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In 2019 was het lekker druk bij Molen 

D5G: in mei was er de nationale molendag 

met boerenmarkt, boogschieten en goed 

weer. Leden van de Verenigde Schutters-

sociëteit uit ‘s-Heerenhoek gaven demon-

straties handboogschieten en boden een 

ieder de gelegenheid om te schieten op 

de vogels van de liggende wip. Voor de 

echte Zeeuwen geen mirakel, maar voor 

de toerist wel een leuke kennismaking 

met onze folklore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Een week later vond de Molentocht met 

ca. 300 oldtimers plaats. Molen D5G was 

een van de aanlegplaatsen bij deze tocht.  

Door de aanhoudende regen waren er ook 

nogal wat uitvallers helaas. 

Tijdens de braderie begin juli was het 

daarentegen prima weer met veel bezoek. 

  Resterende evenementen bij molen De Vijf Gebroeders: 

►    zaterdag 12 september  : Braderie en Open Monumentendag 
                                            aan de Slaakweg te Heinkenszand van 10.00 – 17.00 uur  

►      zondag   13 september  : Volvo-Classic  van 14.00 - 16.00 uur 

    2019 was een leuk jaar; wat wordt 2020 nog ??? 

2020 ziet er heel anders uit dan het af-

gelopen jaar. De nationale molendag met 

Boerenmarkt is inmiddels geschrapt.  

Ook het bezoek aan de molen zelf ligt 

stil. Want in de molen is het afstandhou-

den van elkaar een groot probleem. De ge-

meente heeft ook een nieuwe datum voor 

de Braderie gevonden en die staat nu voor 

12 september op de kalender. Dat valt sa-

men met de Open Monumentendag.  De 

dag erna volgt de VolvoClassic, een oldti-

mertoertocht, met stopplaats molen D5G.  
Wij moeten nog even afwachten  of en 

hoe deze evenementen doorgang zullen 

vinden. Op onze website zullen wij u hier-

van op de hoogte houden. Wel van belang: 

  De meelverkoop gaat gewoon door! 

 

 

 

 

 

 

 

       
        Molentocht 2019 
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Uit het Jaarverslag 

In 2019 was Molen D5G 48 zaterdagen open en nog 8 dagen door de week. 

Het aantal omwentelingen van de molen over 2019 bedroeg : 76.813.  Dat is ca. 5.500 omwen-

telingen minder dan voorgaand jaar. Die vermindering werd veroorzaakt door de windstille 

periodes gedurende de zomermaanden.  

Tijdens die omwentelingen is netto ca. 825 kg gemalen aan tarwe-

producten t.b.v. de verkoop aan thuisbakkers, 134 kg minder dan 

vorig jaar. De meeste vraag was naar volkorenmeel: 218 kg op de 

voet gevolgd door pannenkoekmeel met 197 kg. De minste vraag 

was er naar zemelen: daarvan ging maar 14 kg over de toonbank. 

Hiernaast het omzetoverzicht van onze andere meelproducten.  

Zie onze website voor een compleet overzicht van onze meelpro-

ducten met prijslijst.  

Openingstijden  
Voor de verkoop van ons assortiment meelproducten (met ruimte voor de 1,5 m onderlinge 

afstand) is de Meuleschure geopend op zaterdag, momenteel van 13.00 - 17.00 uur.  

Verhuur Meuleschure 

De Meuleschure is te huur en leent zich (behoudens de Coronavoorschriften) uitstekend voor 

het houden van (familie) bijeenkomsten of vergaderingen. Het gebouw beschikt over een min-

dervalidetoilet, 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, als de Coronavoorschriften 

dat toelaten, 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. 

Mio’s 
Op molen De Vijf Gebroeders zijn drie molenaars in opleiding (MIO's).  

Een van die drie, Jochem Poot uit Ovezande was zover gevorderd dat hij begin dit jaar aan 

het regionaal examen kon meedoen. En slaagde daarvoor, waardoor hij nu toegang heeft tot 

het afleggen van het landelijk examen. De PZC omlijstte zijn prestatie met een paginagroot 

artikel. Maar dat heeft u al met veel belangstelling gelezen natuurlijk. 

Voorlopig  liggen de examens uiteraard stil. 

Volg ons op Facebook  

- 131 kg tarwebloem   

-  82 kg speltmeel 

-  73 kg speltbloem    

-  44 kg bolusmix      

-  31 kg maisbroodmix 

-  19 kg roggemeel 

-  16 kg griesmeel   

Subsidiënten 
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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 m.b.t. 

het in standhouden van de molen. Wij willen ook alle vrijwilligers dank zeggen voor hun inzet. 

Misschien 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.  

Uitgevoerd onderhoud 

De vanginrichting van de molen (zeg maar “de rem”) ging stoten, happen en heftig trillen. 

Hierdoor is lichte scheurvorming in de molenromp ontstaan. In overleg met de molenmaker 

is besloten een stalen voering op het bovenwiel te monteren waardoor bij het “vangen” de 

houten vangblokken (remblokken) zich om de stalen band klemmen. Deze oplossing werkt 

naar volle tevredenheid. De scheurvorming wordt gemonitord met eventueel herstel in 2021. 

Verder is de lui-as vernieuwd en een balkkop onder de luizolder met polymeer hersteld. 

Daarnaast vond schilderwerk aan het stellinghek plaats. 

 
Het aanbrengen 

van  de stalen  

voering op  

het bovenwiel 

  

  

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Rabobank Clubkascampagne                  De vernieuwde lui-as 
De Rabobank Oosterschelde ondersteunt ook dit jaar de verenigingen en stichtingen in de 

regio. De campagne start later dit jaar en u kunt, als klant van de Rabobank Oosterschelde, 

weer stemmen op Molen D5G uitbrengen  bij de Rabobank  Clubkascampagne. Afgelopen jaar 

bracht de actie een prachtig bedrag van € 417,94  op. 

Wij danken de Rabobank voor het initiatief en u voor uw steun bij deze actie. 

Vrienden van de Molen 



    Stichting Molen “De Vijf Gebroeders” 
Secretariaat   

4451 ET Heinkenszand        Tel: 06-389.000.40 

     E-mail: de5gebroeders@zeelandnet.nl  

     Bankrekening NL72 RABO 01285.20.752  

Bestuur  

Voorzitter  : Hans Filius    

      Secretaris  : Bas Quist         

      Penningmeester   : Johan Rosink  

      Leden   : Wim Vermuë en Chris van Overbeeke 

        www.de5gebroeders.nl 
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 Het eerste jaar met SIM-subsidie 

Afgelopen jaar hebben we aan onderhoud van de molen (dwz voor het gesubsidieerde deel, 

want niet alle gemaakte onderhoudskosten vallen onder de Sim-subsidieregels) bijna € 7.500 

uitgegeven. De helft van dat bedrag krijgen wij vergoed. Wij zijn uiteraard blij met die sub-

sidie. Alleen is die subsidieregeling 10% minder dan in de voorgaande periode. Dat scheelt 

toch even € 375,-. Daarom gauw over naar het volgende punt: 

Donaties en / of giften 

Met de opbrengst van meelverkoop en het bakken pannenkoeken op de boerenmarkten kunnen 

wij die eigen bijdrage aan onderhoudskosten echt niet rond krijgen. Zeker niet in deze tijd 

waarbij evenementen, met activiteiten voor extra inkomsten, geen doorgang kunnen vinden. 

De bijdragen van donateurs en sponsors zijn voor ons dan ook onontbeerlijk. U kunt zich aan-

melden als donateur bij onze secretaris. U betaalt tenminste € 12,- per jaar; meer mag ui-

teraard 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 2020 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 Be-

lastingdienst wel aan te kunnen tonen, bijvoorbeeld door een bankafschrift.  

Mutaties Stichtingsbestuur 
Dhr. A. Spruijt heeft vanwege toenemende activiteiten bij een andere vrijwilligersorganisatie  

zijn functie als bestuurslid van onze molenstichting jl september neergelegd. Het bestuur is  

Adrie dankbaar voor zijn inzet gedurende zijn bestuursperiode.  

       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. 

 

 


