De laatste nieuwsbrief van 2020
We zĳn alweer toe aan de laatste nieuwsbrief van 2020.
In de zomernieuwsbrief hoopten we op minder corona
beperkingen, helaas is onze bewegingsvrĳheid niet
groter geworden.
We hebben de Open Monumentendag en de
vrĳwilligers-BBQ niet kunnen invullen zoals we gewend
zĳn, ook de SIMAV molendag paste niet binnen de
regels.
Zelfs de eindejaarsbĳeenkomst is voor onze vrĳwilligers
niet mogelĳk. Het molenwerk heeft niet geleden onder
alle beperkingen. De Technische Commissie heeft in
2020 weer veel zaken opgepakt.

Souburghse molen
100.000 op de teller

binnen

3

maanden

Het lĳkt misschien helemaal niet zo bĳzonder, maar dat is het
natuurlĳk wel. Een molen die er tientallen jaren als een
bouwval bĳstond en binnen 3 maanden 100.000
omwentelingen op de teller heeft. Onze molenaar Hans Tuytel
meldde vol trots dat op 17 november om 14.10 uur deze
mĳlpaal werd bereikt. De molen maakte de eerste draaiuren op
26 augustus jl.

Het is ook leuk om op zo’n mooie nieuwe molen te draaien.
Hans Tuytel, Arie Hoek en (tĳdelĳk) Johan Barten zorgen
ervoor dat ze zoveel mogelĳk dagen in de week aanwezig zĳn.
Bezoekers zĳn al welkom, maar met inachtneming van de
coronaregels. Grotere groepen hopen zĳ in het voorjaar weer
te mogen ontvangen.

Molen de Hoop in Gorinchem staat nog mooier uit te
kĳken over de brede rivier. De Souburghse molen te
Alblasserdam heeft na 75 jaar stilstand en verval, dit jaar
alweer meer dan 100.000 omwentelingen gemaakt. Een
prachtig resultaat.
2021 kan het jaar worden van de Achtkante Molen in
Streefkerk. Het wordt een echte bezoekmolen, met de
inrichting die daarbĳ hoort. We gaan ook hier aan onze
gastvrĳheid invulling geven en hopen in de toekomst op
veel bezoekers. Eind dit jaar gaan we afscheid nemen
van Adri Konĳnenburg, wie kent hem niet!
U leest er meer over in deze nieuwsbrief. Er zĳn dit jaar
veel gesprekken gevoerd over de toekomst van onze
organisatie. De eerste fase is bĳna afgerond, begin
volgend jaar gaan we besluiten nemen.
U leest in deze nieuwsbrief over drie personen die zĳn
overleden. Vrienden van SIMAV, die elk op een eigen
wĳze een warm hart hadden voor het behoud van onze
molens.
Het jaar 2020 is alweer bĳna voorbĳ. De Kerstdagen en
de jaarwisseling liggen nog voor ons. Ik wens U allen
fijne dagen en ik hoop dat we ook in 2021 weer de
schouders gaan zetten onder onze missie, het in stand
houden van molens in de Alblasserwaard en de
Vĳfheerenlanden.

Teus van Gelder voorzitter

Ontvangen legaat.
Afgelopen maand kregen we bericht dat Mw. DullemeĳerSmit is overleden.
Mw. Dullemeĳer kwam, samen met haar man, uit een
ondernemersfamilie in de scheepsbouw. Mevrouw was
kinderarts en woonde de laatste jaren in Wassenaar.
Ze had, ondanks vertrek uit de Alblasserwaard, dit
gebied en de molens in haar hart gesloten. Ze was een
trouwe donateur.
Dankbaar zĳn wĳ voor wat ze voor de instandhouding
van de molens heeft betekend. En dankbaar voor het
legaat dat ze ons geschonken heeft.

We zullen dit goed besteden.
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Een bakkie met…. Linda Mak,
tweede penningmeester
Via het beeldscherm van onze computers heb ik een
(coronaproof) gesprekje met Linda Mak. Linda is onze
tweede penningmeester, woonachtig in Ottoland.
Linda is getrouwd en heeft twee kinderen op de basisschool in de groepen 8 en 6.
“Tot twee, drie jaar geleden werkte ik in
leidinggevende functies. De laatste was als
concerncontroller bĳ de voormalige gemeente Zederik
en netwerkmanager bĳ gemeente Vĳfheerenlanden.
Op een gegeven moment was de balans eruit tussen
werk en privé. Mĳn man heeft ook een drukke baan,
dus hebben we besloten dat ik van mĳn
ouderschapsverlof gebruik ging maken. Dat beviel zo
goed dat ik uiteindelĳk ‘mĳn werkzame leven aan de
wilgen heb gehangen’”
Linda bleef fulltime thuis maar dat betekende niet op
de bank met een boek, hoewel lezen wel iets is wat ze
graag doet.
Vrĳwilliger
Simav kwam op haar pad doordat een oud-collega
Linda belde met de vraag of
ze nog steeds thuis was en
eventueel beschikbaar voor
een vrĳwilligersklus. De
molens waren Linda, als
geboren Alblasserwaardse,
niet onbekend, maar de
SIMAV als stichting kende
ze niet. “De molens van
Kinderdĳk kende ik vooral
door mĳn eerste baantje bĳ
de Molenhoek waar koffie
en
souvenirs
verkocht
werden. Later volgde ik de
ontwikkelingen
bĳ
de
molens
van
Kinderdĳk
mede doordat ik werkzaam
was als controller bĳ een
gemeente. Maar waar de
overige molens bĳ hoorden
wist ik niet. Sinds een jaar
of wat hangen bĳ de
SIMAV-molens
vlaggen
met het logo, dat schept wel
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duidelĳkheid! Ik heb wel wat met monumenten, oude
gebouwen, maar specifiek met molens niet zo. Maar
wel met het feit dat molens niet vanzelf draaien. Het
lĳkt allemaal van wel maar er zit een hele wereld
achter. Vrĳwilligerswerk zal ik altĳd zoeken in de hoek
van natuur of oude gebouwen. Linda refereert aan een
gedicht van Lucebert; “Alles van waarde is weerloos.
Als je iets van waarde wilt behouden moet je je ervoor
inzetten. Misschien krĳg je er niets voor terug maar het
is wel belangrĳk”

Druk is een perceptie
Sinds Linda gestopt is met werken is haar agenda vol.
“Ik heb afgeleerd om het druk te hebben want dat is
een perceptie” Het gaat volgens Linda om keuzes
maken. Op de basisschool van de kinderen vliegt deze
bezige bĳ rond binnen allerlei activiteiten. Daarnaast
heeft ze bĳ haar moeder de logeerkamer opgeknapt en
ingericht voor alle kleinkinderen . Maar ook hun, vrĳ
nieuwe, huis en tuin vragen de nodige aandacht. “Ik
heb de tuin zelf ontworpen en aangeplant. Het staat er
nu twee jaar dus er zit nog wel veel werk in voordat het
volwassen planten gaan worden. Het ene doet het wel
en het andere doet het absoluut niet, dus daar ben ik
ook wel een dag in de week mee zoet. Maar buiten zĳn
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vind ik heerlĳk! Ook kook ik graag en houd van lekker
eten. Heel huismutserig op het moment!” komt er
lachend achteraan.
Op de vraag of Linda haar werk mist reageert ze direct
met “Nee, helemaal niet. Mĳn tĳd is ingevuld en je ziet de
waarde terug van het feit dat er altĳd een ouder thuis is.
We hadden allebei een verantwoordelĳke baan en
waren steeds bezig met regelen en afstemmen op
elkaar. Met name tĳdens de lock-down van afgelopen
voorjaar, met de kinderen thuis, was ik erg blĳ dat ik niet
meer werkte”
Het werk bĳ SIMAV vraagt wel tĳd en aandacht. Linda
probeert het binnen de uren van 1 werkdag per week te
houden. “Het is meer dan een speeltuinvereniging!” vindt
ze. “Niet dat daar wat mis mee is, maar de
molenstichting is eigenlĳk een klein bedrĳf. Mĳn taak
binnen de stichting is de administratie en de betalingen,
daarmee ontlast ik Henk van Dieren. Daardoor weten we

Afscheid Adri Konĳnenburg,
technische commissie

allebei wat er op financieel gebied speelt zodat we elkaar
altĳd kunnen vervangen als dat nodig is. Henk zat in een
solopositie en dat voelt niet prettig en brengt risico’s met
zich mee. Verder is me gevraagd om mee te kĳken met
de ICT, dus daarin ondersteun ik Peter Scheepers. Sinds
kort is er een project bĳ; samen met Herman van Santen
begeleid ik de toekomstverkenning binnen de SIMAV.
Geen specifieke taak, maar wel belangrĳk project. Het
werk wordt niet minder en ook niet makkelĳker, maar je
wilt wel gesteld staan voor de toekomst en daarom is het
wel eens goed om de thermometer erin te steken.
Belangrĳk om te weten wat er speelt, waar we goed in zĳn
en wat we kunnen verbeteren. Een uitdaging om daarna
de schakeling te maken van ‘dit weten we nu’ naar
‘actie’!”
Actie is aan Linda Mak wel besteed!

goede gezondheid toe en veel inspiratie voor de
toekomst.
Allen een hartelĳke groet van ons,

Het leven na SIMAV.
Vanuit de PR kreeg ik het verzoek een
toekomstverwachting te schetsen, nadat ik eind van
dit jaar afscheid neem als vrĳwilliger bĳ SIMAV.
Het zal aanvankelĳk een periode worden om de
vrĳgekomen
tĳd
een
invulling
te
geven.
Er zĳn de laatste jaren toch wel wat klusjes uitgesteld,
onderhoudswerkzaamheden aan onze woning e.d.

Riek en Adri Konĳnenburg

Ook het maken van allerlei nuttige objecten van hout
voor in de tuin of aan het huis, doe ik graag. Verder heb
ik nog heel veel spoelen aan smalfilm liggen die ik
ga digitaliseren en monteren.
In het verleden heb ik enkele elektronische orgels
gebouwd, waarvoor ik nu tĳd krĳg om het bespelen
hiervan te oefenen. Bĳ gezondheid en goed weer gaan
we veel met de fiets erop uit en ook met vakanties gaan
de fietsen mee.
Verder zullen we wel zien wat er zoal op ons pad gaat
komen Ik kan met veel genoegen terugzien op een
goede en zinvolle tĳd die ik bĳ SIMAV heb gehad. Met
alle collega’s was het fijn mĳ dienstbaar te kunnen
maken voor de instandhouding van cultureel erfgoed.
Wĳ hopen nog lange tĳd samen te genieten van alle
goede dingen van het leven. Ik wens eenieder een
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Souburghse molen officieel
geopend
Op 11 september om 10.30 uur werd de Souburghse
molen te Alblasserdam officieel geopend. Dick Verweĳ
had de leiding en had van te voren geregeld dat alles
gladjes kon verlopen en Coronaproof was. Het aantal
genodigden was best fors, maar mede dankzĳ het
mooie weer kon de opening grotendeels buiten
plaatsvinden met publiek op voldoende afstand. Arjan
Kraĳo zat in thuisquarantaine, één van zĳn kinderen
was op corona getest maar had nog geen uitslag, maar
burgemeester Paans zorgde via zĳn telefoon voor een
videoverbinding waardoor de wethouder toch een
beetje aanwezig was. De molenaar had ’s morgens
vroeg de toegangsweg al gemaaid. Voorzitter Teus van
Gelder sprak over een periode van anderhalf jaar van
deskundige verbouwing en bedankte in zĳn
openingswoord de gemeente Alblasserdam voor de
goede samenwerking tĳdens de bouw. De
molenbouwer de Gelder en aannemer SDH bouw
kregen ook complimenten, het resultaat mag er zĳn.
Vervolgens sprak de burgemeester lovende woorden
en deed hĳ samen met 10 kinderen van de
Beukelmanschool de opening. Maar er was te weinig
wind en dus zetten de kinderen en de molenaar de
molen in beweging. Na de officiële opening kreeg
Peter Janssen het woord namens de Vrienden van
Souburgh en overhandigde hĳ een bronzen plaquette
met als opschrift: van de vrienden van de Souburgse
molen bĳ de opening op 11 september 2020.

Na 75 jaar draait de Souburghse molen weer. Het PR team
heeft zich hard gemaakt om van de molen een
bezoekersmolen te maken. Voor een stuk educatie over
polderbemaling vroeger en nu kunnen we dit ook visueel
tonen met een verhaal erbĳ. Er is een film in productie.
Hierin ook info over de polderbemaling vroeger en nu.

Om probleemloos bezoekers te kunnen ontvangen heeft
de gemeente in overleg met de TC een stuk grond
aangekocht waardoor de molen te bereiken is met een
eigen weg er naartoe. Volgend jaar zullen we vaste
openingsdagen krĳgen, dit in overleg met onze beide vaste
molenaars Hans Tuytel en Arie Hoek. De doelgroep voor
een bezoek aan de molen zĳn de
kinderen van de Alblasserdamse
scholen,
inwoners
van
Alblasserdam en fietsende en
wandelende passanten.
Op dit moment draait de molen op
dinsdag en donderdag, regelmatig
op
vrĳdag
en
tevens
op
zaterdagen. Door de Corona is
bezoeken nu nog beperkt mogelĳk.
Grotere groepen zĳn nu nog niet
mogelĳk, wellicht weer in het
voorjaar als de situatie het toelaat.
De Souburghse molen staat aan
het Kortland 57, Alblasserdam.
Foto's Peter Stam
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Column
De balans opmaken
“Zo, alweer bĳna een jaar voorbĳ” bromt m’n collegamolenaar. “En wat voor één” verzucht ik als antwoord. In
alle opzichten is het een bĳzonder jaar: de coronaepidemie houdt de wereld stevig in haar greep. Gelukkig
draaien de molens door, hoewel in het begin door
bepaalde instanties nogal onhandig werd geprobeerd
om zelfs die ook stil te leggen. Intussen weten we beter.
Gelukkig ging onze molenstichting hier verstandiger mee
om.
Maar ook in molenland was er een epidemie aan het
opkomen: de molenroede van de Goudriaanse molen
brak af en iets later die van De Dellen in NieuwScheemda. En zo gaandeweg kwamen er steeds meer
berichten van scheuren en verdachte lasnaden. Een
kleine ramp die gelĳk op liep met de pandemie. Al
pratende maakte buurmolenaar en ik een soort balans
op van alle beslommeringen. “Mot je nog een borrel
buur?” “Ja doe maar”, zeg ik, “het kwaad is toch al
geschied”.
Maar later onder het voorleggen van de zeilen mĳmerde
ik zo nog eens verder. Onze molenstichting heeft nu veel
pech met die gebroken wieken. Dat zal vast wel weer
goed komen. En het is ook van alle tĳden dat er dingen
stuk gaan. We leven helaas in een wereld die meer en
meer het lĳden, het ongeval en het verlies wil uitsluiten.
Maar volgens mĳ gaat dat niet zo bedacht ik me.
Intussen draaide de molen weer lekker. Hier is alles
gelukkig nog heel.
Ik bedacht me ineens dat de SIMAV wel in de top 3 van
grootste moleneigenaren moet staan. Dat is iets om mee
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te nemen in het opmaken van de balans. Uiteraard werd
ik hier onder het smeren van de boven- en wateras
steeds nieuwsgieriger naar. Een klein digitaal onderzoek
wees uit dat we qua aantal molens (in eigendom) alleen
de Rĳnlandse molenstichting en de Fryske Mole voor
ons hoeven te dulden. Dat is iets om trots op de te zĳn,
maar ook iets om rekening mee te houden: door die
omvang wordt er naar ons opgekeken. Ik heb me
voorgenomen om die getallen nog eens met de
buurmolenaar te gaan nabespreken, mooie aanleiding
voor nog een borrel. Misschien moet ik het telraam maar
meenemen, want als we de roe (wiek) lengtes gaan
optellen, komen we wellicht nog wel hoger dan die 3e
plek. Een mooie bezigheid voor op een donkere
winteravond.

Voor de wereld een gek, bewogen jaar. Voor veel
molens juist een goed, veelbewogen jaar omdat veel
van de molenaars ineens ruimer in de vrĳe tĳd kwamen
en die in de molen staken. Ook hoorde ik van diverse
kanten dat de ambachtelĳke korenmolens een topjaar
hadden doordat de extra thuistĳd bĳ veel mensen heeft
geresulteerd in een koek-, cake- en broodbakmanie! Het
hamsteren bleef niet beperkt tot wc-papier en
paracetamol maar ook volkorenmeel en bloemsoorten
waren ineens razend populair!

Hopelĳk kunt u bĳ het opmaken van de balans van dit
jaar ook een aantal mooie en leuke momenten
benoemen. Rest mĳ u een bĳzondere en hoopvolle
decembermaand te wensen en alle goeds en zegen
voor het nieuwe jaar!
B. Redespraak
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Oud-SIMAV medewerker Kees de
Zanger overleden

wel naar. Bĳ vrĳwel elke molen staat een degelĳk en
duidelĳk informatiebord.

Kees wist wat hĳ wilde en hĳ wist ook wanneer het
klaar was. Nadat de fietsroutes uitgezet en
verkrĳgbaar waren in 2018/2019 zat zĳn werk erop bĳ
Op zondag 15 november jl. overleed Kees de Zanger de PR-commissie.
onverwacht op 73-jarige leeftĳd in zĳn woning te
Met veel plezier denk ik terug aan de verschillende
Sliedrecht.
jaren deelname aan de Fokveedag. Samen achter de
Als wĳ aan Kees denken, herinneren we ons altĳd de kraam van SIMAV was gezellig.
projecten die hĳ voor de Stichting heeft gedaan en die
nog een belangrĳke functie hebben om bekendheid te Het mooiste avontuur met Kees was de deelname aan
geven aan onze molens, de informatiezuilen en de drie de Gondelvaart in 2016. Met veel bravoure hadden we
molenfietsroutes. Behalve zĳn functie in de pr- gezegd dat we daaraan mee moesten doen. We
commissie heeft hĳ jarenlang zitting gehad in het konden een modelmolen van een meter of vĳf regelen.
Algemeen Bestuur van de molenstichting namens de Vervoer en een kraan voor de opbouw geregeld. Hulp
gemeente Sliedrecht. Hĳ kwam daarin als oud-raadslid geregeld voor opbouw. Op de dag van vervoer en
en dat is tot een jaar geleden zo gebleven. Ik herinner opbouw stonden we daar samen als een soort
me dat hĳ 2 jaar terug op een vergadering van de pr- ‘Buurman en Buurman’ te ploeteren op een boot in de
commissie meldde dat hĳ ging stoppen, met de Giessen. De Gondelvaart zelf was een groot succes en
melding, “toen ik aantrad in de commissie was er een fantastische avond. Kees heeft uren achter elkaar
helemaal niets op pr-gebied, ik had een aantal ideeën. gezwaaid en meegezongen met ‘Daar bĳ die molen’.
Die zĳn nu klaar, dus ik ook en kan ik vertrekken met
een gerust hart”. Een dergelĳke uitspraak paste wel bĳ De overlegjes in de molen waren mooi. Kees kon goed
hoe Kees was. Wat niet iedereen weet is dat Kees verwoorden waar hĳ tegen aan was gelopen in zĳn
soms een lezing gaf over molens. Dat vond hĳ leuk, hĳ werk voor de molenstichting. Kritisch maar met een
was een verhalenverteller en daarmee kon hĳ als geen goed oog voor een oplossing. Het was goed
samenwerken met hem.
ander mensen boeien.
We hebben Bas de Deugd gevraagd een paar
herinneringen op te halen, Bas heeft net als Kees het
Bas de Deugd
allereerste begin van de pr-commissie meegemaakt.

In Memoriam Kees de Zanger
De molen van Leerdam heeft half november in de rouw
gestaan in verband met het overlĳden van Kees de
Zanger. Kees is in 2013 bĳ de PR-commissie van de
SIMAV gekomen. Vanuit de Monumentencommissie
van Sliedrecht raakte hĳ betrokken bĳ SIMAV en wilde
hĳ graag een steentje bĳdragen aan de promotie van
onze molens. Dat heeft hĳ dan ook gedaan.
Na een aantal gesprekken met Kees op de molen over
het reilen en zeilen van molenaars, molens en de
molenstichting kwam hĳ met een aantal ideeën. Kees
wilde informatiezuilen bĳ de molens, fietsroutes langs
de molens en meer bekendheid van SIMAV bĳ de
bewoners van de streek.
Bĳ de uitvoering van deze plannen was hĳ vindingrĳk
en volhardend. De plaatsing van de informatieborden
heeft de nodige tĳd gekost maar het resultaat was er
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Opening molen de Hoop na grote
restauratie
Toen eind 2016 de formele overdracht plaatsvond van de
4 molens van de gemeente Gorinchem aan
molenstichting SIMAV werd behalve afspraken over het
achterstallig onderhoud een gefaseerde restauratie in 4
jaar bekrachtigd om de financiële lasten voor de
gemeente enigszins te verdelen. In 2019 en begin 2020
werd molen De Hoop onder handen genomen. Een
indrukwekkende steiger werd geplaatst en de molen werd
stevig ingepakt.
Onze molenaar kon een lange periode niet draaien. De
restauratie werd uitgevoerd door de Koninklĳke
Woudenberg en de molenmakers van Van der Wal. Er
werd door iedereen vakwerk verricht en toen de molen
geschilderd was en de steigers afgebroken waren konden
we over een opening nadenken. Hierbĳ wilden we eerst
gelĳk op gaan met het illuminatieplan Molen de Hoop en
omgeving, maar toen dat iets naar achter werd
geschoven hebben we de datum 11 september als
openingsdatum genomen, net voor de Open

Monumentendag en de Culturele Zondag in de gemeente
Gorinchem.
Tegelĳkertĳd ging ook de expositie op de tweede
verdieping open, een foto overzicht van Gorinchem in
oorlogstĳd. Deze expositie is verzorgd door Ed Giskes van
de Werkgroep Vesting Gorinchem, onderdeel van de
Historische Vereniging Oud-Gorcum.
Om 4 uur in de middag vond de opening plaats. De
molenaar had buiten een aantal banken neergezet om
mensen zover mogelĳk uit elkaar te kunnen zetten. In
coronatĳd kun je niet voorzichtig genoeg zĳn. De molenaar
had de molen met veel vlaggetjes op de molen een
feestelĳk aanzien gegeven. Dankzĳ de aantrekkende wind
in de middag draaide de molen uitbundig. Stadsbrouwerĳ
Dukes verzorgde een hapje en een drankje vanuit de
Dukes volkswagenbus.
Teus van Gelder nam het woord en bedankte alle
aanwezigen voor hun komst en dankte de mensen van de
Koninklĳke Woudenberg en de molenmakers van Van der
Wal voor hun aandeel in de restauratie. Wethouder Dick
van Zanten noemde in zĳn speech nog enkele aspecten
die nodig waren voor het
opknappen
van
de
molen en sprak vol lof en
met vertrouwen over
molenstichting SIMAV.
Na een paar woorden
van Ed Giskes namens
Oud-Gorcum werd de
foto expositie geopend,
wethouder van Zanten
en Teus van Gelder
bezochten als eerste de
tentoonstelling. Molen
de Hoop zal meer
exposities
in
de
toekomst
organiseren
met culturele partners.
Met 5 personen tegelĳk
kon de molen en de
expositie
vervolgens
bezocht worden.
Een mooie openingsdag
met prachtig weer en
een
schitterend
gerestaureerde molen
op de Gorcumse wallen.
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Bezoekmolens van
Molenstichting
SIMAV in coronatĳd
Een aantal van onze bezoekmolens
was in 2020 op 3 zaterdagen per
maand geopend. Tenminste tot het
coronavirus ook voor ons betekende
dat
we
beperkingen
moesten
invoeren. In september resp. oktober
gingen open dagen niet door. Tĳdens
de Nationale molendag in mei waren
een aantal molens ook niet open. Wĳ
hopen dat we in 2021 weer volop
bezoekers kunnen ontvangen. Maar
wanneer is niet zeker. Hou onze
website www.simav.nl in de gaten of
kĳk op onze facebookpagina. Daarin
houden we u op de hoogte als bezoek
weer mogelĳk is, met name de
groepen.
Onderstaand
de
molens
die
bezoekers
ontvangen,
na
de
coronaperiode.
Molen De Liefde, Nieuwe Veer 42,
Streefkerk
Vóór 1893 stond hier een korenmolen van het type
achtkante grondzeiler. Deze molen is afgebrand,
waarna op dezelfde plaats de huidige molen is
gebouwd. De molen werd rond 1935 met
bedrĳfsgebouwen vergroot. In 1970 kwam de molen
buiten bedrĳf. In 2008 werd aan Molenstichting SIMAV
vergunning verleend om in de bedrĳfsgebouwen het
kantoor met vergaderruimten te vestigen. Het kantoor
van Molenstichting SIMAV is hier nog steeds.

meidagen
van
1940
schoot
een
Duits
gevechtsvliegtuig de Broekmolen echter in brand,
hetgeen de redding betekende voor de Westermolen.
Naast deze molen staat een oud dieselgemaal en een
kleine molen (De Weidemolen).
Kom langs en maak een bezoek terug in de tĳd.
Deze molen is geopend van 13.00-16.00 uur, elke 3de
zaterdag van de maand.

De molen draait elke 1ste zaterdag van de maand van
13.00-17.00 uur.
Korenmolen Jan van Arkel, Vlietskade 1004, Arkel
Westermolen, Nieuwpoortseweg 1, Langerak
De Westermolen is een wipmolen. De molen
bemaalde met de Oostermolen en de Broekmolen de
polder Langerak. In 1939 werd de Oostermolen
afgebroken om plaats te maken voor een
dieselgemaal. Het was de bedoeling, dat daarna ook
de Westermolen zou worden afgebroken. In de
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Molen Jan van Arkel is een grote stellingmolen. De
molen werd in 1851 op een stenen achtkante
onderbouw gebouwd. Het houten achtkant werd in
Schermerhorn N.H. aangekocht, waar hĳ destĳds
dienst deed als poldermolen. Vanaf 1851 en tot kort
voor W.O. ll werd in de molen voor de leerlooiers uit
Gorinchem ook eikenschors tot run gemalen. Tot circa
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1970 bleef de molen als graanmolen in gebruik. Deze
molen is geopend van 13.00-16.00 uur, elke 4de
zaterdag van de maand

Nu al zĳn te bezoeken:
Molen De Hoop, Dalemwal 21, Gorinchem
Deze ronde stenen stellingmolen is een korenmolen. De
molen werd gebouwd in 1764 toen hĳ een
standaardmolen, die gebouwd was in 1664, moest
vervangen. De molen werd tot 1949 gebruikt en daarna
door de gemeente overgenomen, omdat men verval van
de molen vreesde. Sinds 2017 is deze molen met nog
drie andere Gorcumse molens bĳ de SIMAV
Molenstichting gekomen. Geniet van het prachtige

te koop zĳn. Tevens heeft de winkel een groot
assortiment streekproducten. U kunt deze smaakvolle
winkel bezoeken op zaterdag van 10.00-17.00 uur en
op woensdagmiddag van 13.00-17.00 uur. Voor
bezoekers van de winkel gelden de reguliere
coronaregels voor winkels.

Molen Ter Leede, Lingedĳk 3, Leerdam
Deze molen is onze meest oostelĳke parel in de
Vĳfheerenlanden. Een wipwatermolen gelegen aan het
nieuw aangelegde molenpark aan de rand van
Leerdam. De molen, die aanvankelĳk Voorste Molen
werd genoemd, kwam al in 1940 buiten bedrĳf. In 1952
kocht de Leerdamse Glasfabriek de molen en verkocht
die in 1985 weer aan de gemeente Leerdam. In
datzelfde jaar ging hĳ over naar SIMAV. Opmerkelĳk is
dat het onderhuis is gedekt met planken in plaats van
riet.
Deze molen is elke zaterdagmiddag geopend van
13.00 - 16.00 uur (Als de molen draait)

Souburghse molen, Kortland 57, Alblasserdam
Al sinds 1542 is op kaarten terug te vinden dat op deze
plaats een molen de Souburghse polder droog hield.
Deze ronde stenen grondzeiler heeft tot in de tweede
wereldoorlog dienst gedaan.
uitzicht over de rivier, Slot Loevestein, Woudrichem en
de stad Gorinchem. Op dit moment is een fotoexpositie
ingericht over Gorinchem in oorlogstĳd
De molen is elke zaterdag van 10.00-17.00 uur geopend
en 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

De molen is na de restauratie draaivaardig maar niet
maalvaardig. De restauratie duurde tot de zomer van
2020 De molen meerdere dagen per week opengesteld
worden voor publiek. Als het hek aan de voorkant open
is en de molen draait bent u welkom. Groepen zullen in
overleg met de molenaars vanaf medio maart/april
weer uitgenodigd worden. De huidige openingsdagen
zĳn dinsdag en donderdag en de meeste zaterdagen.
Er kunnen slechts 2 bezoekers tegelĳk in de molen
binnentreden zolang de coronamaatregelen gelden.
Parkeergelegenheid voor auto’s is beperkt, dus kom
vooral met de fiets of na een gezonde wandeling.

Deze korenmolen is drie jaar geleden als werkende
korenmolen in ere hersteld. In de ondermolen is een
smaakvol ingerichte winkel, waar meel-en bakproducten
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4-Seizoenen fotowedstrĳd SIMAV
In Kort & Bondig laten we mensen aan hetVoorbereiding
woord die langeMolenklussen
tĳd werkzaam zĳn
op NLmolens ten einde
voor de molens van SIMAV
doet-dag
Met de foto inzendingen van het Herfstseizoen is
een
gekomen aan de fotowedstrĳd van onze Het Oranje
Wat
iseinde
je naam?
molens
in
de Alblasserwaard
en
de F o n d s
Marc
Polderman
Vĳfheerenlanden.
Molens fotograferen, je kunt er organiseert
13 en 14
haast niet
omheen.
is spelen met op
Hoelang
ben je
al actiefFotograferen
voor de molenstichting?
m a a r t
licht en donker, het accentueren van details en het 2 0 van
2 0 ,
Aantal jaren, laten we zeggen vier, begonnen op de korenmolen
vooraf zien van het beeld dat je wilt maken. Dit samen met
Streefkerk
en vorig
nu op jaar
m'n eigen
Oostmolen
heeft ons
op het
idee gebracht om u duizenden
mee
laten doen aan een fotowedstrĳd. En
Wat
is jeteberoep?
omdat elk seizoen anders is in het landschap,
Molenaar bĳ Stichting Werelderfgoed Kinderdĳk
waar een molen onderdeel van uitmaakt, waren
Wat
uw favoriete
vakantieland?
wĳis erg
benieuwd
naar de resultaten. Veel
prachtige
foto’s
heeft
het ons opgeleverd.
HetDenemarken
Zou graag nog eens naar Schotland,
Ierland en naar
aantal inzendingen verschilde echter per seizoen
gaan.
fors. Waar de winter en de zomer de meeste
Welke
hobby(s) heb
je?
inzendingen
opleverden,
viel de Herfst qua
inzendingen
wat
tegen.
Van
deknutselen
drie eerste
Af en toe weg met de fiets en lekker wat
met hout.
seizoenen is de jurering gedaan en zĳn de
Wie
zou je nogbekend.
eens willen
ontmoeten?
prĳswinnaars
Voor het
Herfstseizoen zĳn
wehet
in nog
de afrondende
Zou
weleens leukfase.
vinden als Maxima op de koffie kwam.
Wie bewonder je het meest?
Geen idee...

In welke
januari
gaan
we een miniVan
foutvolgend
heb je hetjaar
meest
geleerd?
tentoonstelling inrichten met alle foto’s die in de

Komt
nog denk
ik...
prĳzen
zĳn gevallen
en een paar foto’s die net
Wat
was
de
mooiste
dag
van jeOp
leven?
buiten de prĳzen vielen.
zaterdag 18 en
zaterdag
25
januari
bent
u
van
harte
welkom van
De sleutel van m'n eigen woonmolen!

10.30- 16.00 uur in molen De Liefde aan de

Welke
molen
is je favoriet
waarom?
Lekdĳk
te Streefkerk,
heten
SIMAV-kantoor.
U kunt
danwip,
zelfmede
zien door
wat seizoenen
de natuur doen
Een
het sierlĳke met
model.

en met het beeld van en rond de molen. De
Levensmotto:
toegang is gratis.
Pluk de dag

Herbestemming
van
de
Achtkante molen te Streefkerk
tot bezoekersmolen.

Onze molenaar Wim Slob heeft o.a. verwĳderd: Begane
grond, keukenblok in de gang, verblĳfsruimte in de gang
aan de zuidzĳde. 1e verdieping de slaapkamer en op de
2e verdieping stapelbedden. En ook alle losse overtollige
spullen zoals surfplank, fornuis, etc. Wim heeft dit keurig
gedaan.

Om de Achtkante molen te Streefkerk om te bouwen
tot bezoekersmolen zĳn er veel zaken die we willen
bekĳken zoals, hoe laten we de molen eruitzien? Wat
zĳn hiervoor de mogelĳkheden en onmogelĳkheden en
wat zĳn de kosten om dit te realiseren.

Tussentĳds is er een kleur-historische inventarisatie van
de molen gemaakt en een historisch onderzoek van het
molenerf van de Achtkante molen. Ook heeft er een
Bouwhistorische verkenning plaatsgevonden met vooral
als doel om na te gaan in welke staat wĳ de Achtkante
molen kunnen laten zien aan de bezoekers.

Eerst hebben wĳ het interieur van de molen zoveel
mogelĳk ontdaan van oneigenlĳke zaken.

Enkele aanbevelingen van dit Rapport zĳn onder meer:

December 2020

Pagina 10

Bureau van Helsdingen heeft opdracht
ontvangen om dit te
begeleiden d.m.v. tekeningen en werkomschrĳvingen.

Ook moet er omgevingsvergunning
worden aangevraagd
bĳ
de
gemeente
Molenlanden voor een
andere bestemming
(geen
woonbestemming meer) en
het aanpassen van
een rĳksmonument en
het herinrichten van
het molenerf met
authentieke schuur.
•

De ratteval (rookgasafvoerkanaal) te handhaven Er zĳn ook nog andere zaken die geregeld moeten
gezien de bĳzondere constructie,
worden, onder andere de riolering en waterleiding.

•

De gangvloer van de molen te voorzien van
ĳsselsteentjes

•

De tussenzolder en de eerste zolder als open ruimte
te handhaven. Wel voorzien voor de veiligheid van de
bezoekers t.o.v. bescherming van het rad en de spil
en een traphekje en leuning bĳ de trap.

•

Voor de inrichting wordt als uitgangspunt genomen
de periode 1935 – 1950. Dat is de laatste periode dat
de molen nog bewoond werd. Het venster in de
westelĳke veldmuur kan gehandhaafd blĳven. De
bedstede kan worden gereconstrueerd (de
oorspronkelĳke deurtjes zĳn nog gevonden op
zolder). Informatief worden de contouren van de U ziet, er moeten nog vele dingen geregeld en
voormalige bedstede aan de westzĳde geprojecteerd georganiseerd worden. Maar we kĳken uit naar een
op de woonkamervloer.
mooi resultaat.

In overleg met de gemeente Molenlanden en
Waterschap Rivierenland is gekeken naar een
oplossing voor afvoer van rioleringswater, hiervoor
wordt een IBA (septic tank) geplaatst. In eerste
instantie één bĳ de Hoge Tiendwegmolen
(koffiemolen), waar ook de toiletruimte nu compleet
gemaakt wordt en aangesloten op het riool. Bezoekers
van de Achtkante Molen kunnen dan ook hiervan
gebruik maken, totdat er later bĳ de Achtkante molen
ook een toiletvoorziening is in de nieuw te bouwen
schuur op het molenerf.

•

Het ontsierlĳke raam tussen de woonkamer en de
gang
te vervangen door een raam met een
Door SIMAV worden enkele relatieegegevens vastgelegd, zoals naam en mailadres van personen of instanties, die deze nieuwsbrief ontvangen.
traditionele
indeling.
Hier wordt
zorgvuldig mee
omgegaan. De gegevens zĳn afgeschermd, slechts een
beperkt
aantal functionarissen heeft toegang ertoe en de
Gert
van Ek
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
• Dedeze
inrichting
zoalsu zich
de keuze
van de voor
meubels,
etc., nieuwsbrief, of als leverancier, sponsor, vriendenlid of vrĳwilliger
U ontvangt
e-mail omdat
heeft opgegeven
onze periodieke
optevens
de tĳdsperiode.
van onzeafstemmen
molenstichting,
basisscholen. Ook bedrĳven, instellingen, die zich inzetten op toeristisch gebied of die streekprodukten
verkopen, ontvangen de nieuwsbrief.

•

Meer aankleding van het molenerf, zoals boenstoep,
SIMAV
moestuin, waslĳn. Eventueel herbouwen van de
Nieuwe Veer 42
schuur met sanitair functie t.b.v. van de bezoekers.
2959 AK Streefkerk

TC-lid van de SIMAV

De eerstvolgende nieuwsbrief verschĳnt begin april 2020
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4-Seizoenen
fotowedstrĳd
In memoriam
molens ten einde

SIMAV

Jan Cornelis Noorlander

Met de foto inzendingen van het Herfstseizoen is
een einde
gekomen
fotowedstrĳd
2 oktober
1936aan
– 20de
oktober
2020 van onze
molens
in
de Alblasserwaard
en
de
Molens
fotograferen,
je kunt er
OpVĳfheerenlanden.
20 oktober jl. is
molenaar
Jan Noorlander
overleden.
Zĳnomheen.
neef, Cees
Noorlander, is
molenaar
haast niet
Fotograferen
spelen op
met
de licht
OudeenWeteringmolen,
schreef overvan
zĳn details
oom; en het
donker, het accentueren
vooraf zien van het beeld dat je wilt maken. Dit
Janheeft
Noorlander
wasjaar
de op
vĳfde
vangebracht
Cornelis om
en u
ons vorig
hettelg
idee
Klasina
Noorlander,
in
1936
geboren
op
de
Achtkante
mee te laten doen aan een fotowedstrĳd. En
molen
in Streefkerk.
Ookanders
de 4 oudere
zagen
omdat
elk seizoen
is inkinderen
het landschap,
in waar
een molen
het
levenslicht,
de
oudste
drie
de
een molen onderdeel van uitmaakt,inwaren
Sluismolen.
wĳ erg benieuwd naar de resultaten. Veel
prachtige foto’s heeft het ons opgeleverd. Het
Jan trouwde op 25-jarige leeftĳd met Jannie Ooms uit
aantal inzendingen
verschilde
echter
per seizoen
Bergambacht.
Samen kregen
ze twee
kinderen,
Hans
Waar de winter en de zomer de meeste
en fors.
Marieke.
inzendingen opleverden, viel de Herfst qua
wat tegen.
Van tot
de 1951
drie dienst
eerste
Deinzendingen
molens van Streefkerk
hebben
seizoenen
de werden
jureringvervangen
gedaan en
gedaan
waarnais ze
doorzĳn
eende
prĳswinnaars
Voor het
Herfstseizoen
electrisch
gemaal.bekend.
Vader Cornelis
werd
er machinist.zĳn
in de afrondende
Dewe
oudere
broers van fase.
Jan, Cor en Dirk, waren
aangewezen als hulpmolenaar. Maar als zĳn ouders
van huis waren deed Jan gewoon mee! Ook was hĳ
vaak te vinden bĳ boer Booĳ, die zĳn land rond de
Achtkant
had. Mollenvangen
ook een
In januari
volgend jaarwasgaan
we bezigheid.
een miniZo’n
mollenvelletje
bracht
destĳds
1
gulden
Alsinjede
tentoonstelling inrichten met alle foto’sop.die
even
doorwerkte
had
je
al
snel
een
koe
verdiend,
prĳzen zĳn gevallen en een paar foto’s diedienet
kostte toen 100 gulden! Jan hielp met hooi bouwen,
buitenverweiden
de prĳzenenvielen.
koeien
soms Op
metzaterdag
vader 18
meeen
zaterdag
25
januari
bent
u
van
harte
welkom
van
schouwbaggeren en kopstoven snoeien enz.

10.30- 16.00 uur in molen De Liefde aan de
het SIMAV-kantoor.
U kunt
JanLekdĳk
moest te
ookStreefkerk,
in militaire dienst,
maar dat trof goed;
dan
zelf
zien
wat
seizoenen
met
de
natuur
doen
hĳ werd gelegerd in Schoonhoven, het toenmalig
en met
beeld van en rond de molen. De
bataljon
van het
Heutszkazerne.
toegang is gratis.
De liefde voor molens was er met de paplepel
ingegoten. Vrĳwel naast het electrische gemaal stond
korenmolen De Liefde, toen nog eigendom van HR de
Baat, die de molen gebruikte als opslag. Na een
praatje met De Baat mocht Jan er wel gaan malen. Dit
was meestal op de zaterdagmiddag. Ik was er toen ook
bĳna altĳd. Na afloop gingen we dan bĳ Rob de Bruin,
beter bekend als Rob Patat, aan. Daar kreeg ik dan
een grote bal gehakt en wat drinken voor mĳn hulp bĳ
de molen. Later was Jan ook vrĳwillig molenaar op de
Overwaard molen nr. 8 van 1958 tot 1960. Daar trok ik
ook vaak heen om dan aan het einde van die dag even
langs te gaan bĳ café Bram Janse. Dan kreeg ik een
dubbeltje om uit een glazen bol zoute pinda’s te halen,
ook weer voor de hulp. De Broekmolen kwam in beeld.
Daar heeft Jan de meeste maaluren gemaakt. Dat was
in de Jaren ’60 als vrĳwilliger. De molen was toen
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Voorbereiding Molenklussen op NLdoet-dag
Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart
2020, samen met duizenden organisaties in het land,
weer NL-doet; de grootste vrĳwilligersactie van
Nederland. NL-doet zet vrĳwilligerswerk in de spotlight
en nodigt iedereen uit om een dagje de handen uit de
mouwen te steken. U kunt op zaterdag 14 maart ook
weer meedoen met klussen rondom onze molens.
Op dit moment zĳn we bezig samen met onze
molenaars te kĳken welke klussen nuttig en
noodzakelĳk zĳn. Binnenkort melden wĳ deze klussen
aan op de site van NL-doet en kunt u zich op dezelfde
site aanmelden.
U wordt dan
door ons benaderd,
wĳ
eigendom
van waterschap
Nederwaard.
In 2008 heeft
regelen de
vervolgens
dat u wordt ingedeeld
en brengen
SIMAV
molen overgenomen.
De ondertoren
werd
u in contact
met de molenaar,
waar de klussen
steeds
verhuurd
als weekendverblĳf.
De worden
laatste
uitgevoerd.
huurder
was hr. Teunen waar Jan altĳd goede
contacten mee had. Toen de huurder stopte is Jan,
samen met zĳn zus Janie en haar man de molen zelf
gaan huren. Toen Janie overleed, in 1983, is Jan de
molen blĳven huren. Er kwamen ook steeds meer
mensen bĳ de molen kĳken.
In de Jaren ’70 kregen we een oproep dat we een
molenaarsdiploma moesten gaan halen. Samen met
oom Jan ben ik voor een les in Brabant geweest, waar
we niet vertelden dat we al molenaars waren. Dus
werd aan ons gevraagd de molen af te zeilen. Dat ging,
volgens de lesmolenaar, supersnel dus hebben we
maar verteld dat we dat wel eens meer gedaan
hadden. Daarmee thuisgekomen kwam de opzichter
van de provincie, dhr. Kramer, die zei; “Jullie? Waar is
dat voor nodig! Thuisblĳven jullie! Ben je helemaal
belazerd! Jullie maalden op je 15e al”
Op de Kooiwĳkse molen woonde een familielid, Jo
Noorlander. Daar maalde Jan wel eens als hĳ
vorstverlet had. Jan was metselaar dus in de winter
gebeurde dat wel eens. De Noorlander broers zĳn in
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een periode allemaal molenaar geweest; Cor Noorlander
in de Kortlandse, Rinus in de Kooiwĳkse, Dirk op de
Achtkant, Jan op de Broekmolen en ik, als neef van Jan,
op de Oude Weteringmolen.
Dat was een geweldige tĳd. We konden elkaar ook
allemaal zien. Dus we maalden wel eens tegen elkaar op.
Toen Jan zich opgaf als lesmolenaar zĳn er velen bĳ hem
geweest om het vak te leren. Jan en mĳn vader Cor
hadden wel een speciale manier van praktĳkuitleg geven,
wat voor sommigen wel eens bot overkwam, maar wat ze
dan ook nooit meer zouden vergeten.

Voor de ontwikkelingen rondom de Achtkante molen te
Streefkerk om te komen tot een formele bezoekers
molen vindt u elders in de nieuwsbrief meer informatie.
De Gelkenes molen te Groot-Ammers heeft een
grondige en kostbare onderhoudsbeurt gehad en per 1
november 2020 kon de nieuwe molenaar Mark
Dwarswaard de molen gaan bewonen, met het nodige
enthousiasme aangezien hĳ er inmiddels 100.000
omwentelingen me heeft gedraaid!

Cees Noorlander

De schade aan o.a. de watergang veroorzaakt door
werkzaamheden aan de molenkade zĳn inmiddels door
de aannemer Schippers & deHartog in opdracht van
WSRL gereed. Doordat de werkzaamheden aan de
Molenkade in Groot-Ammers in de eindfase zitten kan
nu ook de herbouw van de Roedenloods ingepland
worden voor 2021.

Actuele
zaken
vanuit
Technische Commissie

de

Voor het bestrĳden van ongedierte (o.a. Boktor) in onze
kostbare monumenten loopt inmiddels een breed
onderzoek en wĳ hopen daar medio 2021 meer over te
kunnen berichten.

Onze monumenten vragen veel aandacht, bĳna iedere
dag, van onze vrĳwilligers in de Technische Commissie,
ook dit jaar weer.

Met het Klusteam zĳn gesprekken gevoerd om te
bezien of wĳ met elkaar de communicatie en
begeleiding kunnen verbeteren, de begeleiding vanuit
de TC loopt nu centraal via Jan Verheĳ.

Kortom, ik heb een bĳzondere tĳd met ome Jan
meegemaakt en zal hem missen.

De restauraties van molen De Hoop en de Souburghse
molen zĳn inmiddels naar ieders tevredenheid afgerond.
Medio september is gestart met de restauratie van de
Westmolen en voor een deel ook al gereed en momenteel is molenmaker De Gelder gestart met het
molenmakerswerk.

De in gang gezette automatisering van Microsoft
programma’s/onderdelen via de Cloud begint zĳn
vruchten af te werpen al moet die en gene nog wel
even wennen aan al die nieuwigheid.
Foto Theo de Rooĳ

Voor 2021 staat de restauratie van de Hofwegense
molen en de molen Nooit Volmaakt gepland, de
restauratieplannen hiervoor worden medio febr.
2021 ingediend bĳ de provincie Zuid- Holland.
Voor de Bonkmolen is het restauratieplan
inmiddels ingediend bĳ de provincie Utrecht en
uitvoering is ook gepland in 2021. Voor het herstel
van de Goudriaanse molen is op de valreep ook
een aanvraag voor Groot-Onderhoud ingediend en
Door
SIMAV
relatieegegevens
vastgelegd, zoals
voor
hetworden
reedsenkele
geplande
Groot-Onderhoud
van de
naam en mailadres van personen of instanties, die deze
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enHierde
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is De
de
nieuwsbrief
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wordt
zorgvuldig mee
omgegaan.
gegevens
zĳn afgeschermd,
slechts een
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in behandeling
bĳbeperkt
de aantal
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functionarissen heeft toegang ertoe en de bestanden worden niet
hebben
goede Het
hoop
datafmelden
deze voor
driedeaanvragen
aan
derden verstrekt.
eventueel
nieuwsbrief
engehonoreerd
het verwĳderen van
uw gegevens kan eenvoudig door een mail
worden.
te sturen naar: bestuur@simav.nl
U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft opgegeven voor onze
Het GrootOnderhoud
van de Broekmolen
(nieuwe
periodieke
nieuwsbrief,
of als leverancier,
sponsor, vriendenlid
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die
streekprodukten verkopen,
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om alle in en outs met betrekking tot de roeden in

onderzoek hebben.
SIMAV
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Begin 2020 werden we in de wereld plotseling overvallen door het coronavirus.
Dat heeft voor iedereen een ander jaar gemaakt dan we gewenst hadden.
Wĳ hopen dat we in 2021 een mooier en gezonder jaar in het vooruitzicht hebben.
En dat de molens draaien als vanouds en onze molens ook weer te bezoeken zĳn.
Wĳ wensen u daarom prettige feestdagen en een gezond 2021

Foto Leen Lock
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.
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