelige plannen bij de
molens van Groot-Ammers; plannen voor een randweg dwars

door de rij molens heen. Ik verbaasde me er �jdens m’n vakan�e
over bij al het moois wat ik zag. In ons geval veel bergen,
heuvels, bossen en weide dalen. Een uniek landschap dat, zo
leerde ik �jdens een wandeling, door diverse instan�es als uniek
en beschermd wordt omschreven…
Dat zou ook moeten voor die nog zoveel zeldzamere rij molens
aan de Ammers kade. Kijk bossen, bossen en nog eens bossen
hebben we op zoveel plaatsen, maar een nog mooi en vrij
polderlandschap met 4 molens die al eeuwen met elkaar
verbonden zijn, dat mag toch niet stuk gaan? Raar dat iets wat
er niet is blijkbaar niet zo goed beschermd kan worden als iets
wat er wel is. Terwijl er hier ook geregeld bomen omgezaagd
worden en herplant. Daar hoor je niemand over terwijl er wel
wat verandert.
Hopelijk keert het �j in Groot-Ammers!
Wel grappig, realiseerde ik me zo wandelend, dat de bossen hier
mij het bovenstaande aan inzicht geven; meestal zijn bomen en
molens een slechte combina�e. Maar hier, door de afstand en
de rust, ging het wel aardig!
B. Redespraak

Exposi�es in molen de Hoop
Waar vind je een betere loca�e om exposi�es te houden dan in molen de Hoop? Op dit moment is de
fotoexposi�e te bewonderen van “Gorcum in Oorlogs�jd”. Deze exposi�e loopt al enige �jd, maar door de
bezoekbeperkingen rond de coronamaatregelen is deze tot nader orde verlengd. Molen de Hoop staat op
één van de mooiste plekken van de mooiste ves�ngstad van Nederland. Onlangs kreeg Gorinchem die �tel
van de ANWB.

het fietspad nu veel veiliger is. Voordat de opdracht werd
uitgevoerd is de roedenloods afgebroken en in een
opslagplaats ondergebracht. Inmiddels is deze weer
opgebouwd en wordt er nagedacht over een nieuwe
func�e.
Het was een flinke klus maar wel een klus met een mooi
resultaat!
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Tevens is door Frits Zillig een kunstexposi�e ingericht onder de naam ‘’Van lood naar kunst”
Frits Zillig is een kunstenaar uit Gorinchem, hij was de 3de van 4 genera�es loodgieter-ondernemers. Een
aantal loodcrea�es, waarin hij ook zink toepast, zijn te zien in de exposi�eruimtes van de molen.
De exposi�es zijn vrij te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag van 11.00-16.00 uur en op andere dagen
als de molen draait en de molenaar aanwezig is.
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Begassing van de Vlietmolen
Door Thijs van Hoof, molenaar en bewoner van de
Vlietmolen
Van 7 juni t/m 10 juni 2021 hee� de Vlietmolen een geelzwarte verpakking gehad. De een vond ‘t op een wesp
lijken, de voetbalclub in Meerkerk dacht dat de Simav hun
club misschien ging sponsoren en m’n werkgever, de Hubo,
vond het ook een geweldige kleurkeuze.
Dat waren de grappige bijkoms�gheden aan een heel
erns�ge aanleiding: de molen hee� al vele jaren ontze�end
veel last van de ‘bonte knaagkever’ een houtborend insect
dat intussen al hele delen van de ondertoren hee�
aangetast. De molen is in 1997 grotendeels verbrand. Ook
toen moeten er al knaagkevers aanwezig geweest zijn. Door
het bluswater en doordat de restanten van de molen
daarna geruime �jd open en bloot hebben gestaan, is het
hout door ro�ng nog aantrekkelijker geworden voor deze
insecten. Volgens derden is de molen met de herbouw
behandeld om dit tegen te gaan. Toen ik in 2006 voor het
eerst op de molen kwam, merkte ik al gauw dat dit deze
behandeling niet afdoende is geweest: in het eerste
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voorjaar krioelde het al van de zwarte kevertjes. In de loop der
jaren vond ik steeds meer boorsel en knaagkevers, zowel dode
als levenden. Na dit diverse keren aangegeven te hebben bij de
toenmalige technische commissie (TC) werd er uiteindelijk
besloten om in te grijpen. Toen al stelde ik voor om dit met gas
te doen, maar het bedrijf dat de behandeling uit zou voeren
was ervan overtuigd dat het afdoende zou zijn om gif te spuiten.
Bij die aanpak worden eerst boorgaten gemaakt in de balken.
Deze gaten worden afgesloten met kunststof pluggen waardoor
heen gif wordt gespoten. En zo geschiedde in 2015. Dit gif is erg
slecht voor je gezondheid en gee� een enorme dieselstank af.
Dus moesten vrijwel al mijn spullen, kleding, boeken enz. de
molen uit. Daarna hee� het bijna acht weken geduurd voor ik
weer terug de molen in kon en dat ook aandurfde. Ter indica�e
van de sterkte van het gif: de verf waarmee ik de boorgaten heb
overschilderd, was pas na vijf (!!) maanden droog.
In het voorjaar van 2016 bleek dat de behandeling niet het
gewenste resultaat had gehad: de knaagkevers waren op een
enkele plek wel in aantal afgenomen, zo leek het, maar verder
waren ze alleen maar ac�ever geworden, te oordelen naar het
veelvuldige klopgeluid dat in de molen te horen was.
Waarschijnlijk zochten ze naars�g naar onbehandelde delen die
ze vonden in onder andere de nieuwe koker en kop, omdat men
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het
in
2015
onnodig ach�e om
deze delen mee te
nemen
in
de
behandeling.
Een paar jaar later
lag het begassen
van de molen weer
als plan op tafel,
echter dit plan
werd door de TC
afgeblazen omdat
het bedrijf die het
moest uitvoeren
de
boel
zo
ingewikkeld
en
duur maakte dat
deze
aanpak
financieel
niet
verantwoord werd
geacht. Ondertussen hield de overlast aan en nam zelfs toe:
slapen in een bed vol boorsel en de pantsertjes van bonte
knaagkevers is vergelijkbaar met het slapen in een bed waar een
handje zand en chipskruimels over zijn gestrooid. Behalve in
bed zaten de beestjes in pannen die even niet waren gebruikt,
tussen de kleren - de brutaaltjes reisden zelfs via de kleren mee
naar andere plekken - tussen de boeken en in koffers. Tot slot
was er het constante ge�k alsof er 1000 kleine spechten tegen
het hout �kten. Als de kevers in een ijzeren kom of op een bord
lagen, klonk hun ge�k zelfs nog veel luider. En als toppunt werd
je zo nu en dan in bed gebeten door zo’n knaagkever die dacht
terug in het hout te kruipen!
In 2020 werden eindelijk concrete stappen gezet om tot een
afdoende behandeling te komen. Enkele bedrijven kwamen de
molen bekijken en schrokken zich een ongeluk van de grote
hoeveelheid aantas�ngen. Ze konden derhalve geen ander
advies geven dan begassen. De uiteindelijke begassing is door
de TC (m.n. door Michel Pantekoek en Herman Korevaar)
begeleid. Het bedrijf dat de begassing uitvoerde was An�cimex
als onderaannemer van de Firma Traas die de klus had
aangenomen.
Na behoorlijk wat over en weer gepraat en ge-e-mail om de
zaken op een duidelijke en pre�ge manier te regelen, kon op
maandag 7 juni de molen eindelijk ingepakt worden. Een mooie
bijkoms�gheid was dat het bedrijf een week eerder de
Wimmenumer molen in Egmond a/d Hoef eenzelfde
behandeling had gegeven.
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De mannen hadden ontze�end veel materiaal bij zich en dat
brachten ze beetje bij beetje naar de molen. Voor de grote
vrachtwagen was op de Kaai immers geen plaats, dus die bleef
op de Driemolensweg staan.
Het bedrijf hee� al �en molens succesvol behandeld, maar de
Vlietmolen zou de grootste inpakklus tot dan toe worden. De
voorbereidingen bestonden uit het inpakken van scherpe
punten met behulp van doeken, buitenlampen verwijderen en
de makelaar eraf halen. Toen de eerste grote doeken over de
kap naar beneden werden uitgerold, greep het me aan:
eindelijk kwam er een einde aan die jarenlange overlast.
Het inpakken duurde wel langer dan verwacht, omdat de trap
en staart niet gedemonteerd waren, maar in hun normale
posi�e mee moesten worden ingepakt. Toen ook die helemaal
strak ingepakt waren met het speciale luchtdichte zwart-gele
doek en alle meetapparatuur opgesteld stond, kon om 20u
‘s avonds (de dag begon om 7u) het gas in de “tent” gelaten
worden. Eerst 60 kg en de dag erna nog eens 60 kg. Dit alles
gebeurde onder toezicht van de inspec�e leefomgeving en
transport.
En dan begint het grote wachten: na 48 uur gaf de
meetapparatuur aan dat de gewenste hoeveelheid gas er
voldoende lang ingezeten had.
Daarna kon het ontgassen en uitpakken beginnen, wat gelukkig
veel vlo�er ging dan het inpakken. Op donderdag 10 juni om
15u was de molen weer gasvrij. We hebben in de tussen�jd
gebivakkeerd in de B&B van onze buren. Voor de zekerheid
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werd nu wel het nieuwe hout van de kop en de koker met
gif behandeld om herbesme�ng van welk houtborend
ongedierte dan ook te voorkomen. Daarom verbleven we
in totaal twaalf dagen in de B&B. De weergoden waren
ons goed gezind zodat de molen 72 uur achtereen kon
worden geven�leerd.
Toen kwam voor mijn vriendin Gerla en mij de grootste
klus: alles schoonmaken, spullen terugze�en, met name
voedingswaren - bij begassen hoeven er geen meubels,
boeken e.d. uit de woning - kleding, etc. Vooral het
bovenste gedeelte van de ondertoren was hard aan een
grondige schoonmaakbeurt toe. Dit gedeelte bevat ons
zomerbed en dient als opslagruimte, maar kon door de
overlast van de knaagkevers al ruim drie jaar niet gebruikt
worden. Ook de wiggen van de koker konden meteen
weer eens goed vastgeslagen worden, we waren nu toch
bezig.

Vrijwel direct na de behandeling merkte je al dat er geen
knaagkevers meer tevoorschijn kwamen. Inmiddels zijn we een
paar maanden verder en valt het op dat er nergens meer boorsel
uitvalt. Dit hadden we wel verwacht, omdat het nu eenmaal in de
balken achterblij�. Maar blijkbaar was ook die vervuiling te
danken aan de ac�viteit van de bonte knaagkever. Nadat de molen
een dag flink had staan malen, vonden we een klein beetje
boorsel in bed, maar dat mag geen naam hebben.
Al met al is het een hele klus geweest die onszelf heel wat uurtjes
hee� gekost. De goede communica�e van An�cimex en hun
sympathieke, goed op elkaar ingespeelde medewerkers hebben
we als heel pre�g ervaren.
Aankomend voorjaar wordt het moment van de waarheid: zal het
geklop van de bonte knaagkever weer te horen zijn? Maar
eigenlijk ben ik er voor 100% van overtuigd dat de behandeling
succesvol is geweest. Wat echter rest zijn de al vernielde delen in
het hout. In een van de hoeks�jlen bijvoorbeeld zit nu een holle
ruimte die groter is dan een voetbal! Deze problemen worden
hopelijk in de toekomst nog aangepakt.

In Kort & Bondig laten we mensen aan het woord die lange tĳd werkzaam zĳn
voor de molens van SIMAV
Wat is je naam en waar woon je?
Meins Brand – vd Wal, Stree�erk
Hoelang ben je al ac�ef voor de molens�ch�ng?
Sinds september 2009
Wat is je beroep geweest?
Zilverfabriek, kantoor en gezinsverzorgster
Wat is je favoriete vakan�ebestemming?
Zwitserland, Frankrijk, Italië
Welke hobby’s heb je?
Lezen, fietsen, uitgaan en eten
Wie bewonder je het meest?
Mijn dochter
Van welke fout heb je het meest geleerd?
Eigenlijk vind ik alle fouten leerzaam, je mag elke dag leren
Wat was de mooiste dag van je leven?
Trouwen en kinderen krijgen
Wat heb je met molens en zo ja, welke molen vind je het mooist?
De Liefde, er zijn achter de molen veel mooie dingen gebeurd
Wat zou je SIMAV-vrijwilligers mee willen geven?
Dat vrijwilligerswerk erg belangrijk is, zeker voor het voortbestaan van simav
Wat is je levensmo�o?
Maak van elke dag het beste met een lach en met een traan!
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De Gespreide Herberg, B&B in
Jan van Arkel;
Hoe het allemaal draait
Enthousiast vertrekken ze, de B&B-gasten van de Gespreide
Herberg. Ze hebben een nachtje in de molen doorgebracht,
vonden het een mooie ervaring en hebben goed geslapen!
Elco van den Berg, een van de ini�a�efnemers, kan
tevreden zijn. Hij nodigt me uit in het huisje achter de
molen, een B&B waar een groep van 8 personen kan
overnachten. De sfeer is modern, gezellig maar wat opvalt is
hoe licht en ruim het is.
We ze�en ons aan de tafel, dampende koffie tussen ons in.
Elco steekt van wal, hoe het allemaal zover is gekomen…
“Ik ben een geboren en getogen Bleskensgraver en ben
samen met mijn oom een restaurant, De Burgemeester,
begonnen in mijn geboortedorp. Hier sprak ik veel gasten
die zo genoten van de streek en mij de schoonheid van ons
gebied lieten zien. Mijn schoonouders hebben een
vakan�ewoning in Ommen, een prach�ge omgeving waar
veel te doen is. Ik zag het verschil met de streek waar ik
vandaan kom. Er zijn daar allerlei winkeltjes, huisjes,
campings , restaurantjes maar ook agrariërs die van alles
aanbieden, noem het maar op. In de Alblasserwaard is dit
juist een kans, ik denk dat het behoudende karakter van de
waard ervoor gezorgd hee� dat dit nog geen vlucht hee�
genomen.
Het liet hem niet los en het idee om wat te gaan opstarten
in de Alblasserwaard was geboren. “Ik kende Arjan via het
CDA en op een keer sprak ik zijn vrouw hierover die me
meteen aanraadde met hem te gaan praten omdat hij
hetzelfde idee had”
Dat was een klik en zo werd begonnen aan een zoektocht
naar het hoe en wat.
“Dit was rond 2017. Het idee was om erfgoed, unieke
objecten,
te
gaan
herontwikkelen
tot
overnach�ngsmogelijkheid en aan de andere kant het
toevoegen van duurzame �ny houses. We zijn een traject
gestart met Da Vincicollege om een �ny house te
ontwikkelen. Het leek ons meer haalbaar dan een boerderij
opkopen in verband met het nodige kapitaal. In dat proces
zijn we Remco en Lisanne op het spoor gekomen. Zij zijn
experts op het gebied van duurzaamheid en circulaire
economie. Ik kende Lisanne van een afstudeerproject dat ik
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ooit deed over de
Foody Bag. Zij komen
ook
uit
de
Alblasserwaard en
we hebben hen om
advies gevraagd op
het
gebied
van
circulair bouwen. We
hebben ons concept
toegelicht, zij waren
enthousiast
en
uiteindelijk
kwam
het zover dat zij met
ons mee zijn gaan
werken en vormen
we een team.
Samen
ben
je
sterker! Van de ontwikkelingsfase, aantekeningen achter op
een bierviltje, bereikten we met hen de fase dat er echt
stappen werden gezet. Samen met college Da Vinci hebben
we een �ny house ontwikkeld. Afgelopen zomer is het huis
gerealiseerd. Voor de studenten was dit een mooi project
om te leren werken met een opdrachtgever en ook leren
circulair te bouwen. Tijdens dat proces werden we ge�pt
over deze molen. Wij waren meteen enthousiast; dit was
een gouden zet. Ook SIMAV was enthousiast want voor hen
was het doel om de molen voor een breed publiek open te
stellen. Er moest best wel wat gebeuren om de molen
gereed te maken voor verhuur.
Samen met architectenbureau Lakerveld zijn we gestart. De
keuze voor deze architect was op advies van SIMAV omdat
ze vaak samen werken met deze ondernemer en ook de
restaura�e aan de molen in 2012 hebben begeleid, dus ze
kennen het object”.
Samen met vier anderen runt Elco de Gespreide Herberg;
Arjan Kraijo, Lisanne Addink, Remco Addink en sinds kort is
ook Coby van Dongen toegetreden. “Arjan en ik regelen de
dagelijkse zaken, de anderen zijn wat meer op afstand en
denken strategisch mee, ze�en netwerken uit en zo
proberen we te groeien. Wij hebben als droom om verspreid
door de Alblasserwaard in allerlei unieke en mooie plekjes
overnach�ngsmogelijkheden aan te bieden. De molen is
daarvan de eerste die gerealiseerd is. Het komt met name
omdat we geloven dat de Alblasserwaard heel veel te
bieden hee� als het gaat over recrea�e en toerisme. En op
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die manier gee� het ook kansen om heel veel dingen,
erfgoed, in stand te houden, zoals deze molen
bijvoorbeeld. Aan de andere kant geloven we ook in het
kleinschalige, als een karaktereigenschap van deze streek.
Niet dat het beperkend hoe� te zijn, maar wel in
tegenstelling tot het massale van grote vakan�eparken.
We hebben gezien dat, vooral in ‘corona�jd’, het past bij
wat mensen willen. Het is authen�eker en je hebt wat
minder mensen om je heen. Nederland is herontdekt en ik
denk dat het blijvend is”

vertellen over de molen. En gasten zijn er! En de reac�es die
ze achterlaten winden er geen doekjes om!
Elco leidt me nog rond in de sfeervolle kamers van de
molen-B&B maar moet dan weer aan het werk; er moeten
bedden afgehaald worden!

Foto’s Klaas Gangelhof

Met de foto inzendingen van het Herfstseizoen is

De een
molen
draaitgekomen
elke 1ste zaterdag
de maand vanvan
13.00einde
aan devan
fotowedstrĳd
onze
17.00
uur. Tevens
dan een
beneden en op deen
eerstede
molens
in is de
Alblasserwaard
Vĳfheerenlanden.
Molens
fotograferen,
je kunt
verdieping
een exposi�e te
bewonderen
van kunstenaars
uit er
de haast
streek. niet omheen. Fotograferen is spelen met

licht en donker, het accentueren van details en het
heeft ons vorig jaar op het idee gebracht om u

Naast
dezetemolen
een oud
en een kleineEn
mee
latenstaat
doen
aandieselgemaal
een fotowedstrĳd.
omdat
elk seizoen Kom
anders
heteen
landschap,
molen
(De Weidemolen).
langsiseninmaak
bezoek
waar
een
molen
onderdeel
van
uitmaakt,
terug in de �jd. Deze molen is geopend van 13.00-16.00waren
uur,
benieuwd
naar de resultaten. Veel
elkewĳ
3de erg
zaterdag
van de maand.

prachtige foto’s heeft het ons opgeleverd. Het
aantal inzendingen
echter
per seizoen
Korenmolen
Jan van Arkel,verschilde
Vlietskade 1004,
Arkel
fors. Waar de winter en de zomer de meeste
Sinds
2020 is de molen
een B&B, slapen
de molen
in één
inzendingen
opleverden,
viel in de
Herfst
qua
Van deDeze
drie
eerste
vaninzendingen
de luxe kamers wat
is een tegen.
unieke belevenis.
molen
is
seizoenen
is
de
jurering
gedaan
en
zĳn
geopend van 13.00-16.00 uur, elke 4de zaterdag van dede
prĳswinnaars bekend. Voor het Herfstseizoen zĳn
maand
we in de afrondende fase.

smaakvol ingerichte winkel, waar meel-en bakproducten te koop
Voorbereiding
NLzijn.
Tevens hee� deMolenklussen
winkel een grootop
assor�ment
doet-dag U kunt deze smaakvolle winkel bezoeken op
streekproducten.
zaterdag
van 10.00-17.00
uur en op
op 13
woensdagmiddag
Het Oranje
Fonds organiseert
en 14 maartvan
13.00-17.00
uur. met
Voorduizenden
bezoekersorganisaties
van de winkel
gelden
2020, samen
in het
land, de
weer
NL-doet;
de
grootste
vrĳwilligersactie
van
reguliere coronaregels voor winkels.
Nederland. NL-doet zet vrĳwilligerswerk in de spotlight
en nodigt
iedereen
uit om
een dagje de handen uit de
Molen
Ter Leede,
Lingedijk
3, Leerdam
mouwen te steken. U kunt op zaterdag 14 maart ook
weer
meedoen
met klussen rondom
onze
molens.
Deze
molen
is elke zaterdagmiddag
geopend
van 13.0016.00 uur
(Als de molen draait) Via Leerdam Glasstad is een arrangement te
Op dit moment zĳn we bezig samen met onze
boeken
onder detenaam:
Op dewelke
koffie bij
de molenaar,
molenaars
kĳken
klussen
nuttigal zi�end
en
aan
de keukentafel
je meermelden
over dewĳ
geschiedenis
van de
noodzakelĳk
zĳn.ontdek
Binnenkort
deze klussen
aan op
van NL-doet
en kunt
zich
opvan
dezelfde
molen
en de
desite
molenaar.
Reserveren
via ude
site
Leerdam
site
aanmelden.
U
wordt
dan
door
ons
benaderd,
wĳ
Glasstad of www.bashakt.nl
regelen vervolgens dat u wordt ingedeeld en brengen
u in contact met de molenaar, waar de klussen worden
uitgevoerd.

Gorinchem is door de ANWB uitgeroepen tot de mooiste
ves�ngstad van Nederland. Onze twee korenmolens aan de
ves�ngwallen
waarschijnlijk
geweest
In januarizijnvolgend
jaar medebepalend
gaan we een
minivoor
deze benoeming.inrichten met alle foto’s die in de
tentoonstelling

prĳzen zĳn gevallen en een paar foto’s die net

Molen
De Hoop,
Dalemwalvielen.
21, Gorinchem
buiten
de prĳzen
Op zaterdag 18 en

Vertrek Aris van Dam

zaterdag 25 januari bent u van harte welkom van

Na bijna 6 jaar tomeloze inzet hee� Aris van Dam
afgelopen maand afscheid genomen als (vrijwillig)
medewerker van onze molens�ch�ng. Aris is intensief
betrokken geweest bij de PR van SIMAV.
Hij was kundig en op de hoogte van alles wat belangrijk
was voor de achterban van onze molens�ch�ng. Daarnaast
ondersteunde hij de makers van de nieuwsbrief met zijn
kennis van de Nederlandse taal en verleende hij prak�sche
ondersteuning zoals bij het verspreiden van molenboekjes
en flyers op de infopunten voor toeristen. Voor de puntjes
op de i was deze man ook de aangewezen persoon. Zijn
takenpakket was te omvangrijk om hiervan een korte
samenva�ng te doen.
Wij danken Aris hartelijk voor zijn inzet!
Wij gaan hem missen en wensen hem en zijn vrouw Wil het
beste voor de toekomst.
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Molen De Liefde, Nieuwe Veer 42, Stree�erk

vooraf zien
van het beeld1, dat
je wilt maken. Dit
Westermolen,
Nieuwpoortseweg
Langerak

“We hebben in totaal 20 bedden in deze molen-B&B. Hier
in dit huisje is voor 8 personen plaats. In de molen zijn 4
hotelkamers gerealiseerd, twee 2-persoonskamers, een
suite voor 2 tot 4 personen en een gezinsappartement
voor 4 personen. De basisindeling in deze molen was al
ruimtelijk en slopen was niet nodig, maar zeker ook niet
wenselijk in zo’n oud object” komt er grijnzend achteraan.
Voor een B&B is ook een ontbijt onmisbaar; dit wordt nog
extern verzorgd. “Maar in de toekomst willen we dat
vanuit een unit in de molen gaan verzorgen. We willen dat
echt hier kunnen bereiden. Tegelijk is het leuk om de
gasten te ontmoeten en welkom te heten.
Op het erf woont de oud-molenaar, de buurman. Het
contact daarmee is heel goed. ‘Ik heb er mijn geld aan
verdiend, nu is het aan jullie’ was zijn reac�e.
Het erf is netjes verdeeld en dat werkt prima. De gasten
vinden het leuk en ook de oud-molenaar geniet ervan om
te vertellen over zijn leven en werken in de molen.
Ook de huidige molenaars vinden het leuk om gasten te

4-Seizoenenvan fotowedstrĳd
SIMAV
Bezoekmolens
Molens�ch�ng SIMAV
molens ten einde
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Op dit moment is een foto exposi�e ingericht over
10.30- 16.00 uur in molen De Liefde aan de
Gorinchem
en het
een SIMAV-kantoor.
kunstexposi�e van UFrits
Lekdĳk in
te oorlogs�jd
Streefkerk,
kunt
Zillig.
molen
is vorig jaar
gerestaureerd.
dan Deze
zelf zien
wat seizoenen
met de
natuur doen
met
hetzaterdag
beeld van
van10.00-17.00
en rond uur
degeopend
molen.enDe
De en
molen
is elke
toegang
is
gratis.
elke
zondag
van
11.00-16.00
uur.
Op andere dagen als de molenaar aanwezig is en de molen
draait
Molen Nooit Volmaakt, Bagijnenwal 38, Gorinchem
Deze korenmolen is ruim drie jaar geleden als werkende
korenmolen in ere hersteld. In de ondermolen is een

Souburghse molen, Kortland 57, Alblasserdam
Als het hek aan de voorkant open is en de molen draait bent u
welkom. Groepen kunnen in overleg met de molenaars vanaf nu
weer uitgenodigd worden. Reserveringen kunnen via e-mail:
molensouburgh@simav.nl
De huidige openingsdagen zijn maandag, dinsdag en donderdag
en de meeste zaterdagen. Parkeergelegenheid voor auto’s is
beperkt, dus kom vooral met de fiets of na een gezonde
wandeling.

Door SIMAV worden enkele relatieegegevens vastgelegd, zoals naam en mailadres van personen of instanties, die deze nieuwsbrief ontvangen. Hier wordt
zorgvuldig mee omgegaan. De gegevens zĳn afgeschermd, slechts een beperkt aantal functionarissen heeft toegang ertoe en de bestanden worden niet aan
derden verstrekt. Het eventueel afmelden voor de nieuwsbrief en het verwĳderen van uw gegevens kan eenvoudig door een mail te sturen naar:
bestuur@simav.nl
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft opgegeven voor onze periodieke nieuwsbrief, of als leverancier, sponsor, vriendenlid of vrĳwilliger van onze
molenstichting, tevens basisscholen. Ook bedrĳven, instellingen, die zich inzetten op toeristisch gebied of die streekprodukten verkopen, ontvangen de
nieuwsbrief.

SIMAV
Nieuwe Veer 42
2959 AK Streefkerk
De eerstvolgende nieuwsbrief verschĳnt mei 2022
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