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We zijn weer open en gaan met frisse moed verder
De afgelopen twee jaar waren niet zoals
anders, u weet ervan. Wel mocht in de
afgelopen nazomer de Braderie gelukkig
doorgaan, maar met de 1,5 meter afstand
was dat toch anders. Want in onze keuken
kon het team voor het bakken van pannenkoeken daardoor niet aan de slag.
Het was wel warm, dus ook dorstig weer
waardoor het nog aardig druk werd op het
molenterrein.
Wel fijn was dat de meelverkoop gewoon
doorgang vond, hoewel de omzet terugliep. In 2020 maalden we ca. 1100 kg, In
2021 met de eerste lockdown werd dat
ca. 2100 kg. Maar afgelopen jaar nam die
productie weer af tot 1500 kg. Er werd
nu geen meel en gist meer gehamsterd.

.

Ook dit jaar konden wij voor het verlies
aan omzet vanwege de corona weer een
beroep doen op het fonds voor lokale culturele instellingen bij de gemeente. Voor
het aanzienlijk verminderde gebruik van
“De Meuleschure” en bezoek aan de molen
is begin dit jaar uit dat fonds € 3000,aan compensatie ontvangen.
Begin dit jaar nam de SVRZ (Stichting
Voor Regionale Zorgverlening) contact
met ons op voor het gebruikmaken van
“De Meuleschure” voor twee dagdelen per
week. SVRZ was enthousiast over de
ruimte en wij hebben overeenstemming
bereikt voor het gebruik van de ruimte op
maandag en woensdag.
Wie ook met frisse moed verder gaan zijn
de twee MIO’s (Molenaars in opleiding)
die eind vorig jaar zijn geslaagd voor het
landelijk molenaarsexamen. Huib Vermue
is nu molenaar op molen De 5 Gebroeders
en Arjen Burger is vaste molenaar op de
molen van Borssele. Heren proficiat !

Een nieuwe voorraad (375 kg) graan om te malen

Komende evenementen bij molen De Vijf Gebroeders:
► zaterdag 9 juli
: Braderie te Heinkenszand
► zaterdag 3 september : Volvo-Classic
► zaterdag 10 september : Open monumentendag

van 10.00 – 17.00 uur

van 10.00 - 17.00 uur
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Uit het Jaarverslag
In 2021 was de molen 51 zaterdagmiddagen in bedrijf. Daarnaast was de molen nog zes middagen door de week in bedrijf, hoofdzakelijk om te malen. Het aantal omwentelingen over
2021 bedroeg 74.071. Dat is ca. 5000 omwentelingen meer dan in het voorgaande jaar.
Bij de meelverkoop over 2021 waren volkorenmeel, tarwebloem en pannenkoekmeel weer de
toppers. Daarbij werd ons nieuwe product de Waldkorn Classic redelijk goed verkocht.
Wel veroorzaakte de toestand in de wereld dat de prijzen allemaal flink omhoog zijn gegaan.
Op onze website vindt u een overzicht van onze meelproducten met actuele prijslijst.

Openingstijden
Voor de verkoop van ons assortiment meelproducten is de Meuleschure geopend op zaterdag
van 11.00 - 17.00 uur.

Verhuur Meuleschure
De Meuleschure is te huur en leent zich uitstekend voor het houden van (familie) bijeenkomsten of vergaderingen. Het gebouw beschikt over een mindervalidetoilet, grootbeeldtelevisiescherm met dvd-speler, muziekinstallatie en een keuken met koffiezetapparatuur, koelkast, combimagnetron en afwasmachine. In het gebouw is ruimte voor 35 personen. Voor grotere groepen kunnen bij het gebouw nog partytenten opgezet worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Quist (secretaris en molenaar) per
telefoon: 06-389.000.40 of per e-mail: de5gebroeders@zeelandnet.nl.

Immer terugkerende vraag: wie houdt onze molen draaiend ?
De huidige molenaars en vrijwilligers zijn gelukkig weer een dagje ouder geworden. Nog geen
tachtigers, maar dat gaat niet lang meer duren. En naast de molenaars die de molen laten
draaien, kan de molen niet zonder vrijwilligers. Zij vervullen een belangrijke rol. Wij willen
graag alle vrijwilligers dank zeggen voor hun inzet. Misschien voelt u zelf iets voor een taak
in ons vrijwilligersteam of kent u iemand in uw omgeving die hiervoor belangstelling heeft.
Voor iedere tip die tot resultaat leidt geven we twee zakjes meel naar keuze cadeau.

Financiën
► We kunnen wel zeggen dat de Rabobank een vaste sponsor is geworden. De Rabobank ondersteunt ook dit jaar verenigingen en stichtingen in de regio middels de Rabobank Clubsupport. Afgelopen jaar bracht die actie een prachtig bedrag van € 477,40 op. Wij danken de
Rabobank voor het initiatief en u voor uw steun bij deze actie. De nieuwe campagne is in september en u kunt als klant van de Rabobank weer stemmen op Molen D5G uitbrengen.
► Een buurtvereniging in Heinkenszand hield op te bestaan. Van het resterende kassaldo
werd € 759,87 aan molen D5G geschonken. Hartelijk dank daarvoor !
Subsidiënten
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Uitgevoerd onderhoud
Een van de werkzaamheden betrof het vernieuwen van een
steenrondsel. Het betrof het rondsel van de blauwe maalsteen. Het resultaat levert een mooi plaatje op.

Een andere ingrijpende klus was het vervangen van een gebroken kruirol. Niet voorzien onderhoud natuurlijk. De molenkap
kan draaien en doet dat over een aantal rollen. De kap van molen
De Vijf Gebroeders weegt ruim 16.000 kg en die licht je niet
zomaar even op. Er is wel een oplossing voor om een rol zonder
tillen er tussen uit te krijgen: d.m.v. een rollensluis. Als je die
niet hebt komt er enige vindingrijkheid aan te pas om dat probleem op te lossen. En dat is ook weer gelukt.
Ook afgelopen jaar is er veel geschilderd. Onze vrijwilligers
hebben na wat reparatiewerk deuren en hekken geschilderd.
De Meuleschure had ook een kwastje verf hier en daar nodig.
Professioneel schilderwerk vond plaats aan het stellingdek inclusief antisliplaag. Hiernaast recent schilderwerk aan de schoren.
Een hele toer om de kwast op de goede plaats te krijgen.

Klein stukje nieuwbouw

Naast de molen, maar niet te dicht erbij, staat sinds kort een torenvalkkast. Met het project Meer natuur voor pittig fruit verleent de
stichting Landschapsbeheer Zeeland subsidie voor dit soort kasten.
De paal was ook een gift en het laswerk is gedaan door Welding for
all. Het kan even duren voordat we nieuwe buren krijgen, we kijken er
wel naar uit.

U kunt ons volgen op Facebook
Vrienden van de Molen
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Giften en donateurs
Met de opbrengst van meelverkoop en het bakken van pannenkoeken bij festiviteiten kunnen
wij de eigen bijdrage aan onderhoudskosten voor molen D5G echt niet alleen rond krijgen.
Daardoor zijn de bijdragen van donateurs en sponsors voor ons dan ook onontbeerlijk.
Toen de plannen voor restauratie van de molen tot uitvoering kwamen waren vele inwoners van
Heinkenszand bereid om donateur van molen D5G te worden.
Twee decennia later is het donateursbestand sterk verminderd door overlijden en vertrek.
En maar spaarzaam zijn nieuwe donateurs bereid om molen D5G te ondersteunen. Misschien
kent u iemand die donateur wil worden ? Als u een nieuwe donateur aanbrengt doen wij u en
de nieuwe donateur een zakje meel naar keuze cadeau. Aanmelden als donateur kan bij onze
secretaris. Het minimum bedrag is € 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 kunt u ons natuurlijk ook blij maken
met een eenmalige gift.

Belastingtip voor donateurs en begunstigers
Rond deze tijd verzoeken we onze donateurs om het door hen toegezegde bedrag in 2022 te
voldoen. Wij attenderen u erop dat onze stichting als een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) is geregistreerd. Hierdoor mag u uw jaarlijkse donatie of incidentele gift aftrekken
van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. U dient deze gift of donatie tegenover de Belastingdienst wel aan te kunnen tonen, bijvoorbeeld door een bankafschrift.

Mutatie Stichtingsbestuur
Per augustus 2021 is de heer Wim Coppoolse als lid toegetreden tot het Stichtingsbestuur.
Weer welkom, Wim !

De “KLAP”

Stichting Molen “De Vijf Gebroeders”
Secretariaat

Colofon

Honingklaver 3 4451 ET Heinkenszand
Tel: 06-389.000.40
E-mail: de5gebroeders@zeelandnet.nl
Bankrekening NL72 RABO 01285.20.752

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Leden

:
:
:
:

Hans Filius
Bas Quist
Johan Rosink
Conny Miermans,Wim Coppoolse,
Wim Vermuë en Chris van Overbeeke

www.de5gebroeders.nl

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.

