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Koninklijke 0nderscheiding

Op 26 april had Bas Quist zijn echtgenote Nel
beloofd haar te vergezellen naar het gemeentehuis. Want, had Nel hem verteld, er krijgt een
bekende van ons een lintje. Zet maar in je agenda.
Tot zijn grote verrassing kreeg hij zelf het lintje
opgespeld door burgemeester Dijksterhuis.
Die onderscheiding kreeg
hij niet alleen voor zijn
inzet als medeoprichter,
bestuurslid/secretaris en
molenaar van de Stichting
Molen de Vijf Gebroeders
in Heinkenszand.
Naast zijn activiteiten
voor molen D5G was Bas
eerder diaken bij de
gereformeerde kerk van
Heinkenszand, en later
kerkrentmeester en lid
van
de
werkgroep
Gebouwen voor deze kerk.

Bas is ook nog actief geweest bij het sloeproeien.
Na afloop van de officiële plechtigheid was er nog
tijd voor een broodje, een drankje en een praatje
in de Meuleschure.

Jubileum Molen D5G

Op de Nationale Molendag van zaterdag 13
mei 2017 werd gevierd dat molen D5G 10
jaar geleden feestelijk geopend werd.
Leden van de Oldtimer Trekkers- en
Motorenclub Midden Zeeland gaven een
dorsdemonstratie en hielden een behendigheidswedstrijd met oude tractoren.
Helaas waren de weergoden ons ongunstig
gezind. Na de middag volgde de ene stortbui
na de andere en werd helaas het motto bij
bezoekers en standhouders ”inpakken en
wegwezen”.

Molendag van 12 mei j.l.

Beter weer hadden we bij de nationale
molendag dit jaar. ’s Middags trokken de
voorstellingen met de roofvogelshow veel
publiek.

Geslaagd!

Onze Molenares in Opleiding Amber is 9 mei
geslaagd voor het Regionaal toelatingsexamen. Zij mag hierna deelnemen aan het
landelijk examen. Proficiat Amber!

Komende evenementen bij molen De Vijf Gebroeders:
►

►

7 juli
: Boerenmarkt & Braderie
8 september : Open Monumentendag

‘s zaterdags van 10.00 – 17.00 uur aan de Slaakweg te Heinkenszand
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Het aantal bezoekers in de molen over 2017 bedroeg ca. 1000 personen; een toename van 30% t.o.v.
het vorige jaar door meer groepsbezoeken zoals van
- School De Wegwijzer en Jan van Schenge school
- A-Ford club (oldtimers)
- Dorpsraad Heinkenszand
- Personeelsvereniging gemeente Borsele
- Winkeliersvereniging Heinkenszand
- Oost Brabants molengilde, Senioren fietstocht Borsele
- Sinterklaas (Kinderen personeelsvereniging gem. Borsele)

De bezoekers kwamen overigens niet alleen uit Heinkenszand, Zeeland of Nederland. Een enkeling
kwam wel van heel ver weg. Wat dacht u van Mozambique, of zelfs Peru?

En maar draaien …….

In 2017 heeft de molen(as) 99.409 omwentelingen gemaakt.
Dat zijn er ca. 20.000 minder dan voorgaand jaar. Mede oorzaak van
het minder aantal omwentelingen is dat er wat problemen met de
“vang” waren waardoor niet te snel gedraaid kon worden.

Afgelopen jaar is er ca. 1200 kg aan tarweproducten4voor de thuisbakkers gemalen. T.o.v. het voorgaande jaar is dit ca. 80 kg. minder.
In nevenstaande tabel de gerealiseerde omzet per product.
Voor de zemelen en het griesmeel – een restproduct – is er eigenlijk
geen belangstelling. De zemelen worden geschonken aan een paarden-

- 322 kg. Volkorenmeel
- 221 kg. Tarwebloem
- 13 kg. Griesmeel
- 8 kg. Zemelen
- 132 kg. Speltmeel
- 146 kg. Speltbloem
- 35 kg. Roggemeel
- 319 kg. Pannenkoekmeel

liefhebber en het overschot griesmeel dient als kippenvoer. Dit is natuurlijk beter dan weggooien.

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.

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.

Subsidiënten
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Naast onze net geslaagde aankomende molenaar Amber is er inmiddels – ook een jeugdige - MIO
bijgekomen en is er nog een jonge oudere die bijna elke zaterdag assisteert met het klaarzetten
van de molen. Dat geeft ons weer een beetje moed voor de toekomst!

Heel dringend vrijwilligers gevraagd !

De stichting heeft heel dringend behoefte aan vrijwilligers. Zeker voor onze klusploeg op de
dinsdagmorgen. De klusploeg is in de loop van de jaren in aantal bijna gehalveerd. Het werk van de
klusploeg richt zich op klein onderhoud aan gebouwen en molen alsmede de logistieke gang van
zaken van de meelproducten. Werkzaamheden van direct belang voor het voortbestaan van de
molen. Wij zoeken als vrijwilligers daarvoor personen met wat technisch inzicht die handig zijn
met hamer en zaag (houtbewerking), en kunnen schilderen. Maar ook moet het gemalen meel
worden afgewogen en verpakt. En ook moeten de molenstenen regelmatig gereinigd worden.

Daarnaast zijn er groepsbezoeken, ontvangsten en markten waarbij koffie moet worden gezet en
geschonken en rondleidingen gegeven. Of u nu handig bent, koffie kunt zetten, rondleidingen wilt
geven of molenaar wilt worden, het kan allemaal.
Kom eens kijken op dinsdagmorgen.

Uitgevoerd onderhoud

De verflaag op het stellingdek was uit veiligheidsoverweging voorzien van een antislipmiddel. Helaas
liet deze verflaag los – vermoedelijk door een niet goed gereinigde ondergrond – en is in het
voorjaar van 2018 onder garantie hersteld. Tevens is schilderwerk uitgevoerd aan de kap en het
staartwerk.

Rabobank Clubkascampagne

De Rabobank Oosterschelde ondersteunde ook dit jaar met een bedrag van € 120.000.- de
verengingen en stichtingen in de regio. U kon, als Rabobankklant, 2 stemmen op Molen D5G
uitbrengen bij de Rabobank Clubkascampagne. Het leverde ons dit jaar € 341,70 op !
Wij danken zowel de Rabobank als u voor uw steun bij deze actie.

De Boerenmarkt en Braderie op 8 juli

Deze dag was voor stichting Molen D5G een .succes.
Het weer was prachtig en de toeloop naar de boerenmarkt op
het molenterrein was enorm. Het accordeonorkest "Concertina"
verraste onze markt met een spontaan optreden hetgeen
door vele bezoekers werd gewaardeerd.
En het keukenteam bakte maar liefst 600 pannenkoeken!
Het was dus smullen geblazen.
.
Vrienden van de Molen
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Alleen al de jaarlijkse onderhoudskosten van de molen bedragen ca. € 7.500. Daarvoor krijgen we
subsidie, maar niet voor de volle 100%. Inmiddels is de Provinciale onderhoudssubsidie vervallen en
wordt de Monumentale instandhoudingssubsidie van het Rijk teruggebracht van 60 naar 50%.
Daardoor dreigt de financiële positie van de molen in zwaar weer te geraken, want bovenop ons aandeel
in de kosten aan onderhoud komen de exploitatiekosten zoals verzekeringen, nutsvoorzieningen,
onderhoud van nevengebouwen etc etc. geheel voor rekening van de stichting. En dat komt neer op
een bedrag van ca. € 7.000. Met de opbrengst van meelverkoop en pannenkoeken bakken op de
boerenmarkten kunnen wij dit bedrag echt niet alleen bij elkaar krijgen. De bijdragen van donateurs
en sponsors zijn voor ons dan ook onontbeerlijk, maar ook eenmalige giften zijn meer dan welkom.
U kunt zich aanmelden als donateur 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 maakt u ons natuurlijk ook heel blij met een eenmalige gift.

Belastingtip voor donateurs en begunstigers

Rond deze tijd verzoeken we onze donateurs om onze stichting ook weer in 2018
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.

Volg ons op Facebook

Sinterklaas, die goede heer
Was bij molen D5G, voor de eerste keer.

(bij de personeelsvereniging gemeente Borsele)

Stichting Molen “De Vijf Gebroeders”

Colofon
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tel 0113-561877
Honingklaver 3
4451 TC Heinkenszand
e-mail: de 5gebroeders@zeelandnet.nl

bankrekening NL72 RABO 01285.20.752 – inschrijfno K.v.K. 22050787
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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 vanwege
de heilzame werking ervan.

