
Even stilstaan
Zo in het begin van weer een nieuw jaar wil ik even 
stilstaan bij en terugkijken naar 2016, maar zeker ook 
vooruit zien. Het was ons jubileumjaar, 60 jaar SIMAV,  
er is veel over gezegd en geschreven. Bij veel activiteiten 
bent u wellicht ook betrokken geweest. We mogen wel 
zeggen dat we ge-werkt hebben om meer bekendheid te 
geven aan de naam SIMAV en zeker ook waar we voor 
staan. Naast alle activiteiten ging het ‘gewone’’ werk, het 
instandhouden van molens in de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden, ook door. Onze technische commissie 
staat maar zelden vooraan op het podium. Toch kunnen 
we wel zeggen, daar gebeurt het. Elk jaar is er weer een 
lange lijst met onderhoudswerkzaamheden, het is steeds 
weer een uitdaging om met beperkte middelen de klus 
te klaren. Ook de contacten met onze molenaars vragen 
de nodige aandacht, petje af voor deze stille werkers. Het 
Dagelijks Bestuur kwam elke drie weken bij elkaar om 
kleine en grote besluiten te nemen. Soms is het wikken 
en wegen om het goede voor SIMAV te zoeken. Zo ging 
het ook met de Gorkumse molens, na meer dan twee 
jaar onderhandelen zijn wij tot een prachtig resultaat ge-
komen. Op 30 december 2016 zijn wij eigenaar geworden 
van de Oost- en Westmolen, molen Nooit Volmaakt en 
molen de Hoop. U leest meer over de geschiedenis van 
deze molens in de nieuwsbrief. Ons wacht nu een grote 
klus om de molens te restaureren en veilig te stellen voor 
de toekomst. Dit voorjaar gaan we er nog een officieel 
moment van maken. Hiermee stappen we het jaar 2017 
binnen.Er wacht ons nóg een grote klus, de Souburghse 
molen. Wij maken ons grote zorgen of dit wel gaat luk-
ken, het is heel moeilijk om op één lijn te komen met 
de gemeente Alblasserdam. Ook willen we in het nieuwe 
jaar, naast alle technische zaken, veel aandacht schenken 
aan de mensen die ons een warm hart toedragen. Zonder 
al onze vrijwilligers, vrienden en sponsoren kunnen we 
dit werk niet doen, ik dank u allen voor uw inzet. Even 
stilstaan, vergeet het maar! Helpt u weer mee om er een 
mooi jaar van te maken?

Teus van Gelder 
Voorzitter Dagelijks Bestuur SIMAV 
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Wind, water en wieken

Onder deze naam vindt een expositie plaats in 
MUSEUM Het Reghthuys te Giessenburg. SIMAV 
(Stichting Instandhouding Molens Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden) bestaat sinds vorig jaar maart 60 
jaar. Een goede gelegenheid om de molens in het zon-
netje te zetten vond men bij het museum. In deze ten-
toonstelling draait het uiteraard om de molens, maar 
u krijgt ook een impressie van het leven van de mo-
lenaar. SIMAV heeft een belangrijk aandeel in de in-
richting van deze expositie. Er zijn unieke schaalmod-
ellen en werk/bouwtekeningen te zien van molens, 
gemaakt door ING Jan den Besten, bekend molen-
ontwerper en molenbouwer. Er zal een beeld worden 
gegeven van de molens van SIMAV door de jaren heen. 
Museum Het Reghthuys richt drie maal per jaar een 
expositie in. Wij zijn uiteraard erg gelukkig met de 
aandacht die onze molens daar krijgen. Museum Het 
Reghthuys staat aan de Dorpsstraat 10 te Giessenburg. 
Het museum is open op woensdag- en zaterdagmid-
dag van 13.30 - 17.00 uur. Groepen op afspraak. De 
expositie Wind, Water & Wieken duurt van 21 januari 
t/m 20 mei 2017. De entree is voor volwassenen €2,- 
en voor kinderen van 4 t/m 12 jaar €1,-. Kom naar deze 
expositie, het is zeker de moeite waard.
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Bas de Deugd, molenaar die niks  

met molens had 
interview: Lucia Hubregtse

Aan de beurt is Bas de Deugd, vrijwillig molenaar van 
molen Ter Leede in Leerdam. In het dagelijkse leven is 
hij zelfstandige en werkzaam als directeur, intern bege-
leider en coach in het basisonderwijs. 
De meest voor de hand liggende vraag werd ook aan 
Bas gesteld: waarom ben je molenaar geworden? 
Bas reageerde eind jaren negentig op een advertentie 
van SIMAV in een regionale krant waarin een huurder/ 
molenaar gevraagd werd. Daarvoor moest Bas wel aan 
de slag want zonder diploma mag je niet in een molen 
wonen. Met zijn diploma op zak eerst in Arkel gedraa-
id maar sinds augustus 2016 mag Bas zich ook huurder 
noemen. De wipwatermolen in Leerdam is zijn plekje.  
Het klinkt als een optelsom. 
Ergens moet er meer zijn wanneer je besluit je mole-

naarsdiploma te gaan halen. Maar Bas had niks met 
molens. “Als klein ventje woonde ik In Hardinxveld- 
Giessendam. Op zondag gingen we vaak met de auto 
naar Gouda via de Ammerse kade en heb ik heel wat 
molens gezien. Maar pas sinds de advertentie ben ik er 
over gaan nadenken. Wat me trok was de vrijheid, de 
ruimte die de polder biedt, het ambachtelijke, de com-
binatie van alles. Na de eerste middag in m’n opleiding 
had ik wel meteen zoiets van; dit ís het! Dus van de een 
op de andere dag werd een ‘gat’ gevuld wat eigenlijk 
geen gat was, want ik heb het nooit gemist!”  
Bas begon als leerling bij Robert-Jan Prins op de mo-
len in Leerdam. Omdat die er al snel mee stopte ging 
hij verder bij Janknegt in Hellouw en maakte de opleid-
ing af bij Petro van Doorne in Deil. “Ik ben tegelijk met 
Leo Arnoldy begonnen. We motiveerden elkaar steeds. 
Misschien is dat wel een rede waarom we na anderhalf 
jaar ons diploma al op zak hadden. Ik heb daarna de 
SIMAV gebeld om te vragen of er een molen beschik-
baar was. Op dat moment was er geen huurder nodig 
dus heb ik een tijdje in Gorinchem aan de rivier ge-
draaid, is dat niet molen De Hoop?” En dan lachend: 
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”Ik ben niet echt een molenaar die van andere molens 
veel weet”. Het viel Bas op dat de molen in Arkel stil 
stond en na een telefoontje met SIMAV kon hij daar va-
naf oktober 2000 gaan draaien. Daarna tijdelijk op de 
Hoekmolen. Dat is zo’n mooi plekje dus ik dacht, ik kan 
er wel twee tegelijk doen”. Hei- en Boeicop kwam erbij 
tot Bas huurder in Leerdam werd.  
 
Op woensdag is Bas in de molen te vinden die hij ge-
bruikt als zijn kantoor. Die dag is zijn ‘vrije dag’.  Bas 
doet de administratie en ontvangt onder andere leer-
krachten die hij coacht. Bas: “Ik laat de molen draaien 
en als hobby heb ik ook beeldhouwen en zo kom ik mijn 
dag goed door!” 
 
Een aantal jaren is Bas secretaris geweest bij Het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars. Een hoogtepunt in die tijd is 
toch wel de  plaatsing van molenaar op de lijst voor im-
materieel erfgoed voor Nederland en de nominatie bij 
Unesco.  “Het is nog een klein jaartje afwachten of deze 
plaatsing doorgaat. De bedoeling was om de molenaar 
in de schijnwerpers te zetten want we zien dat de leeft-
ijdsopbouw van de molenaar aan de hoge kant is. Het 
Gilde verwacht dat er, door de vergrijzing, binnen een 
jaar of tien een tekort ontstaat. Belangrijk dus dat het 
ambacht van molenaar onder de aandacht komt zodat 
ook jongere mensen molenaar worden”. 
 
Bas wil nog wel wat kwijt over molen Ter Leede maar 
wat tekst aangaat is er niet veel terug te vinden. “In 
1756 is er hier brand geweest, maar verder is er weinig 
bekend” vertelt Bas bladerend door een geschiedenis-
boek met vooral foto’s. “Deze molen, de voormolen, 
was er een van twee. De andere molen, die een stuk 
verderop stond, is in 1942 door een storm buiten ge-
bruik geraakt. Deze molen is, voor zover ik weet, in 
goede staat. Wat omgeving, windvang, betreft is het op 
z’n zachtst gezegd, matig tot zeer slecht. Als ik door het 
raam kijk zie ik de glasfabriek, de waterzuivering, flats 
en bebouwing erom heen die de windvang belemmer-
en. Alleen de kant van de dijk, zuid, zuidoost en zuid-
west een beetje. Noordoost heb ik redelijke wind dus 
het is altijd goed opletten; waar komt ie vandaan. Maar 
als hij eenmaal draait dan doet ie het goed. Ik merk dat 
de molen langzaamaan steeds meer in de belangstelling 
komt van de Leerdammer en dat is goed!”

De pr-commissie wil Bas bedanken voor het vele werk 
wat hij afgelopen jaren verzet heeft. 
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Bezoekmolens

Elke zaterdag is een SIMAV molen opengesteld van 
13.00 - 16.00 uur. Dat zijn wisselend de onderstaande 
molens. Molen de Liefde is een korenmolen, de molen 
is nog compleet uitgerust met molenstenen. Onder de 
molen is een tentoonstelling van een regionale kunste-
naarsvereniging. Kom langs en geniet van de molen en 
het prachtige uitzicht over de rivier de Lek. De Hoek-
molen, Kanaaldijk 19, Hei-en Boeicop. De Hoekmolen is 
een wipmolen en is gemaakt om het water uit de pol-
der te malen. Vermoedelijk is de molen gebouwd in het 
jaar 1642. In deze molen is het originele interieur nog 
aanwezig. Geniet van de molen en de natuur. De West-
ermolen, Nieuwpoortseweg 1, Langerak.  De Westermo-
len is een wipmolen. Ook deze molen is gemaakt om het 
water uit de polder te malen. Naast de molen staat een 
oud dieselgemaal en een kleine molen. Kom langs en 
maak een bezoek terug in de tijd. Molen Jan van Arkel, 
Vlietskade 1004, Arkel. Molen Jan van Arkel is een grote 
Stellingmolen. In 1851 is de molen op deze plaats ge-
bouwd. Kijk voor de openingstelling van SIMAV molens 
op onze website: www.simav.nl of volg de berichtgeving 
op Facebook en Twitter
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Gorinchemse molens, 4 nieuwe 

SIMAV familieleden

Het Algemeen Bestuur van SIMAV heeft donderdag 15 
december jl. in het stadhuis van Gorinchem besloten 
om de vier molens van de gemeente Gorinchem over 
te nemen. Burgemeester Veldhuijzen van Gorinchem 
en SIMAV voorzitter van Gelder en secretaris van 
de molenstichting Bovekerk tekenden de overeen-
komst die op vrijdag 30 december 2016 bij de notaris 
passeerde. De overnamesom is één euro per molen. In 
februari krijgt deze overname nog een feestelijk tintje 
in één van de Gorinchemse molens.
Welke zijn deze Gorinchemse molens  en wat is de 
historie van de nieuwe SIMAV familieleden?

Molen Nooit Volmaakt

De molen Nooit Volmaakt staat aan de rand van het 
centrum van Gorinchem aan de Bagijnenwal 38. Al in 
1610 stond op deze plek een standerdmolen. In 1717 
werd de molen door een zware storm verwoest, in 
1718 weer opgebouw op dezelfde plek. Eerst verrees 
een grondzeiler, die in 1763, 4 meter werd verhoogd 
en omgebouwd tot stellingmolen. Toen in 1889 deze 
nog naamloze molen uitbrandde, werd de schade her-
steld met onderdelen van oliemolen Nooit Volmaakt, 
die op een ander bastion al enige tijd buiten gebruik was.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zo kreeg de huidige molen zijn naam. In 1956 werd 
de molen door de gemeente aangekocht en na de 
restauratie weer in gebruik genomen. Op 10 maart 
1995 werd de restauratie gestart onder leiding van 
professor Dr. J. Pool, Ged. Staten Prov. Zuid-Holland 
en op 15 augustus werd de molen weer in gebruik 
genomen, de opening werd verricht door Z.K.H. Prins 
Claus, Prins der Nederlanden. Molenaar op deze mo-
len is Herman Sangers.

Molen de Hoop

Hoog gelegen op de Dalemwal staat molen De Hoop, 
een ronde stenen stellingmolen die gebouwd werd in 
1764, en een standerdmolen, gebouwd in 1664, moest 
vervangen. De molen werd tot 1949 gebruikt en daar-
na door de gemeente Gorinchem overgenomen om-
dat men verval van de molen vreesde. Het bouwjaar 
van de molen kon gemakkelijk worden bepaald omdat 
het zoontje van de molenaar in een balk een zin had 
gekerfd: ‘Dese molen is aan het male gegaan den 19 
Yuli 1764’.
In 1900 kwam er een gasmotor in de molen. Na een 
restauratie werd de molen in 1995 weer feestelijk in 
gebruik genomen. Vanuit deze molen heeft men een 
prachtig uitzicht over de rivier en de stad Gorinchem. 
De huidige molenaar is Ton van den Heuvel.
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Oostmolen en Westmolen
Ingesloten tussen de rijksweg, het kanaal, 
de Wolpherensedijk en de sportvelden staan de wip-
molens de Oostmolen en de Westmolen. Deze mo-
lens bemaalden voorheen de polder de Banne van 
Gorinchem & Kwakernaat. Zij werden in 1814 resp. 
1817 gebouwd. Hun voorgangers waren bij het beleg 
van Gorinchem in 1813 door Franse troepen in brand 
gestoken en men hoopt het later met één molen af 
te kunnen. Alleen de Westmolen werd in eerste in-
stantie herbouwd. Dit bleek niet voldoende, daarom 
herbouwde men in 1817 ook de Oostmolen. In 1906 
waren er plannen om de Oostmolen te vervangen 
door een stoomgemaal met machinistenwoning. Dit 
ging echter niet door.
Jan verschoor was hier een tijd lang molenaar. In de 
jaren 60 vertrok hij naar Noord Holland. Daarna was 
Teunis van der Griend hier werkzaam tot de molen in 
1971 samen met de Westmolen, vanwege de bouw 
van een elektrisch gemaal, buiten bedrijf kwam. 

In 1973 werd de gemeente Gorinchem eigenaar van 
beide wipmolens. In 1981/1982 volgde een forse 
restauratie, waarbij bij deze molens ondermeer 
het bovenhuis deels werd vernieuwd en ook nieu-
we roeden werden gestoken. Inmiddels hadden de 
molens hun waterstaatkundige functie verloren.
Vanaf ca. 1970 is de landschappelijke waarde 
van zowel de Oost- als de Westmolen behoo-
rlijk bedorven door wegen, sportvelden en al-
lerlei bomen. Sinds 2000 en wederom in 2016 
is de situatie door kappen en snoeien beter ge-
worden, hoewel de windvang nog niet optimaal is.
Verder was het voor de twee molens aangelegde maal-
cicuit te krap, zodat draaien met een scheprad mees-
tal problematisch was. Dit verbeterde in 2014, toen is 
door het Waterschap een nieuwe duiker tussen beide 
molens aangelegd. Al sinds 1997 waren hiervoor plan-
nen. Deze duiker is groot genoeg, zodat Oost-en West-
molen voldoende water houden om samen te kunnen 
malen. Molenaar op de Westmolen is Theo de Rooij en 
op de Oostmolen Frans Klijn.
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Koninklijke glans over slotavond 

SIMAV 60 jaar 
Onze slotavond van de jubileumviering op vrijdag 18 
november in Het Arsenaal in Nieuwpoort was om-
geven met Koninklijke glans. Niet minder dan drie 
molenaars kregen de versierselen behorende bij hun 
benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  
Wim Meerkerk uit Hoornaar (gemeente Giessen-
landen), Johan Barten uit Goudriaan en Alex van 
der Perk uit Groot- Ammers (beiden gemeente Mo-
lenwaard) werden in het Oranjezonnetje gezet.

Locoburgemeester Elisabeth van Leeuwen van Giessen-
landen en burgemeester Dirk van der Borg van Molen-
waard traden in goede samenwerking op, als ware het 
dat de gemeentelijke samenvoeging al achter de rug is. 
Van Leeuwen had de formele toestemming 
nodig van Van der Borg om in zijn gemeente de 
Giessenlandse ambtsketen te mogen dragen.
Genoemde molenaars zijn al decennialang actief 
als molenaar. Meerkerk altijd al op de Oudendijkse 
Molen in Hoornaar, Barten na andere molens nu 
al weer bijna 10 jaar op de Goudriaanse Molen 
en Van der Perk sinds de jaren tachtig van de 
vorige eeuw op de Westermolen in Langerak. 
Vanuit zijn discipline als molenaar is Alex van der 
Perk instructeur bij de opleiding tot molenaar. 
De Westermolen is een bezoekmolen. Van der Perk werd de 
ambassadeur van de molenwereld genoemd. 

Bij Molenmakers-bedrijf De Gelder in Sliedrecht heeft hij 
een leidinggevende functie.
Johan Barten, inmiddels gepensioneerd, heeft als mole-
naar anderen het ‘vak’ geleerd. Hij verhuisde als jochie met 
zijn ouders uit Amsterdam naar de Hoekmolen in Hei-en 
Boeicop. Daar ontstond zijn liefde voor molens. 
Bijzonder is dat hij vroeger als molenmaker bij het 
toenmalige bedrijf van Favier in Arkel belast was met on-
dermeer de opleiding van de genoemde Van der Perk. 
Barten dankt zijn onderscheiding mede aan zijn inzet 
voor het kerkenwerk voor de Hervormd Gemeente van
Groot -Ammers. Wim Meerkerk is een molenaar die 
alle facetten van deze ‘vrijwilligersbaan’ kent. Ook hij is 
instructeurvan Het Gilde van Vrijwillige Molenaars; 
Meerkerk heeft  verscheidene molenaars mee op-
geleid. Hij heeft zich ook jarenlang ingezet voor molen-
biotopen. Op die wijze droeg hij er mede zorg voor dat de 
windvang op de molens niet wordt belemmerd. Meerkerk 
werd die vrijdagavond ‘een vriend van de wind’ genoemd.

Hij draait niet alleen met een poldermolen maar 
ook met windturbines, waarmee hij zich al vele 
jaren op professionele basis bezighoudt. De onder-
scheidingstoekenning voor Meerkerk is mede gedra-
gen door zijn activiteiten in andere vrijetijdssectoren.

Dat het verlenen van drie onderscheidingen aan één 
doelgroep bijzonder is, blijkt wel uit de correspondentie 
met het Kabinet van de Commissaris van de Koning. 
Daarin werd aangegeven dat het aanvragen van meer 
dan twee onderscheidingen niet gebruikelijk, maar dat 
de voorgedragen personen wat hun verdiensten betreft 
er wel voor in aanmerking zouden komen. 
Aldus geschiede!

Van links naar rechts: Burgemeester Van der Borg, ge-
heel rechts locoburgemeester Elisabeth van Leeuw-
en. Verder tussen hun partners in de gedecoreerden 
Alex van der Perk, Johan Barten en Wim Meerkerk.
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Drie op een rij 
Als oud-molenaar van de Goudriaanse Molen is het mij niet 
vreemd, juist deze molen heel speciaal te vinden. Dat vindt 
iedere molenaar van zijn “eigen“ molen en dat hoort ook 
zo. 

Ik wil het niet hebben over de grootte, de schoonheid, de 
kwaliteit of de historie van deze molen, maar over iets dat 
de molen toch wel net een beetje meer speciaal maakt, dan 
alle andere molens van SIMAV. 
Op de tweede zolder is dit bijzondere te zien en bestaat uit 
een drietal lijstjes. Daarin vind je drie “Certificaten van Ver-
dienste”, van de Hollandsche Molen. 

De eerste is van Gerrit van Houwelingen, die op deze 
molen in 1918 werd geboren en na slechts een tweetal 
onderbrekingen, de militaire dienst en gedwongen te-

werkstelling onder de Duitse bezetting, daar nooit is 
weg geweest. Gerrit, mijn leermeester, nam het werk van 
zijn vader Hermanus over in 1950. Dit terwijl hij natuurlijk 
al vele jaren op de molen maalde. Hij nam het pas in 1950 
“officieel” over, omdat Manus niet meer kon. Hij heeft zich 
altijd zeer voor de molen ingespannen. 
In 1969 is bij de molen een elektrisch gemaal gebouwd en 
kwam de molen daardoor buiten gebruik. Toch heeft hij 
daarna met regelmaat de vang nog opgetrokken. 
In 1975 nam ik het als gediplomeerd vrijwilliger over en na 
veel plezierige jaren samen, overleed Gerrit in 2006.
Op 5 maart 1983 heeft Gerrit, tijdens de vergadering van 
de vereniging Hollandsche Molen in het Museum van 
Land- en Volkenkunde (Tropenmuseum) in Amsterdam zijn 
Certificaat van Verdienste op mogen halen. 

Daaronder hangt het Certificaat van mij. Dit certificaat 
werd mij gegeven op 18 maart 2006 door de directeur van 
De Vereniging de Hollandsche Molen, Leo Endedijk, die 
daarvoor vanuit Amsterdam af was komen zakken naar 
De Spil in Giessenburg. Er werden die avond veel vrien-
delijke woorden tegen mij gesproken en ik tast nog altijd 
in het duister wie van mijn molenvrienden aanleiding heeft 
gevonden om tot de aanvraag van het Certificaat over te 
gaan. Maar nog altijd bedankt, het heeft een prachtig 
plaatsje gevonden. 

Als derde hangt er het Certificaat van Johan Barten. Hij 
was een zeer verdienstelijk molenmaker en is nog steeds 
een even verdienstelijke molenaar, die nog immer actief 
is. Na het verscheiden van Gerrit is mij gevraagd de mo-
len te willen huren. Hiervan hebben we afgezien omdat ik 
inmiddels de leeftijd van 70 al had bereikt en er wel erg veel 
werk nodig was om van de molen een aanvaardbare woning 
te maken. Johan had zijn sporen in de molenaarswereld op 
verschillende molens en wel in het bijzonder op de Wester-
molen wel verdiend en ging op de ingeslagen weg verder. 
Hij woont sinds 2007 met zijn gezinnetje op de molen en dat 
laat hij door zijn malen veel aan ons zien. Hij kreeg zijn Certi-
ficaat op 9 maart 2002, eveneens bij de bijeenkomst van de 
Hollandsche Molen in het Tropenmuseum in Amsterdam. 

Drie achtereenvolgende molenaars op één molen en alle 
drie gecertificeerd. Dat maakt je geen betere molenaars, 
maar wel betrokken molenaars, die met veel plezier en in-
zet dit mooie werk hebben gedaan en nog doen…

   
Andries van der Graaf
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Tijdens de jubileumslotavond slotavond op vrijdag 
18 november in Het Arsenaal te Nieuwpoort maakte 
voorzitter Teus van Gelder bekend dat het bestuur 
een tweetal mensen tot Lid van Verdienste heeft be-
noemd. 
Te weten: Jenny Mollema- Gons uit Noordeloos en 
Andries van der Graaf. Jenny Mollema is als vrijwil-
liger bestuursassistente. Zij notuleert alle vergade-
ringen van het bestuur, zij treedt op als gastvrouw 
bij huwelijken in de trouwzaal van Molencentrum De 
Liefde. Zij is een bekwaam organisator van tal van 
festiviteiten zoals dit jaar bij de viering van SIMAV60.
Andries van der Graaf is sinds 1993 lid van de Tech-
nische Commissie van SIMAV; hij is oud-molenaar van 
de Goudriaanse Molen. Van der Graaf kreeg al eerder 
een Koninklijke Onderscheiding en hij werd door de 
Hollandsche Molen begiftigd met het Certificaat van 
Verdienste.

Er werden nog meer mensen gehuldigd. Het SIMAV- 
bestuur heeft besloten om alle molenaars met een 
veeljarig ‘dienstverband’ een huldeblijk te geven 
in de vorm van een beeldje waarmee de dank van 
SIMAV wordt gesymboliseerd.
In het vervolg zal jaarlijks worden stilgestaan bij 
molenaars die 25 jaar actief zijn. In 1916 zijn dat 
Leen van Aalsburg (Bonkmolen Lexmond) Johan Bar-
ten (Goudriaanse Molen), Cees Noorlander (Oude 
Weteringmolen), Aad Schouten (Wingerdse Molen), 
Wim Meerkerk (Oudendijkse Molen), Jan Groenendi-
jk (Scheiwijkse Molen) en Alex van der Perk (Wester-
molen); Kees Stolk (Kerkmolen Molenaarsgraaf) 

Jenny Mollema met haar man Meine en SIMAV-voor-
zitter Teus van Gelder

Andries van der Graaf met zijn vrouw Nelly en SI-
MAV-voorzitter Teus van Gelder.

De gehuldigde molenaars met in hun midden 
voorzitter Teus van Gelder.
Vlnr Leen van Aalsburg, Johan Barten, Cees Noorland-
er, Aad Schouten, Wim Meerkerk, Jan Groenendijk en 
Alex van der Perk. 
Molenaar Kees Stolk was verhinderd.

Leden van Verdienste en Huldeblijken voor molenaars
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Molenaars Prikbord Oproep! 

De molens vertellen over vroeger. Ze draaien nog 
als vroeger, maar de functie van de molen is niet 
meer zoals die was. 
Zorgden de vele molens in de Alblasserwaard en de 
Vijfheerenlanden destijds nog voor het transport 
van het overtallige polderwater, nu is dat overge-
nomen door elektrische gemalen. De produktie van 
de graanmolens is gestopt. Jammer, maar gelukkig 
zijn een groot aantal molens bewaard gebleven die 
de verhalen nog levend houden. De molenaars, die 
als vrijwilligers de molens draaiend houden, kun-
nen het verhaal verder vertellen.
Dat molenaars veel en mooie verhalen vertel-
len hebben we kunnen zien en horen in de mo-
lenfilms die in het jubileumjaar van SIMAV door 
Cees van der Wal zijn gemaakt. Een mooi moment, 
zo vinden wij, om meer verhalen, anekdotes en 
belevenissen van onze molenaars een podium 
te geven. Voor zowel onze website als voor onze 
periodieke nieuwsbrief kunt u de leuke, bijzon-
dere en niet alledaagse dingen die u als mole-
naar meemaakt melden aan: prsimav@gmail.com.
Het mag het verhaal zelf zijn, maar ook een meld-
ing is al goed, dan nemen wij zelf contact op om 
het samen met u te schrijven. Wij rekenen op u! 

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft opgegeven 
voor onze periodieke nieuwsbrief, als leverancier, spon-
sor, vriendenlid of vrijwilliger van onze Stichting.
Afmelden kan via reply deze mail, indien mogelijk met 
de reden van uw afmelding.

Het postadres van SIMAV is:
SIMAV
Nieuwe Veer 42
2959 AK Streefkerk

De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt begin mei.


