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Nieuwsbrief. April 2021.

Deze nieuwsbrief:

Voorwoord
Beste lezers, beste geïnteresseerden in de
Bavelse Korenmolen De Hoop,
Nieuwsbrief nummer 6 al weer over het
wel en wee van onze Bavelse Korenmolen.
Plaats hierin natuurlijk voor het
plotseling overlijden van Michael
Martens. De man die zoveel voor Bavel én
onze molen heeft betekend.
Een nieuwsbrief waar ik jullie als
voorzitter verder mag melden dat we als
Stichting in steeds stabieler vaarwater
komen. Met een sterker wordende
structuur wat betreft financiën, met
een groeiend aantal afnemers van onze
ambachtelijke producten, met een groeiend
aantal vrijwilligers, met een steeds
stevigere basis in onze dorpsgemeenschap.
Hulp is er echter nooit genoeg. Wilt
u ons helpen? Bijvoorbeeld om als gids
opgeleid te worden om rondleidingen te
verzorgen in ons prachtig Rijksmonument?
Neem gerust en vooral contact op.
De Bavelse Molen is namelijk van ons
allemaal.
Veel leesplezier en met hartelijke groet,
Jac van Gils, voorzitter

Bavels molen-bier
en molen-broodjes?
Dat onze molen zijn rondjes niet voor
niks draait, blijkt uit het feit, dat de
producten steeds
makkelijker de
weg vinden naar
consument en naar
de middenstand. We
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hadden al langere tijd een afspraak met
bakkerij van Disseldorp. Zij verkopen
echte molenbroodjes. Van de opbrengst
ervan ontvangen welke
voor elk brood een
euro.
Sinds kort hebben we
ook een afspraak met
de Bavelse brouwerij
BABB. Zij gaan bier
maken met door de
molen gemalen grondstof. (gebroken
mouttarwe)

Oliebollen van onze
Molen
Dat onze molen weer draait en maalt
wordt steeds duidelijker. Tijdens
Oudjaar van afgelopen jaar konden onze
Molenaars daardoor een nieuw product
toevoegen aan hun assortiment. Namelijk
OLIEBOLLENMIX, waarbij de grondstoffen
gemalen werden door onze Molen.
Om het de belangstellenden nog
gemakkelijker te maken zorgden ze zelf
voor het beslag en het bakproces. En
belangstelling wás er. Bestellingen voor
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maar liefst 2000 ambachtelijke Oliebollen
rolden binnen. Uit de recensies die ze
mochten ontvangen bleek dat de smaak
meer dan voortreffelijk was. Een klein
minpuntje was dat door de overweldigende
belangstelling en wat aanloopproblemen
er enkele kopers teleurgesteld moesten
worden. Excuus aan hen bij deze
nogmaals.
Komend oudjaarsdag gaan onze molenaars
Mark en Tony zeker weer aan het
oliebollen-bakken. De aanloopproblemen
zullen dan zeker verholpen zijn.

Meelverkoop
Wist u dat u ook meel kunt kopen buiten
buiten de reguliere draaitijden om. Bij
‘Onder de Molen’ kunt u woensdag t/m
zondag van 11:00 uur tot 17:00 uur veel
van de molenproducten aanschaffen. Voor
grotere bestellingen kunt u contact
opnemen via molenaar@molenbavel.nl.
We verkopen eigen gemalen Volkoren
tarwemeel, Tarwebloem , Volkoren
speltmeel, Speltbloem, Pannenkoekenmeel,
Speltpannenkoekenmeel, Molenaarscakemix
en Kruidkoekmix.

Voorzitter in het
zonnetje
In Bavel wordt jaarlijks de prestigieuze
prijs uitgereikt die de naam ‘D’n Baviaon’
draagt. Deze ereprijs wordt toegekend
aan een persoon, club of organisatie die
zich op sociaal/cultureel gebied geduren-

de lengte van jaren verdienstelijk heeft gemaakt voor
het dorp. Dit jaar is deze aan
onze eigen voorzitter Jac van
Gils uitgereikt.
Zijn inspanningen voor de
Bavelse Kermis, onze molen, De NAC supportersvereniging, het bestuur van De
Toermalijn, de CNV en zijn inspanningen
voor het eerherstel van het “nieuwjaorke
ouwe” zingen werden daarmee nog eens
extra belicht. Jac! gefeliciteerd...!

Kersttocht zeer
geslaagd
De samenwerking met Nienke Vegter pakte
ontzettend goed uit. Haar initiatief om
in Bavel een kersttocht langs “huiselijke”
kerststallen te organiseren hebben we
omarmd.
Hierdoor
ontstond
er een
samenwerking,
waarbij wij de
samenstelling
van de tocht
en de verkoop
via “onder
de molen” op
ons namen. In
totaal zijn er 2000 tochten verkocht.
In het hele dorp werden, conona-proef,
regelmatig groepjes mensen gezien, die met
de kaart in de hand de tocht liepen. Een
bijzonder geslaagd evenement, wat ons
ook nog wat geld in kas bracht. Volgend
jaar in de herhaling? Maar dan wellicht
met nog meer adressen.
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In memoriam Michael
Martens
Ons bereikte het droeve
bericht dat Michael Martens
op 18 maart is overleden.
Michael was de man die er in
Bavel om bekend stond dat
hij altijd klaar stond om de
gemeenschap te helpen, om
het sociale leven draaiende te krijgen en
draaiende te houden.
Dat ondervonden wij als Stichting Molen
Bavel ook.
Als een van de eersten stak hij eind 2018
zijn hand op toen hulp voor onze Bavelse
Korenmolen hard nodig was. Hulp die hij
bood door het dorp enthousiast te maken
om gelden in te zamelen om onze molen
te restaureren, meedenkend om de molen
voor de toekomst
veilig te stellen
door haar onder
te brengen in een
stichting, helpend
ook door zitting
te nemen in ons
stichtingsbestuur.
Bij ons als
bestuursleden en
vrijwilligers van Stichting Molen Bavel
heeft hij daardoor een bijzondere plek
in onze harten veroverd. Op die manier
zullen we hem ook in gedachten houden.
Als eerbetoon hebben onze molenaars
onze en Michael’s Bavelse korenmolen in
de rouwstand gezet. Dit zal zo blijven
totdat Michael zijn laatste rustplaats
heeft gekregen.

We wensen zijn moeder, broer, kinderen
en verdere naasten heel veel sterkte toe.
Namens het bestuur en vrijwilligers van
Stichting Molen Bavel
Jac van Gils, Voorzitter

maak kennis met:
Op verzoek van Anton,
de samensteller van
deze nieuwsbrief, wil ik
graag wat vertellen over
o.a. het onderhoud van
“onze” Bavelse Molen.
Mijn naam is Ad Vermijs,
64 jaar, woon samen met
Petra Snepvangers en
trotse vader van 24-jarige dochter Aimy.
Geboren in Oosterhout maar nu een
kleine 30 jaar woonachtig in Bavel
en binnen de Stichting Molen Bavel
betrokken om het onderhoud van onze
Molen in goede banen te leiden
Omdat ik tijdens het sponsordiner t.b.v.
de Molen in december 2017 bij Rian te
kennen gaf
dat ik wel een
beetje handig
ben en best
wel bij wat
schilder- en/
of timmerwerk
wilde
assisteren,
ben ik bij de
“vrienden van
de molen”
betrokken

Pagina 

L
E
V
A
B
N
E
L
O
M
G
N
I
STICHT
L
N
.
L
E
V
A
B
MOLEN
geraakt.

dat we op deze
manier “onze ”
Molen nog lang
in goede staat
kunnen houden,
zodat iedereen
die wil, ervan kan
genieten.

Na een behoorlijk actief, maar ook heel
gezellig 2018, met de bekende acties voor
de nieuwe wieken, ben ik door voorzitter
Jac van Gils gevraagd om in het bestuur
van Stichting Molen Bavel plaats te nemen.
Nu, ca. 3,5 jaar verder, is onze Molen
ondertussen voorzien van die mooie
nieuwe wieken, (dankzij dus o.a. de Bavelse
gemeenschap) en zijn we met een leuke club
vrijwilligers regelmatig bezig om de Molen
in goede conditie te houden.
Door o.a. Hans Engelvaart, Skip (Jan)
Meeren, Piet v.d. Linden, Rian van Riel, Jack
Verdaas, ondergetekende en de molenaars
Mark en Tony is er het nodige werk verzet,
kort geleden hebben we aan de zuidelijke
toog het lood e.d. vervangen om lekkage
tegen te gaan. Dat betekende ook dat
het verfwerk van de stenen romp weer
aangepakt moest worden.
Aan een (historisch) Rijksmonument uit
1865, als de Molen is, is regelmatig
onderhoud uit te voeren en we willen hem
graag zo authentiek mogelijk houden, met
oog voor het detail.
Het is een gezellige groep mensen, die
naast het harde werken, ook af en toe
de tijd nemen om
een bakkie koffie
te doen. Samen
genieten van het
gedane werk geeft
telkens toch weer
voldoening. We
komen eigenlijk
steeds weer handen
tekort, dus als
iemand nog wat tijd
over heeft?
Ik ga er vanuit

Uiteraard is een
ieder welkom
om een keer te
komen kijken als
we bezig zijn
bij “onze” Molen, . We zijn echter niet op
vaste tijden aanwezig maar meer afhankelijk
van de actuele situatie.
Maar je kunt altijd contact opnemen via:
stichting@molenbavel.nl.
Misschien nog eens tot ziens bij de Bavelse
Molen.
Ad Vermijs
Bestuur en vrijwilligers Stichting molen Bavel:
Ad Vermijs, Anton van Dierendonck, Anton Gommers,
Carla Verdaas, Ellen van Kuijk, Hans Engelvaart,
Jac van Gils, Jack Maas, Jack Verdaas, Jaco Spa,
Jan Meeren, Jeroen Smeulders, Liesbeth de JongSmeekes, Mark Heutink, Petra Snepvangers, Piet
van der Linden, René de Lange, Rian van Riel, Toine
Jansen, Ton Meesters, Tony Hop

Colofon:

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
Stichting Molen Bavel.
Lay-out:
Anton Gommers.
“ Redactieadres: Geestland 22, Bavel.
contact: stichting@molenbavel.nl
website: www.molenbavel.nl

Al vanaf een bedrag van €18,65, €186,50 of
€1865,- wordt u donateur van onze Stichting.
stuur een mail naar stichting@molenbavel.nl
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