
Nieuwsbrief                        MOLEN DE VIJF GEBROEDERS                                      JAARGANG 13 

 

        2017 JUBILEUMJAAR    

 

    JAARGANG   13       VOLGNUMMER 19     
MEI 2017   

Molen De Vijf  

Gebroeders   

NIEUWSBRIEF   
www.de5gebroeders.nl   

 

Heinkenszand     
  redactie:        jrosink@zeelandnet.nl   

Het is alweer 15 jaar geleden dat Stichting Molen De Vijf Gebroeders tot stand kwam.  
Op 28 juni 2002 werd de Stichting D5G ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en op 11 november 
van dat jaar kreeg de Stichting de molen in eigendom. Voor één euro. Dat is zeker niet erg veel. Maar 
de molen verkeerde in een dermate slechte bouwkundige staat dat er af en toe wel eens een stukje 
vanaf viel. Het Stichtingsbestuur nam daarbij wel de verplichting op zich om de molen bouwkundig op 
te knappen en te onderhouden, en ook nog eens maalvaardig te maken. En dat heeft, na enkele jaren 
voorbereidingstijd, geleid tot de restauratie van 2004 tot en met 2007.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 10 jaar geleden, op 7 september 2007, werd de molen feestelijk geopend. 
Ter gelegenheid van deze jubilea zal op de Nationale Molendag van 13 zaterdag mei niet alleen een 
Boerenmarkt worden gehouden, maar zal ook de aanwezigheid van oude tractoren en een dorskar de 
oude tradities van de boerenarbeid doen herleven.  
Komende evenementen bij molen De Vijf Gebroeders: 

►   13 mei   : Boerenmarkt / Nationale Molendag  
►      8 juli   : Boerenmarkt / Braderie 
►  9 september : Open Monumentendag 

                 ‘s zaterdags van 10.00 – 17.00 uur aan de Slaakweg 
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Openingstijden 
Voor bezoek en de verkoop van ons assortiment meelproducten is de molen geopend op zaterdag         ‘s zomers van 11.00-17.00 uur en ‘s winters van 13.00-17.00 uur.   Tijdens de maanden juli en augustus is de molen ook op de woensdagmiddagen open. Ook op dinsdagochtend - er wordt dan geklust bij en in de molen - kunt u bij molen D5G terecht.  
Vrijwilligers gevraagd ! 
De stichting heeft dringend behoefte aan vrijwilligers die zich in willen zetten voor het voort-bestaan van de molen.  Of u nu handig bent, koffie kunt zetten, rondleidingen wilt geven of molenaar wilt worden, het kan allemaal.  Kom eens kijken op dinsdagmorgen of bel Bas Quist. 
Verhuur Meuleschure 
De Meuleschure is te huur voor het houden van (familie)bijeenkomsten en vergaderingen. In het 
gebouw is ruimte voor 35 personen. Eventueel kunnen er partytenten opgezet worden. Het gebouw 
beschikt over een mindervalidetoilet, grootbeeldtelevisiescherm met dvd-speler, een keuken met 
koffiezetapparatuur, koelkast, combimagnetron en afwasmachine.   
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Quist, secretaris en molenaar: telefonisch 
0113-561877 of per e-mail: de5gebroeders@zeelandnet.nl. 

Bezoekers  
Het aantal bezoekers in de molen over 2016 bedroeg ca. 670 personen; t.o.v. 2015 een kleine terugloop mede beïnvloed doordat de Boerenmarkt op de Nationale Molendag geen doorgang vond.  
Bezoeken door groepen vinden ook regelmatig plaats.  Niet alleen ter bezichtiging van de molen, maar ook voor het  gebruik van de Meuleschure gedurende een dagdeel, of alleen  maar om even “bij te tanken” op het terras.  Een dergelijk bezoek met oldtimers door de Automobielclub  Leopard uit België leverde dan weer mooie plaatjes op. 
En maar draaien ……. 
In 2016 heeft de molen(as) 122.889 omwentelingen gemaakt.  
Dat zijn er ca. 2000 minder dan in het voorgaande jaar. Deze  
terugloop werd veroorzaakt door een windstille periode en het  
uitvallen van een der molenaars. 
Afgelopen jaar is er ca. 1250 kg aan tarweproducten voor de thuisbakkers gemalen. T.o.v. het voorgaande jaar is dit ca. 250 kg. minder hetgeen te wijten is aan het wegvallen van een boerenmarkt. Daarbij is ook merkbaar dat de vraag naar speltmeel afgenomen is. 
In nevenstaande tabel de gerealiseerde omzet per product.                 

- 307 kg. Volkorenmeel 
- 305 kg. Pannenkoekmeel 
- 234 kg. Tarwebloem 
- 168 kg. Speltbloem 
- 163 kg. Speltmeel 
-   32 kg. Roggemeel 
-   22 kg. Griesmeel 
-   15 kg. Zemelen 
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Amber, Molenaar in Opleiding (MIO) 
Wie gaat in de toekomst molen D5G draaiende houden? Eigenlijk is dat onze grootste zorg, want 
de huidige molenaars zijn al een dagje ouder. En wie neemt dan het stokje van hen over? Wie van 
de heren die van hun pensioen genieten of genoeg vrije tijd hebben?  
Maar kijk, op woensdagmiddag is ze druk aan het werk op Molen D5G.  
Amber van Oers, een jonge blom van begin 20 uit ’s-Heerenhoek  
maakt bij molenaar Bas haar praktijkuren voor het regionaal  
molenaarsexamen. Haar belangstelling voor molens werd bij toeval  
gewekt. Ze zocht in het kader van haar opleiding voor dierenverkoper 
een oriënterende stageplek. Op de dag die haar het beste uitkwam, was  
alleen nog een plekje bij de molen van Brasser in Biggekerke beschikbaar 
(Brasser verkoopt ook voer voor dieren).  Meer dan een uur met de bus. 
Maar het beviel haar prima daar. Later liep ze er gedurende een half jaar 
een dag stage in de week en werkte er ook in de zomerperiode. 
Amber werkt nu vier dagen in de week bij Brasser, ook op zaterdag.  
Op woensdag is ze vrij en Bas was bereid om haar te begeleiden als MIO.  
Op de vraag wat zij nu de mooiste molen vindt heeft ze een duidelijk antwoord: een molen in een 
zo oorspronkelijk mogelijke staat. Daarbij noemt ze het voorbeeld van een molen, waarbij de wieken 
niet met een kraan, maar met de hand weer op hun plaats werden getild.  
Amber redt het zeker wel. Een van de eerste keren dat ze op de molen was vroeg Bas of ze in een 
wiek durfde te klimmen. In een oogwenk zat ze boven, wel een beetje in haar wiek geschoten zeg 
maar. Na het behalen van het molenaarsexamen wil ze uiteraard op de molen van Brasser draaien. 
En misschien toch nog ook een paar keer op molen De Vijf Gebroeders? 
Wij wensen Amber alle succes toe en een prettig verblijf bij Molen De Vijf Gebroeders. 
Ongeval & Veiligheid  
Het trapluik van de graanzolder is voorzien van een contragewicht. Op het moment dat onze 
molenaar dhr. Kodde bij zijn vertrek uit de molen het luik wilde sluiten brak ongelukkigerwijs de 
staalkabel van dit contragewicht en klapte het volle gewicht van het luik op dhr. Kodde. Hierdoor 
viel hij van de trap ca. 5 m. naar beneden. Hoewel wij van geluk mogen spreken dat dhr. Kodde op 
zijn voeten terecht kwam is het letsel aan zijn voet zeer ernstig en zijn wij als stichting ons er 
terdege van bewust dat dit ongeval noodlottig had kunnen aflopen.  
Er zijn direct maatregelen genomen om een dergelijk ongeval in de toekomst te voorkomen. 
Afscheid 
Eind vorig jaar overleed Jan Nuijten, een van onze vrijwilligers. Hij was een toegewijde kracht bij 
het werk aan de molen. En niet alleen geliefd bij de molen, ook daarbuiten. Wij missen hem erg. 
Wij voldeden graag aan de wens van Jan om de condoleancebijeenkomst bij de molen te houden.  

 

Vrienden van de Molen 

Heinkenszand 
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De “KLAP” 
Vergeet ook niet “De Klap 
van de Meule” op uw bood-
schappenlijstje te zetten ! 
Niet alleen lekker in de 
koffie, maar ook vanwege 
de heilzame werking ervan. 
 

Donateur worden is niet zo moeilijk 
U meldt zich aan bij onze secretaris. U betaalt tenminste € 12,- per jaar; meer mag uiteraard ook. Daarvoor ontvangt u dan eenmaal per jaar deze Nieuwsbrief. Als u zich niet voor langere tijd financieel wilt binden mag u ons natuurlijk ook heel blij maken met een eenmalige gift. 
Belastingtip voor donateurs en begunstigers 
Rond deze tijd verzoeken we onze donateurs per brief om onze stichting ook weer in 2017 financieel te steunen. Natuurlijk hopen we dat er aan ons vriendelijk verzoek gehoor wordt gegeven.  Onze stichting is als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) geregistreerd. Daardoor mag u uw jaarlijkse donatie of incidentele gift aftrekken van de inkomsten-of vennootschapsbelasting. Uiteraard dient u deze gift of donatie tegenover de Belastingdienst wel aan te kunnen tonen, bijvoorbeeld door een bankafschrift. 
Nieuwsbrief per E-mail 
Bij wijze van proef versturen we de nieuwsbrief ook aan de donateurs van wie we de E-mailadressen  hebben. Mocht u de nieuwsbrief uitsluitend per E- mail willen ontvangen dan horen we dat graag van u.  
Bestuursmutatie 
Het Stichtingsbestuur meldt verheugd dat het sinds het begin van dit jaar versterkt is met de 
toetreding van dhr. Adrie Spruijt. 
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