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“De Meuleschure” geopend
Vrijdag 8 mei vorig jaar was het zover.
Wethouder dhr. C. Westrate verrichtte de
opening van de nieuwe ontvangst– en verkoopruimte bij molen D5G door het naambord ervan te onthullen.

Uiteraard werd na de onthulling van het
naambord een glaasje gedronken. Het bleef
niet lang onrustig aan de Slaakweg want de
volgende dag waren we er weer vroeg bij
voor de Nationale Molendag.

Bij de opening waren er vertegenwoordigers
van overheidsinstanties en andere sponsoren
en subsidiënten aanwezig. In de toespraken
werd het waarom en hoe van het ontvangstgebouw nog eens toegelicht en werden woorden
van dank gesproken.
Net zoals een appel niet ver van de boom valt
kreeg ons “dienstgebouw” een naam met een
verwijzing naar een molen mee:
“De Meuleschure”.

In de vorige editie stonden reeds foto’s van
het interieur van De Meuleschure. En hebt u
zelf misschien de nieuwbouw bewonderd.
Inmiddels is het gebouw bedrijfsklaar, er is
ook nog een afwasmachine geïnstalleerd en
heeft de ruime pannenkoekbakplaats (niet
meer bakken in een marktkraam met hinder
van de wind) een optimale indeling gekregen.
Op onderstaande foto staan de klanten aan
de linkerkant van het gebouw in de rij.

Wethouder Westrate en secretaris Bas Quist

De Meuleschure” in vol bedrijf

Komende evenementen bij molen De Vijf Gebroeders:
- 14 mei
: Nationale Molendag
- 9 juli
: Boerenmarkt en Braderie
- 10 september : Open Monumentendag (geen Boerenmarkt)
op de zaterdag van 10.00 - 16.30.
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Bezoek, openingstijden en meelverkoop
Het aantal bezoekers in de molen over 2015 bedroeg ca. 750 personen; t.o.v. 2014 een forse
terugloop. Door het slechte weer trok onze Boerenmarkt op 29 augustus maar heel weinig bezoekers, zo ook de molen. De stichting hoopt dat door de inrichting van een buitenterras bij
het ontvangstgebouw het bezoekersaantal in 2016 weer zal toenemen.
Voor bezoek en de verkoop van ons assortiment meelproducten is de molen geopend op zaterdag ‘s zomers van 11.00-17.00 en ‘s winters van 13.00-17.00.
Ook op dinsdagochtend - er wordt dan geklust bij en in de molen - kunt u bij ons terecht.
Tijdens de maanden juli en augustus 2015 was de molen op de woensdagmiddagen opengesteld.
Hoewel de belangstelling op deze dagen niet al te groot was overtrof het in ieder geval het
bezoekersaantal op de zaterdagen. Deze openingstijden zullen in 2016 worden voortgezet.
Topper in de meelverkoop blijft natuurlijk onze onovertroffen pannenkoekenmix (ook zo leuk
om eens cadeau te geven: voor € 1,10 maak je toch een heel goed gebaar - met een flesje
“Klap van de Meule” maakt u natuurlijk een breder gebaar, maar dat terzijde).
Verder is het speltmeel en speltbloem goed in trek bij onze zelfbakkende klanten en maakt al
40% van de meel- en bloemverkoop uit. Ook verkochten we 15 kg zemelen. Dat lijkt weinig
maar kan toch echt niet in een keer in de kofferbak van uw auto.

Molenaars en molengidsen gevraagd
De stichting heeft dringend behoefte om het molenaarsteam uit te breiden met een of twee
gecertificeerde vrijwillige molenaars of kandidaten die bereid zijn de opleiding tot gecertificeerd vrijwillig molenaar te volgen.
Daarnaast is onze stichting op zoek naar kandidaten (m/v) die als molengids de bezoekers van
de molen willen rondleiden en uitleg over de werking van de molen geven, met name tijdens de
boerenmarkten.

Facebook
De moderne tijd, net wat u zegt. Molen De 5 Gebroeders: Volg ons op Facebook.

Ook uit het jaarverslag
In 2015 heeft de molen(as) 125.104 omwentelingen gemaakt. Dat zijn er 2000 meer dan voorgaand jaar. Een wetenswaardigheidje dat u kunt vinden in het jaarverslag dat u ook op onze
website kunt vinden.
En onder de kop “Vrienden van de molen” treft u daar ook nog wat kleine commercials aan.
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Bestuursmutaties
Sinds afgelopen september maakt de heer M.S.J. Willems deel uit van het bestuur.
Dhr. W. Coppoolse heeft per 31 december 2015 op eigen
verzoek het bestuur van De Vijf Gebroeders verlaten. Wim
was vanaf juni 2002 intensief betrokken bij de oprichting
van de stichting en in de loop der jaren ook met het algehele
belang van de molen en omgeving ervan.
Het stichtingsbestuur spreekt hierbij zijn dank en erkentelijkheid uit aan dhr. Coppoolse voor zijn enthousiaste inzet
gedurende deze jaren op en voor molen De Vijf Gebroeders.

Werkzaamheden

Rechts Wim Coppoolse tijdens een keuring

Naast de wekelijkse, door onze vrijwilligers uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden, zijn in de afgelopen periode de
brandblussers en bliksembeveiliging gekeurd. Een grote klus
was ook het schilderwerk aan de stelling en de schoren.
Een karwei voor iemand die geen last van hoogtevrees heeft.
Werk dat vanachter het bureau is gedaan was de Risico– inventarisatie en - evaluatie. Een document waarin de bevordering van veilig en gezond werken wordt beschreven. Hoewel
de RI&E in vele moderne bedrijfstakken allang een vanzelfsprekende zaak is geldt dat echter nog niet voor het aloude
molenaarsambacht. Inmiddels is die taak een eind gevorderd.
Waar de molenaars in vroegere tijden ook niets aan hoefden
te doen was de Hygiëne code HACCP. Hoewel de molenaars
en de logistieke medewerkers naar beste weten zo net mogelijk met voedingswaren omgingen, ontbrak tot nu toe een duidelijke richtlijn hiervoor.
Daartoe is de bij de NVWA beschikbare hygiënecode vertaald voor toepassing in onze molen.

Verhuur Meuleschure
De “Meuleschure” is nu ook te huur voor het houden van (familie)bijeenkomsten en vergaderingen. Het gebouw is geschikt voor bijeenkomsten tot 35 personen en beschikt over een
mindervalidentoilet. Verder is er een grootbeeld televisiescherm met dvd-speler en een keuken met koffiezetapparatuur, koelkast, combimagnetron en afwasmachine.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Quist, secretaris en molenaar.
Vrienden van de Molen
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Subsidiënten

Donateur worden is niet zo moeilijk
U meldt zich aan bij onze secretaris. U betaalt tenminste € 12,- per jaar; meer mag zelfs
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 2016
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.
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De “Klap”
Vergeet ook niet “De Klap
van de Meule” op uw boodschappenlijstje te zetten !
Niet alleen lekker in de
koffie, maar ook voor de
heilzame werking ervan.

