
De molen goed op de 
wind zetten
Het beeld vanaf de  Zijdebrug over het water naar de 
Broekmolen: dat is geweldig mooi. Alsof er eeuwen 
lang niets is veranderd. Maar schijn bedriegt, alles 
verandert in de loop van de tijd.  Soms zijn aan-
passingen nodig om bij te blijven, zoals met de ICT. 
Soms zijn ze zelfs verplicht, zoals bij subsidie eisen. 
Het heeft altijd een reden. Maar daarbij moet je zor-
gen het goede te behouden en noodzakelijke wij-
zigingen stap voor stap te doen. Met elkaar. SIMAV kent 
enkele uitdagingen. We zoeken diverse nieuwe vrij-
willigers. Voor in het bestuur, voor het werk in de com-
missies en op kantoor. Nieuwe mensen, nieuwe kennis 
en nieuwe ideeën, dat zal SIMAV zeker weer allerlei 
impulsen geven.  
Verder wil SIMAV worden erkend als Professionele 
Organisatie voor Monumentenbehoud. We willen im-
mers niet op achterstand komen bij het toekennen van 
subsidies. 
Maar daarvoor zullen we onze werkwijzen moeten 
formaliseren en beschrijven. Zodat anderen kunnen 
beoordelen hoe we het doen, maar ook voor onszelf 
om voortdurend goede kwaliteit te leveren. Tenslotte 
hebben we voor het molenonderhoud veel geld nodig. 
Helaas komt dat niet uit de lucht vallen. 

Als we meer geld willen krijgen vanuit de gemeen-
schap, zullen we als SIMAV zichtbaarder moeten 
worden en ook meer samenwerken. Iedereen trots 
maken op de eigen molens. Mensen en werkwijzen 
veranderen voortdurend, maar het doel van SIMAV 
blijft hetzelfde. Een prachtige organisatie van vrij-
willigers die met elkaar de molens in stand houden. 
Zodat ook komende generaties kunnen genieten van 
het mooie zicht op bijvoorbeeld de Broekmolen.

Peter de Waard, voorzitter SIMAV
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SIMAV molens opent haar deuren

Op zaterdag 9 september zullen, tijdens Open Monumen-
tendag, bijna alle molens van SIMAV opengesteld zijn voor 
publiek. Tussen 10:00u en 16:00u kunt u, behalve de privé 
vertrekken, de molens van binnen bewonderen.  
Alles wat u altijd al hebt willen weten van een of meerdere 
molens tussen Alblasserdam en Leerdam kunt u vragen aan 
de molenaar die graag vertelt over de vroegere en huidi-
ge functie van de molen.  Na een bezoek aan één of meer-
dere van de 33 molens, die onder de zorg van SIMAV vallen, 
weet u meer over dit mooie ambacht van molenaar. Door te 
luisteren naar de verhalen en de kennis die de molenaar met 
u deelt beleeft u gegarandeerd een boeiende dag. Ook zal 
het belang van het voortbestaan van deze historische iconen 
u duidelijk worden. Tijdens uw bezoek kunt u zich aanmelden 
als vriend van de molenstichting. Met uw bijdrage kan SIMAV 
nog meer doen voor het molenbehoud en het toekomst-
bestendige  onderhoud op peil houden.  
Molenaar is een oud vak. Een vak dat veelal doorgegeven 
werd van vader op zoon. Meestal zien we oudere molenaars 
die met onverminderd enthousiasme de molen bedienen. 
Echter een groeiende groep jonge ambitieuze molenaars valt 
te bespeuren binnen de oude garde. Zij waarborgen de con-
tinuïteit van het vak. Mooi om zo iemand te horen vertellen 
wat hem of haar beweegt dit oude ambacht uit te voeren in 
zijn vrije tijd.  Korenmolen De Hoop in Gorinchem is zowel op 
zaterdag 9 als ook op zondag 10 september open. Op beide 
dagen zal een film vertoont worden over het leven en werk 
van een molenaar.  

Voor meer informatie en de adressen van de molens: 
www.simav.nl 
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Tony Hop, jongste molenaar bij 
SIMAV
interview: Lucia Hubregtse

De Middelmolen in Molenaarsgraaf staat ons op-
gezeild op te wachten. Tevens wachtend op wind 
die de wieken in beweging moet zetten. De wind 
blijft uit maar het belooft een zonnige dag te worden. 
Molenaar Tony Hop loopt ons tegemoet, op klompen.  
 
Tony is geen uitzondering onder de molenaars; ook 
hij was als klein ventje al geïntrigeerd door molens. 
“Ik ben woonachtig in Made en de korenmolen daar 
staat klem naast de Albert Heijn. Dus als ik met mijn 
moeder meeging om boodschappen en de molen 
draaide, dan vond ik dat al prachtig. Op mijn derde ben ik 
binnen gaan kijken en vanaf die tijd was het raak…” Tony 
begon van alles te sparen wat met molens te maken heeft. 
Toen hij 10 jaar was is Tony op de molenaar van de 
korenmolen afgestapt en vroeg hij of hij op zaterdag mee 
mocht helpen in de molen. Dat mocht en al snel ging 

er geen zaterdag voorbij of hij was in de molen te vinden. 
“Toen ik 16 was ben ik met de opleiding begonnen, op 
een stellingmolen in Dongen. Maar je moet natuurlijk je 
stage op een vreemd molentype lopen en toen is deze 
molen in beeld gekomen. Ik kende Adrie al een beetje. 
Toen ik hier draaide is de vonk met deze molen over-
gesprongen. Want als je om je heen kIjkt zie je wel wat 
een mooi plekje dit is!”  De middelmolen staat op een 
prachtige plek, waar de stilte bijna hoorbaar is. De 
hoeven van op een rij langslopende koeien zijn hoor-
baar en verder horen we wat water- en weidevogels.  
“Op mijn achttiende heb ik examen gedaan in 
Etten-Leur. Op uitnodiging van Adrie ben ik, naast 
de molen in Made, ook op deze molen gaan 
draaien. In beide molens ben ik tweede molenaar” 
Tony is met 19 jaar niet meer de jongste mole-
naar van Nederland, maar wel de jongste bij SIMAV. 
“Het mooiste aan het molenaarsvak vind ik dat je 
zoveel werk kunt verrichten met zoiets simpels als 
de wind… Honderden jaren geleden snapten ze al dat 
je er de polders mee kunt bemalen, graan mee kunt 
malen en als je in de Zaanstreek kijkt; daar hebben ze 
molens voor allerlei taken ingezet. En dat allemaal op 
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windkracht.” Tony blijkt een liefhebber van geschiedenis. 
Een extra dimensie, de eeuwenoude molens, wat hem boeit. 
Tony heeft een studie toegepaste wiskunde 
gedaan. Dat bleek het voor hem toch niet te zijn. 
“Ik ben nog op zoek naar een andere opleiding, 
het zal richting bouwkunde gaan” verwacht hij.  
Op de vraag hoe Tony’s maten het vinden dat hij 
op een molen zit zegt hij; “Ja, ze zeggen zoiets als 
‘Je moet het maar willen’ maar ze vinden het toch 
wel leuk. Via de whats-app groep sturen ze dan 
wel eens een molen met de vraag welke dat dan is.  
Omdat de molen niet bewoond is, maar wel alles heeft 
wat in een huis aanwezig moet zijn, overnacht Tony 
ook wel eens in de molen. Overdag ben ik bezig met 
onderhoud, gras maaien, dat soort dingen. Of met niks” 
komt er grijnzend achteraan. Zelf zou Tony in de toe-
komst graag in de Alblasserwaard komen wonen, wel-
licht in een molen. “ Een korenmolen vind ik echt mooi 
om in te malen. Ook het scherpen van molenstenen, 
wat ik nu aan het leren ben. Maar de molen in Made is 
geen bijzonder mooie molen, vooral niet wanneer je ‘m 
vergelijkt met deze poldermolen. Maar daar liggen mijn 
molenroots, zeg maar…het heeft emotionele waarde” 

Tony, zelf nog maar kort molenaar, is het vak alweer aan 
het doorgeven. William, een 15-jarige jongen uit het 
dorp komt regelmatig op de molen helpen. “Ik help hem 
wat met de theorie die bij mij nog vers in m’n geheugen 
ligt. Het lijkt me best leuk om straks te kunnen opleiden.” 
Ook het onderlinge contact tussen de molenaars bevalt 
Tony. “In Brabant leeft dat niet zo, ieder voor zich op zijn 
eigen molen. We hebben wel een vereniging West-
Brabantse Molens, voor het behoud van de molens in de 
streek, waar ik in het bestuur zit. Die vereniging heeft geen 
molens in eigendom maar is echt bedoelt voor onderling 
contact. De molens in Brabant zijn veelal eigendom van 
gemeentes, maar ook particulieren, dat verschilt nogal. 
Er is in elk  geval geen vereniging die molens in beheer 

heeft  zoals SIMAV”  We horen een fiets aankomen over 
het lange pad vanaf de Graafdijk. “Môge!” klinkt het. Het 
is William.   Er is nog niet eens een lichte bries, dus veel 
actie zal het vandaag niet geven langs de Giessendamsche 
Binnenvliet.  Maar genieten doen ze toch wel, deze jonge 
molenaars. 
 

Leerlingen De Toekomst bezoeken 
Molen de Hoop 

Dinsdag 4 en donderdag 6 juli jl. bezochten groepen leer-
lingen van de Internationale Schakelklas De Toekomst uit 
Gorinchem onze molen De Hoop. Deze school is bedoeld 
voor leerplichtig anderstalige nieuwkomers die uit de 
gehele regio komen. De leeftijd van deze leerlingen is 
tussen de 12 en 18 jaar. Dit onderwijs zorgt er voor dat 
de leerlingen zich voorbereiden op een toekomst in de 
Nederlandse samenleving.  De slogan “Snel thuis in de 
Nederlandse taal en cultuur” heeft de schoolleiding op 
het idee gebracht onze korenmolen De Hoop te bezoeken. 
Ons Cultureel Erfgoed, de molens, zijn bij uitstek geschikt 
hiervoor een belangrijke bijdrage te leveren. 
Molenaar Ton van den Heuvel spreekt dan wel niet de 
oorspronkelijke taal van de leerlingen, maar wel de taal 
van de molen en daar ging het vooral om tijdens het 
bezoek. Hij legde uit hoe de molen werkt en waarom 
het belangrijk is dat de molen wind vangt. Maar juist de 
wind liet het op donderdag nagenoeg afweten. Waar deze 
uitleg bij de leerlingen niet geheel duidelijk was, 
sprongen de begeleiders bij. De leerlingen die op donder-
dag de molen bezochten kwamen vooral uit Syrië en een paar 
uit Iritrea. Of er veel bleef hangen van het verhaal wisten 
de begeleiders ook niet te zeggen. De waarschuwing van 
de molenaar om de trap achterstevoren af te gaan werd in 
elk geval in de wind geslagen door de meeste leerlingen, 
maar het ging goed. Er werden veel foto’s en Selfies ge-
maakt. In dat opzicht spreken alle mensen dezelfde taal.
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Streefkerkse molen decor van 

brandweeroefening 
Het komt niet alle dagen voor dat een drenkelingoefening 
plaatsvindt bij een SIMAV molen. Dinsdagavond 31 mei 
gebeurde het toch bij de Oude Weteringmolen in Streef-
kerk. De Nieuw Lekkerlandse brandweer vond deze molen 
uitermate geschikt om deze oefening te houden. Molenaar 
Cees Noorlander zorgde er voor dat men overal bij kon om 
alles zo ‘echt’ mogelijk te laten lijken. Het scenario: twee 
zwemmers zijn bekneld geraakt in het scheprad, de mole-
naar weet nog net de molen stil te zetten. Pas later vindt 
de brandweer in de sloot vlakbij nog een derde zwemmer. 
Aan alles, tot in de kleinste details, was gedacht. Hoewel 
het geen simpele oefening was kon de brandweer terug-
kijken op een zeer geslaagde proef. Hopelijk blijft het bij een 
oefening. 

Foto’s: Cees Noorlander

Molenpark Leerdam geopend
Het was een druilerige middag, maar molen Ter Leede 
stond in de vreugdestand. Daar was alle reden voor, want 
op woensdag 28 juni werden diverse feestelijke openin-
gen verricht in de gemeente Leerdam. Burgemeester 
Tjerk Bruinsma opende samen met een bestuurslid van de 
kanovereniging de nieuwe aanlegsteiger aan het Linge-
dijkpark. Van daaruit is aan de overkant van de Linge-
dijk een nieuw wandelpad aangelegd, tevens de ingang 
van het nieuwe Molenpark. Molen Ter Leede is nu ook 
van de andere kant te bewonderen en staat als een icoon 
in het nieuwe recreatieve park tussen de  glasfabriek en de 
stad Leerdam. Teus van Gelder feliciteerde namens molen-
stichting SIMAV de gemeente Leerdam en was blij dat het 
park genoemd was naar de molen. Hij vertelde een klein 
stukje geschiedenis over molen Ter Leede en benadrukte 
waarom de molen in de vreugdestand stond.  Vervolgens 
werd het kunstwerk, “de drie Wachters” onthuld, drie 
beelden die staan voor verbinding. 
Het woord verbinding was de rode lijn in het feest-
programma vol openingsplechtigheden. Dat bleek ook 
toen de heer A. Bassa van Waterschap Rivierenland de 
inlaat opendraaide van de Voormolenvliet. Deze Vliet 
heeft een belangrijke functie in de waterhuishouding in de 
wijk Leerdam West.  Het Molenpark vormt met zijn wip-
watermolen, dijkjes, waterlopen en een kunstmatig 
aangelegd wiel samen met de wandelpaden en brugjes 
een mini polderlandschap. Met het horecaterras aan het 
water is een toeristisch themapark voor Leerdammers en 
bezoekers van Leerdam gecreëerd. Voor het gezelschap 
een goede reden om na afloop van het officiële deel een 
bezoek te brengen aan het terras.
Leerdam is een mooie trekpleister rijker en molen Ter 
Leede is aan alle kanten te bewonderen. De molen is elke 
zaterdagmiddag te bezoeken, tenminste als de molen 
draait en de molenaar aanwezig is.   
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Noordeloos, 12 molens rijk
Te mooi om waar te zijn, maar vroeger telde Noordeloos 
12 molens. Inmiddels maken alleen de Boterslootse molen 
en de Stijve Molen hun omwentelingen. Het aantal molens 
in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden was in 1750 
nog 165, in 1981 nog slechts 53 stuks (Watermolens en Ko-
renmolens samen). De dalende tendens is gelukkig op tijd 
gestopt mede dankzij het mooie werk van de vrijwillige mo-
lenaars van Stichtingen zoals de SIMAV. Zij steken veel ener-
gie in het behoud van de molens. Dit natuurlijk ook dankzij 
de financiële ondersteuning via subsidies van gemeente en 
provincie.
Er dient wel gezegd te worden dat de functie van molens 
is veranderd doordat de waterhuishouding in de polder nu 
geregeld wordt door elektrisch aangedreven gemalen. Zij  
zorgen ervoor dat onze voeten droog blijven in de polders.

Een blik terug in de rijke molenhistorie van Noordeloos*

Twaalf molens op het grondgebied van Noordeloos, in-
clusief de molens op Den Dool. Tot 1986 was Den Dool ge-
meente Meerkerk, nu is dat Noordeloos, vallend onder de 
gemeente Giessenlanden.
Allereerst de Wipmolen van T. v.d. Ham, Grotewaard, 
bouwjaar 1788, afgebroken in 1932. Op de fundamenten 
werd een veevoeder-en mengfabriek gebouwd (Nu nog te 
zien als bouwval). Grote of Zuidelijke molen, Grotewaard, 
bouwjaar 1538, waar nu in de buurt het elektrisch gemaal 
staat. De molen is in 1907 afgebroken en naar Giessen-
dam verplaatst, nu de Tiendwegse Molen. Kleine of Noor-
delijke Molen, (bij de andere molen) Grotewaard, bij de 
Langevliet, het bouwjaar is niet bekend, in elk geval vóór 
1832, gesloopt in 1890. Linkse Molen, in buurtschap Over-
slingeland, schuin tegenover de Oudendijkse Molen, waar 
molenaar Wim Meerkerk de molen regelmatig goed in de 
wind zet. Het bouwjaar van de Linkse molen is in elk geval 
eerder dan 1727, gesloopt in 1902. Deze molen draaide 
in tegenovergestelde richting als gevolg van een wedden-
schap van de bouwer. Volledig in spiegelbeeld gebouwd om 
zijn vakmanschap te bewijzen. Als het niet zou lukken zou 
hij geen cent ontvangen. De molen werkte echter perfect. 
Het moet een raar gezicht zijn geweest deze molen tussen 
de rechtsdraaiende molens te zien draaien. 
De Blommendaalse Molen, een Grondzeiler aan de Ach-
terkade. Dit is tegenwoordig een woning; de eerste molen 
werd in 1595 gebouwd. Na een brand in 1790 werd de mo-
len in 1792 herbouwd. In 1913 vond de onttakeling plaats; 
hij werd zo gesloopt dat het scheprad aangedreven kon 
worden door een zuiggasmotor. “Buurman” de Boterslootse 
Molen is bewaard gebleven. Hans Troost is daar molenaar 
en tevens bewoner. De Laageindse Dikkerse molen, ook 
wel Dikke Molen genoemd, Nieuwendijk stamt uit 1838, 
herbouwd, in 1900 afgebrand. In 1901 is een stoomgemaal 
gebouwd. 
Op Den Dool, de Haverslootse Molen, grenzend aan de 
Noordzijde, in 1920 door brand verwoest (op de locatie 
werd een motorgemaal gebouwd). Overtochtse Molen en 
Rode Molen, aan het Molenpad, gesloopt in 1907, vervan-
gen door stoomgemaal Bodde; Noordsewegse Molen, in 
1918 afgebrand door blikseminslag. Van de vijf molens op 
Den Dool is alleen de Stijve Molen bewaard gebleven.
De Stijve Molen is net als de Boterslootse Molen eigendom 
van de SIMAV en is in 2009 gerestaureerd. Onze molenaar 
is daar Herman Korevaar uit Langerak.

Dit was een kijkje in de rijke molenhistorie op een betrekke-
lijk klein grondgebied in het dorp Noordeloos.

* Bron o.a.: Database Verdwenen Molens

De verdwenen ‘Blommendaalse molen’ die de polder Blom-
mendaal bemaalde. Links de nog bestaande Boterslootse 
molen
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Gesprek met de nieuwe 
voorzitter, Peter de Waard  
interview: Lucia Hubregtse

Aan de rand van Nieuw-Lekkerland, met de Tiendweg 
als begrenzing, ligt het huis van Peter de Waard. Om-
dat het zonnig en warm is stelt Peter voor in de tuin 
te gaan zitten. De bedoeling is dat we zijn nieuwe 
taak als voorzitter van SIMAV gaan belichten. Ons 
gesprek omvat echter een breed spectrum aan maat-
schappelijke onderwerpen. Die brede binding met ver-
schillende maatschappelijke aspecten in deze regio is 
ontstaan door werk en nevenfuncties van Peter. Ik heb 
een aantal vragen op een rijtje, maar deze bevlogen 
man behandelt ze allemaal zonder dat ik ze hoef te 
stellen. 

“Na het lezen een krantenbericht waarin o.a. genoemd 
werd dat er nieuwe bestuursleden werden gezocht bij 
SIMAV, heb ik contact gezocht met Teus van Gelder. 
Het liep samen met het einde van mijn actieve periode 
binnen de rotary, zo’n periode is gebonden aan een 
bepaald termijn, dus ik zocht iets anders. Overigens 
kende ik de SIMAV tot die tijd maar nauwelijks maar het 
leek me meteen leuk. Een week of twee heb ik erover 
nagedacht en toen dus contact opgenomen met Teus.”
 
Molens dus, want voor een maatschappelijk pro-
ject heeft Peter te weinig geduld, volgens eigen 
zeggen. En molens zijn zijn hele leven toch belangrijke 
aanwezigen geweest. Deze geboren Ambachter en sinds 
35 jaar inwoner van Nieuw-Lekkerland weet niet beter 
of molens horen bij zijn woon- en werkgebied. 
“Onder de bewoners van de polders zijn molens bekend 
en ook geliefd,” stelt Peter, “maar tevens ‘gesloten bas-
tions’. Logisch” vindt hij “want de molenaars zijn ook 
huurders, je kunt ze niet vragen hun woning zomaar 
open te stellen. Maar we moeten zoeken naar wegen 
waarlangs de bewoners de molens beter leren kennen 
en ze er trots op zullen zijn. 
En als mensen trots zijn zullen ze er meer gevoel bij krij-
gen en ook meer gemotiveerd zijn om samen te werken. 
Ik merk dat er veel instanties zijn die wel willen samen-
werken, denk aan de historische verenigingen. Zij kun-
nen zorgen voor meer publiciteit zoals lezingen en dat 
soort zaken. Een plekje op de recreatieve kaart bijvoor-
beeld, dat zal zorgen voor meer bekendheid. 
Zonder aan de privacy van de molenbewoners te 
tornen kunnen we zorgen dat de molens in beeld 
komen tijdens wandel-, fiets-, auto- en vaarroutes”. 
Als Register Accountant is Peter een man van cijfers;  

“Bij de wijd verspreide molens van SIMAV moet je de 
kosten en de baten tegen elkaar op blijven wegen”, 
vindt Peter. “Wat levert het op wanneer je geld gaat 
stoppen in het toerisme? Hoeveel mensen komen er op 
een open dag?” vraagt hij zich hardop af.
 
Peter vindt dat we als stichting ons beter kunnen richt-
en op de bevolking. In de eerste plaats op de school-
jeugd d.m.v. lespakketten en een bezoekje aan een 
molen. “Zorg dat de kinderen die molen nooit meer 
vergeten! Als je werkt aan je bekendheid dan wordt 
het ook makkelijker om mensen te vragen wat te doen. 
We zullen er misschien niet direct financiële middelen 
uit generen, maar je moet zorgen dat molens gedragen 
worden door de gemeenschap zodat niemand het zal 
laten gebeuren dat ze echt gaan vervallen.”

Met de komst van Peter de Waard als nieuwe voor-
zitter van SIMAV hangen veranderingen in de lucht. 
Peter somt grofweg op wat er binnen het beleidsplan 
komt te staan; 
“We moeten ons om te beginnen richten op de be-
woners van de polders, maar ook binnen het bestuur 
en de overige teams zoals de technische commissie 
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Molenbiotoop Kortlandse molen 

Eind juni stuurde Staatsbosbeheer een persbericht uit 
over de geplande boswerkzaamheden in het Alblas-
serbos (Kortland) waardoor de molenbiotoop van de 
Kortlandse molen aanzienlijk zou  gaan verbeteren. 

Een aantal citaten uit dit persbericht: - Eindkap van 
bomen in het Alblasserbos (Kortland) In een deel van 
het Alblasserbos (Kortland) zal Staatsbosbeheer eind 
juli 2017 een eindkap van populieren uitvoeren. De 
eindkap betekent het einde voor het oude bos, maar 
tevens het begin van het nieuwe bos. Als bomen 
ouder worden neemt de groeisnelheid af. Bovendien 
wordt de kans op schade door storm of houtrot groter. 
Voor de veiligheid van onze bezoekers heeft Staats-
bosbeheer besloten de bomen in een deel van dit bos 
te kappen. - SIMAV en Molenbiotoop Met deze kap 
voldoet Staatsbosbeheer ook aan de wens van 
de Stichting tot Instandhouding van molens in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (SIMAV) en 
tevens aan de Provinciale regelgeving (Molen-
biotoop) om meer vrije windvang te waarborgen voor 
de Kortlandse Molen. De populieren hebben inmid-
dels een hoogte van ruim 30 meter bereikt en dit komt 
de windvang voor de molen niet ten goede. 
Tot zover de citaten.  De werkzaamheden zijn 2 maanden 
eerder aangevangen dan gepland. “Jammer dat Staats-
bosbeheer verplicht is tot herplant, maar ik zal na-
gaan wat nu precies wordt aangeplant en wat 
de effecten op lange termijn zullen zijn, maar 
mogelijk hebben ze een slimme oplossing”, geeft 
Juriean Kramer aan, onze SIMAV biotoopadviseur.

en voor de ICT moeten meer mensen met kennis aan-
getrokken worden. Mensen die met hun voeten in de 
klei hebben gestaan en niet zozeer perse uit het college 
van B&W. Daarbij is interne communicatie van groot 
belang, elkaar binnen de stichting op de hoogte houden 
van het hoe en waarom van besluiten. Een groot punt de 
komende jaren wordt de restauratie van de Souburghse 
molen en de nodige gelden voor onderhoud. 
Dat is wel een moeilijke.. En de samenwerking met 
andere organisaties. Als we stellen dat we op de scho-
len wat gaan doen met lespakketten kunnen we ge-
makkelijk samenwerken met de Hollandsche Molen. 
Op een rustige manier kijken wat de mogelijkheden zijn 
in samenwerking met anderen en daarbij de doelstel-
ling niet uit het oog verliezen.” 
 
Peter is een sterk voorstander van samenwerken. “Met 
elkaar nadenken wat er nodig is voor de toekomst. De 
stichting is 60 jaar geleden begonnen, maar we zullen 
constant moeten veranderen en met de tijd meegaan. 
De huidige tijd is anders en als je niet meegaat dan mis 
je allerlei kansen. Je hebt misschien niet alle kennis in 
huis maar daarbij kun je je netwerken aanspreken en 
daardoor ook weer op goeie nieuwe ideeën komen.” 
Peter is enthousiast, bruist van ideeën en plannen en 
heeft een hart voor een stichting die zich hard maakt 
voor historisch erfgoed van soms 400 jaar oud. Door 
zijn ruime ervaring en praktische kennis binnen be-
drijven kunnen we de voorzittershamer met een gerust 
hart aan hem toevertrouwen. 

SIMAV molens aanwezig op het 
Boerenlandfeest 

We maken er een mooie traditie van en zijn weer aan-
wezig op de Fokveedag/Boerenlandfeest in Hoornaar. 
Deze dag vindt plaats op zaterdag 7 oktober in Hoor-
naar aan de Dorpsweg. Vanaf 9.00 uur zullen duizenden 
mensen deze agrarische dag bezoeken. 
SIMAV molens is vertegenwoordigd in de Streektent. 
Wij laten in onze marktkraam zien wat SIMAV doet om 
de 33 molens in de Alblasserwaard en de Vijfheeren-
landen als Cultureel erfgoed te behouden, nu en voor 
ons nageslacht. In onze stand wordt een fraaie molen-
film vertoond die het leven op de molen en van de mo-
lenaar laat zien. Daarnaast delen wij promotieartikelen 
en informatie uit en proberen wij uiteraard “Vrienden 
van de SIMAV” te scoren. Want meer geld voor onder-
houd is altijd nodig. 
U bent van harte welkom. 
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Wie komt ons versterken?
SIMAV zoekt gemotiveerde vrijwilligers

De Molenstichting SIMAV is 100% vrijwilligersorganisa-
tie waarbij velen een handje helpen om onze historische 
molens te onderhouden. Dat doen we met circa 65 per-
sonen, zo’n 45 molenaars en 20 overige vrijwilligers in 
bestuur, commissies en op kantoor. 
Vaak wordt men vrijwilliger na pensionering, zodat onze 
gemiddelde leeftijd best hoog is. Het gevolg daarvan is 
dat we bijna continu op zoek zijn naar nieuwe medewerk-
ers om al het werk te kunnen doen. Ook zoeken we soms 
nieuwe deskundigheden als onze kennis te kort schiet. 
Kortom, schroom niet als je ook de SIMAV wilt helpen of an-
deren kent die mogelijk geïnteresseerd zijn. We hebben op 
dit moment verschillende concrete vacatures die we moet-
en zien in te vullen. 

Bestuur 
Aan het eind van het jaar vertrekken er twee 
bestuursleden, ieder met een behoorlijk aantal jaren bij 
SIMAV en met grote verdiensten. Dit zijn onze secretaris 
Henk Bovekerk (maar liefst 15 jaren SIMAV) en de voor-
zitter van de Technische Commissie: Piet Vergouwe. Twee 
zeer cruciale bestuursleden met functies die niet een-
voudig zijn in te vullen. Vandaar we er ook aan denken om 
de taken over meer vrijwilligers te verdelen, zodat het voor 
niemand te zwaar wordt. 

Voor in het bestuur zoeken we personen die ruime 
bestuurlijke ervaring hebben en gewend zijn aan het geven 
van leiding. Echter in het SIMAV bestuur is het niet alleen 
beleidsmatig, er wacht ook een (forse) uitvoerende taak. 
Concreet zoeken we: 
Secretaris: De centrale spil in het bestuur die de in- en 
externe communicatie in goede banen leidt. Hieronder 
vallen ook de contacten met maar liefst 10 gemeenten en 
het waterschap, die in SIMAV participeren. Er veel uiteen-
lopende werkzaamheden op kantoor die voortdurend aan-
dacht behoeven. Voor de verslaglegging van vergaderin-
gen kan een beroep worden gedaan op een zeer ervaren 
notulist en er is een archivaris die de secretaris in veel zaken 
ondersteunt. 
Vrijwilligerszaken:Een nieuwe bestuursfunctie gericht op 
het werven van nieuwe vrijwilligers, het onderhouden van 
de interne contacten en het geheel aan werkprocedures. 

Een soort PZ-functionaris. Het volledige takenpakket zal 
nog nader met de geschikte kandidaat moeten worden af-
gestemd. 

Technische Commissie:Het voorzitterschap van de TC vergt 
ruime ervaring in het aansturen van bouw- en onderhoud-
sprojecten. Het omvat o.a. het plannen van moleninspec-
ties, het evalueren van de uitkomsten, het plannen van 
onderhoud/renovaties, het uitbesteden aan molenmaker/
aannemer en het toezicht (doen) houden op de uitvoering. 
 
Technische Commissie 
Voor de TC zoeken we diverse nieuwe leden, vooral met een 
bouwtechnische achtergrond. Met elkaar inspecteren TC 
leden jaarlijks alle molens. Ze bespreken de onderhouds-
behoeften en werken samen met de deskundigen die we 
voor het onderhoud en renovaties inschakelen.  
Het TC onderhoudt nauw contact met de molenaars. Zij 
adviseert ook over diverse bestuursbesluiten, zoals het 
aanwijzen van molenaars, verbouwingen, opdracht-
verlening aan derden, molenbiotopen, enz. 

Kantoor 
Een belangrijke nieuwe functie is die van secretarieel 
medewerk(st)er op minimaal MBO niveau. Iemand met 
ervaring, die zelfstandig kan werken en de secretaris (als 
rechterhand) veel werk uit handen kan nemen. 
Noem het gerust een soort ‘office manager’ die voor velen 
het eerste aanspreekpunt zal zijn op het SIMAV kantoor. 
Plannen, organiseren, vrijwilligers aansturen, deze duizend-
poot kan dat. Natuurlijk optimaal gebruik makend van de 
computer en verdere digitale mogelijkheden. 
Graag zouden we iemand voor 2 tot 3 dagdelen per week 
vinden. Een deel van het werk kan natuurlijk thuis plaats 
vinden. We beseffen dat we veel vragen van een vrijwilliger. 
Neem in ieder geval contact op als er interesse is, we gaan 
graag het gesprek aan en zoeken samen naar oplossingen. 

Natuurlijk is deze lijst niet uitputtend. We kunnen altijd 
vrijwilligers gebruiken, immers vele handen maken licht 
werk. Denk ook aan deskundigheden zoals ICT en PR, of 
aan het begeleiden van bezoekende scholieren, enz. Er is 
altijd wel een geschikte plaats in onze SIMAV organisatie.
 
Geef je interesse door aan onze secretaris Henk Bovekerk 
via bestuur@simav.nl. Je kunt voor nadere informatie over 
de functies ook met hem contact opnemen 
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U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft opgegeven voor onze periodieke nieuwsbrief, 
als leverancier, sponsor, 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 eind December.

Open molens op de 
SIMAV Molendag
zaterdag 9 september 2017

Bezoek onze SIMAV-molens op zaterdag

Naast onze SIMAV molendag hebben we diverse molens die 
regelmatig te bezoeken zijn. Onze bezoekmolens, (buiten 
Gorinchem en Leerdam), zijn op 3 zaterdagen per maand 
geopend van 13.00 tot 16.00 uur. 

Molen De Liefde, Nieuwe Veer 42, Streefkerk
Deze korenmolen is nog compleet uitgerust met molenste-
nen. Onderin de molen is een tentoonstelling van de re-
gionale kunstenaarsvereniging. Kom langs en geniet van de 
molen en het prachtige uitzicht over de rivier de Lek.
De molen is geopend elke 1ste zaterdag van de maand (De 
komende maanden op 2 september, 7 oktober, 4 november 
en 2 december)
Westermolen, Nieuwpoortseweg 1, Langerak
De Westermolen is een wipmolen. De molen is gemaakt om 
het water uit de polder te malen. Naast deze molen staat 
een oud dieselgemaal en een kleine molen (De Weide-
molen).
Kom langs en maak een bezoek terug in de tijd.
Deze molen is geopend elke 3de zaterdag van de maand 
(De komende maanden op 16 september, 21 oktober, 18 
november en 16 december).
Korenmolen Jan van Arkel, Vlietskade 1004, Arkel
Molen Jan van Arkel is een grote stellingmolen. In 1851 is 
de molen op deze plaats gebouwd. De molen kan nog graan 
malen.
Deze molen is geopend elke 4de zaterdag van de maand 
(De komende maanden op 23 september, 28 oktober, 25 
november en 23 december).
Molen De Hoop, Dalemwal 3, Gorinchem
Deze ronde stenen stellingmolen is een korenmolen. Sinds 
2017 is deze molen met nog drie andere Gorinchemse 
molens bij de SIMAV molenstichting gekomen. Geniet 
van het prachtige uitzicht over de rivier, Slot Loevestein, 
Woudrichem en de stad Gorinchem.
Deze molen is elke zaterdag van 10.00-17.00 uur geopend 
en elke zondag van 11.00-16.00 uur
Molen Ter Leede, Lingedijk  3, Leerdam
Deze molen is onze meest oostelijke parel in de Vijfheeren-
landen. Een wipwatermolen gelegen aan het nieuw aange-
legde molenpark aan de rand van Leerdam.
Deze molen is elke zaterdagmiddag geopend van 13.00 - 
16.00 uur (Als de molen draait)

Open molens op de SIMAV Molendag, zaterdag 9 september 2017

Plaats Naam molen
Alblasserdam Kortlandse Molen, Kortland 36
Oud-Alblas Kooiwijkse Molen, Kooiwijk 1

Peilmolen, Peilmolenweg 1
Bleskensgraaf Wingerdse Molen, Abbekesdoel 92

Hofwegense Molen, Hofwegen 15
Goudriaan Goudriaanse Molen, Molenkade 5
Molenaarsgraaf Middelmolen, Graafdijk Westdijk 57

Kerkmolen, Molenhoek 24
Groot-Ammers Gelkenesmolen, Molenkade 2

Graaflandse Molen, Molenkade 3B
Achtkante Molen, Molenkade 4
Achterlandse Molen, Molenkade 5

Langerak Westermolen, Nieuwpoortseweg 1
Ook het woongedeelte te bezoeken

Streefkerk Broekmolen, Achterdijk 1
Ook het woongedeelte te bezoeken
Achtkante Molen, Beneden Tiendweg 8
Kleine Molen, Beneden Tiendweg 7
Korenmolen De Liefde, Nieuwe Veer 
42
Tevens kunstexpositie te bezoeken 

Hoornaar Oudendijkse Molen, Dorpsweg 63
Scheiwijkse Molen, Lage Giessen 53

Noordeloos Boterslootse Molen, Grotewaard 1
Stijve Molen, Molenpad 14
Ook het woongedeelte te bezoeken

H’veld-
Giessendam

Tiendwegmolen, 
Giessendamse Tiendweg 1

Leerdam Molen Ter Leede, Lingedijk 2
Hei-en Boeicop Hoekmolen, Kanaaldijk 19

Ook het woongedeelte te bezoeken 
Lexmond

Gorinchem

Bonkmolen, Lakerveld 282
Vlietmolen, Zederikkade 223
Oostmolen, Grote Schelluinsekade 2
Nooit Volmaakt, Bagijnenwal 38
De Hoop, Dalemwal 3 (Ook op zondag 
open)


