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Nieuwsbrief. Mei 2022.

Deze nieuwsbrief:

Voorwoord

voorwoord.................................................... 1

Beste donateurs en belangstellenden van
de molen in Bavel.
Het is alweer enige tijd geleden dat u
een nieuwsbrief van ons heeft ontvangen.
Dit werd mede veroorzaakt door de
coronacrisis die ook ons parten heeft
gespeeld. In die tijd zijn we natuurlijk
actief gebleven, echter nu de maatregelen
bijna helemaal verleden tijd zijn gaan we
er weer met extra frisse moed tegenaan.
Graag informeren we u over de huidige
stand van zaken. Belangrijk nieuws is dat
de molen een vernieuwd bestuur heeft
gekregen.
Samenstelling bestuur:
Voorzitter		Frank van Beijsterveldt
Secretaris
Ton Meesters
Penningmeester Jaco Spa
Activiteiten
Rian van Riel
Communicatie
Marianne Meijers
Beheer molen
Mark Heutink
Algemeen lid
Ellen van Kuijk
Algemeen lid
Carla Verdaas van Riel

Introductie nieuwe
bestuursleden
In coronatijd zijn we als Stichting niet
veel naar buiten getreden. Er konden
geen activiteiten plaatsvinden omdat
contacten vermeden moesten worden. In
het coronajaar gaven twee bestuursleden
aan ermee te willen stoppen. Jac van Gils
als voorzitter had andere interesses en
Ad Vermijs wilde uit het Stichtingsbestuur
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maar wel als Vriend en aanvoerder bij de
onderhoud commissie betrokken blijven.
Daarna hebben we in het vorig jaar kennis
mogen maken met nieuwe enthousiaste
bestuursleden die ons team zijn komen
versterken. Tijdens het kerstspel dat
bij de molen werd opgevoerd en bij
het knapperend haardvuur, werden de
nieuwe bestuursleden op informele wijze
voorgesteld.
Frank van Beijsterveldt, zie zijn
introductie verder in deze nieuwsbrief,
kreeg al direct zijn eerste voorzitters
taak om Ad Vermijs te bedanken voor
het bestuurswerk. Frank gaat zich als
voorzitter o.a. ook als gids inzetten om
rondleidingen te geven. Frank komt uit
het bedrijfsleven en heeft veel contacten
en kennis op bestuursniveau.
Marianne Meijers, zie ook haar introductie
verder in deze nieuwsbrief, werd
door Frank welkom geheten. We zijn
ontzettend blij dat we haar in ons team
hebben als communicatie kracht. Naast
veel communicatiewerk zal zij ook het
vernieuwen van de website voor haar
rekening nemen. Haar man Roel Meijers en
Anton Gommers gaan nieuwe fietsroutes
uitzetten.
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Beide nieuwe bestuursleden worden met
hun ideeën en inzet enorm gewaardeerd.
Het levert nieuw enthousiasme op en is
een perfecte aanvulling op de zittende
leden.

De nieuwe voorzitter stelt zich voor:
Onlangs werd ik gevraagd plaats te nemen
in het bestuur van Stichting molen Bavel.
Tijdens de eerste vergadering werd ik ook
voorgesteld als de nieuwe voorzitter.
Graag maak ik mezelf dan ook nader
bekend.
Ik ben Frank van
Beijsterveldt en sinds
kort heb ik mijn werk
gestaakt en mijn assurantieen hypotheekkantoor,
Pouwels Advies in Breda,
overgedragen aan Veldsinkvan der Kolk in Dorst.
Ik ben getrouwd met
Corry en samen hebben we
twee dochters waarvan de
oudste, Floortje, samen
met haar partner Bart drie
kinderen heeft. Zij zijn met
name erg gericht op Bavel
door hun lidmaatschap van
de tennisvereniging en het
vieren van Carnaval met de
leden van hun tennisteams.
Zij wonen in Dorst. Onze jongste
dochter, Maaike, woont met haar man in
Naarden dus helaas wat verder weg.
Mijn hobby’s zijn skiën, zwemmen,
wandelen met de hond en lezen.

Tot enkele jaren geleden was ik
gedurende 25 jaar voorzitter en
medeoprichter van Business Club Breda,
een netwerkclub met een groot aantal
leden in en rond Breda. Nu ben ik nog lid
en was ik medeoprichter van de Heeren met
Karakter, een clubje van gelijkgestemden
die eens per maand het nuttige met
het aangename combineren, tijdens
bijeenkomsten die altijd eindigen met een
hapje en een drankje.
Sinds enkele jaren wonen we in Teteringen
en daar neem ik plaats in het bestuur van
de belangenvereniging “Om de Haenen” de
wijk waar we met erg veel plezier wonen.
Mijn rol als voorzitter van de
molenstichting is om
de belangen voor het
behoud van de molen
zo goed mogelijk
te behartigen.
Graag kom ik dan
ook in contact met
bewoners in Bavel,
het bedrijfsleven, de
sponsoren, donateurs
en vrienden van de
molen.
Ik zal ook proberen
om op de draaidagen
van de molen,
meestal op Zaterdag,
aanwezig te zijn
zodat eenieder die
daar belangstelling
voor heeft informatie kan krijgen over de
molen en uiteraard over de stichting.
Dus graag tot ziens bij de molen.
Met vriendelijke groet
Frank van Beijsterveldt.
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Kennismaking met
Marianne Meijers

Algemene informatie
over de bergkorenmolen in Bavel:
type en functie (1)

nieuw lid van het bestuur en
verantwoordelijk voor de communicatie

Mijn naam is Marianne Meijers en sinds
eind vorig jaar ben ik lid geworden van
het bestuur van de Stichting de molen
van Bavel en verantwoordelijk voor de
communicatie. Ik ben 67 jaar, getrouwd
met Roel en heb drie zonen en bijna zes
kleinkinderen. Mijn hobby’s zijn lange
afstandswandelingen en fietstochten maken, lezen en andere culturen. Van beroep
ben ik ergotherapeut en heb als zodanig
enkele jaren gewerkt. Daarna heb ik de
afgelopen 21 jaar met hart en ziel en met
veel plezier gewerkt binnen onze
Stichting Harambee
Holland om met de
lokale bevolking in
Kenia te proberen
de kwaliteit van het
onderwijs te verbeteren. Maar er is
een tijd van komen
en gaan en op dit
moment zijn we de
werkzaamheden aan
het overdragen aan
de Kenianen. Dat betekent dat ik meer tijd
heb gekregen en het enorm leuk vind om
iets te doen voor een belang binnen ons
mooie dorp Bavel. Deze keer dicht bij huis,
ik woon om de hoek bij de molen. Ik ga
graag met de kleinkinderen naar de molen en heb bewondering voor het prachtige monument en de enthousiaste mensen
die de belangen van de molen behartigen.
Graag draag ik mijn steentje bij om onze
molen in stand te houden en te promoten.

Soms krijgen we de vraag wat voor molen
onze molen in Bavel is, met name wat voor
type het is en welke functie de molen
heeft. Nederland heeft heel veel molens
in verschillende types. Zo zijn er molens
gebouwd van steen en van hout, maar
ook in allerlei vormen en maten. Onze
molen is gebouwd in 1865 met lokaal
gebakken bakstenen. Hij is gelegen aan
de westzijde aan de rand van het dorp.
Deze plek is destijds bewust gekozen
omdat de molen toen minder last had van
windbelemmering en de dominante wind de
molen vrij kon bereiken. Hoe anders is dat
tegenwoordig! Door dwarrelende winden
en de hoog opgetrokken geluidswallen
heeft de windvang een behoorlijke knauw
gekregen. Met de bouw van de molen
werden rondom ook een woning voor de
molenaar en andere opstallen zoals voor
de dieren gebouwd. Om de wind te kunnen
blijven vangen heeft men besloten om
de molen hoger op te trekken. Ook de
wieken moesten bediend kunnen worden,
door er bijvoorbeeld zeilen op te kunnen
leggen (zoals bij een zeilboot) en ook
de molenkap moest in de wind kunnen
draaien. Daarbij moet de molen boven
de huizen uitsteken, waarbij een plateau
rond de molen wordt gemaakt om de
wieken te bedienen en de molenkap in de
wind te laten draaien. In Bavel is gekozen
voor een zogenaamde molenberg, die
rondom de molen is opgeworpen. Deze
is gemakkelijk in het onderhoud, kan
met gras worden ingezaaid en is in alle
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jaargetijden goed te betreden. Een andere
methode is een houten stelling. Deze is
veel onderhoudsgevoeliger maar moet een
keer in de dertig jaar vervangen worden.
Het voordeel is dat hij op de begane grond
geen ruimte inneemt. Qua functie is onze
molen een korenmolen. Dat betekent dat
er vroeger maar ook nu allerlei granen
vermalen worden, bijvoorbeeld tarwe en
rogge, later
ook mais.
Vroeger zijn
er ook andere
producten
zoals
bijvoorbeeld
peulvruchten
door de
molenstenen
zijn gegaan
en zo
vermalen.
In Nederland
hebben molens
ook andere
functies dan
Nieuwe Driemanspolder
het vermalen.
Zo zijn er
bron: wikimedia.org
heel veel
molens die water uit de polders pompen
door middel van een scheprad of een vijzel,
molens die hout zagen of olie produceren.
In Brabant kwamen ook veel schorsmolens
voor, die eikenhout vermaalden voor de
leerlooi industrie.
In dit korte verslag hebben we uitgelegd
waarom onze molen een bergmolen is:
bergmolen vanwege het type, korenmolen
vanwege de functie.
Ton Meesters (secretaris)

De oliebollenactie
De oliebollenactie van afgelopen december
2021 was een overweldigend succes!
We hebben 2150 oliebollen verkocht,
gebakken van ambachtelijk vervaardigde
bloem van onze molen. We hebben veel
enthousiaste reacties mogen ontvangen,
mensen vonden de oliebollen superlekker.
Helaas was er ook een enkele minder goede
reactie. Het kan zijn dat Misschien is er
tussen de 2500 oliebollen door toch een
baksel is misgegaan. Of mensen wisten er
thuis niet goed mee om te gaan. We leren
steeds meer, en worden steeds beter.
(Het is voor ons een goede les) Volgend
jaar voegen
we een
kleine
beschrijving
toe over
hoe de
bollen op te
warmen. De
bestellingen
en de
uitgifte
liepen dit
jaar erg
gesmeerd.
Volgend
jaar laten
we de
oliebollen
via de mail
bestellen, dat verliep vlot en is ons goed
bevallen. De kosten van flyer/ drukwerk
besparen we hiermee. Het was een hele klus
om zoveel oliebollen te bakken maar we
hebben het met erg veel plezier gedaan!
Uiteindelijk hebben we weer een
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mooi bedrag voor de restauratie en
onderhoudswerkzaamheden voor de molen
bij elkaar gehaald.
Tot 31 december 2022, dan gaan we er
weer voor! We gaan niet meer flyeren voor
de Oliebollenactie, in december zijn ze te
bestellen via de website of
stichting@molenbavel.nl
Nogmaals dank van de oliebollenbakkers.

WIST U DAT……
* Eén koppel molenstenen niet goed
functioneert. Om de kwaliteit van het
meel te waarborgen zal
dit gecorrigeerd
moeten worden.
Eerst wordt
een rapport
opgemaakt
waarin de oorzaak
wordt beschreven
en vervolgens zullen adviezen worden
gegeven! Helaas een niet voorziene
onderhoudsklus
* De website aan vernieuwing toe is! De
komende tijd wordt de inhoud opnieuw
bekeken en deze zal aangepast worden.
* Er in de toekomst twee nieuwsbrieven per
jaar zullen verschijnen: de eerste eind
maart, de tweede eind oktober.
* Anton Gommers en
Roel Meijers bezig zijn
om een aantal mooie
fietsroutes uit te zetten
vanaf de molen! Deze
zijn te verkrijgen in het
restaurant onder de
molen. hiervoor kunt u
een vrijwillige bijdrage
voor het drukwerk in

het busje doen.
* Het heerlijkste meel, gemalen door
de molen nog steeds te koop is in het
restaurant onder de molen!
* Er zijn 3 molenvrienden die de cursus
molengids volgen. Als u een rondleiding
voor uw familie of collegae wilt, kunt u
dat aanvragen via ons emailadres.
* U kennis kunt maken met onze voorzitter
tijdens Anno 1920, op 19 juni, bij de
molenkraam.

Oproep
Iedereen die goede ideeën heeft voor leuke
activiteiten ten behoeve van de molen kan
daarin meedenken. Geef het vooral door
aan een van de bestuursleden van de molen
en wie weet kunnen we er mee aan de slag!!

Hart voor de molen?
Wanneer u ons rijksmonument in Bavel,
de prachtige korenmolen
“de Hoop” een goed hart
toedraagt kunt u donateur
worden. Zegt het voort, zegt
het voort!
We houden u graag op de hoogte van alle
wederwaardigheden rondom de molen.

Colofon:

Deze nieuwsbrief is een uitgave van
“ Stichting Molen Bavel.
Lay-out:
Anton Gommers.
Redactieadres: Seminarieweg 3, 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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