We ruiken het voorjaar….

Nieuwsbrief - maart 2019 –
Voorzitter Wout Vos: Vooral een lust, soms een last….
Beste vriend of vriendin van de Etersheimer Braakmolen,
Als bestuur hebben we geen reden tot klagen. De molen, de kaakbergwoning, de bliksem- en
kapschuur en het molenerf liggen er uitstekend onderhouden bij. De stichting is financieel gezond,
dus reden tot tevredenheid. Het geheel is een lust om te zien!
Onze Vrienden
En gelukkig vinden velen dit met ons. Voor het in stand houden van dit rijksmonument krijgen we
een jaarlijkse subsidie. Daarnaast hebben we (een beperkt aantal) Vrienden, incidentele giften van
fondsen en ondernemers die ons goedgezind zijn, gezien hun prijsstelling.
De zorg blijft
U begrijpt, ons Etersheimer ‘juweel’, want zo zien we het toch wel, is ook een zorg. Want, krijgen
we de kosten voor onderhoud in de toekomst ook nog gedekt? Alles is specialistisch handwerk, dat
maakt het zo mooi, maar ook kostbaar.
Grijze haren
De bestuursleden hebben grijze haren, gelukkig van ouderdom en niet van de zorgen. Wel zoeken
we wat minder grijze hoofden die ons willen vervangen of willen helpen. Kent u die? We nodigen

hem of haar graag uit om vrijblijvend een praatje te komen maken. Liefde voor de plek is het
belangrijkste, daarnaast graag wat bouwkundige, financiële of bestuurlijke ervaring.
Alleen samen houden we de molen en de gebouwen in uitstekende conditie en kunnen we het erf
als culturele en educatieve ontmoetingsplek verder ontwikkelen.
Graag tot ziens bij de Molen!

Nieuw! Stichting Etersheimerbraak
Onlangs is Stichting Etersheimerbraak opgericht. Hierin zit Dorus Luyckx als vertegenwoordiger
van de Molenstichting. Doel is om tot een verantwoorde gebiedsontwikkeling te komen van en
rond de Etersheimerbraakpolder. ’t Schooltje van Dik Trom is de andere participant. Veel partijen
zijn erbij betrokken, zoals de Gemeente Edam-Volendam, HHNK en de Provincie. Deze partijen
zien allemaal duurzame mogelijkheden om dit prachtige gebiedje tot verdere wasdom te brengen.
Nieuwsgierig naar wat men wil en op welke termijn? Kijk op www.etersheimerbraak.nl

Volop activiteiten op het molenerf
Ook dit jaar was het een gezellige drukte op het molenerf. Het geweldige weer hielp daar zeker
aan mee. Fietsers en wandelaars kwamen graag langs. Bezoekerscentrum De Breek met Anne
Frederiks als uitbaatster, trok weer duizenden bezoekers! Een van de nieuwe activiteiten wat de
Pareltjesloop: een wandeltocht door onze heerlijke gemeente – stad en platteland – voor drie
goede doelen.

Natuurlijk waren er ook regelmatig culturele activiteiten, zoals Summerbreek. Helaas voorlopig
voor de laatste keer…

Het onderhoud van de molen en het bezoekerscentrum
Nu de gebouwen op het molenerf circa 17 jaar oud zijn, gaat het onderhoud van de gebouwen en
de molen een steeds groter deel van het budget opeisen.
De kaakberg en het bezoekerscentrum zijn in het afgelopen jaar weer geschilderd. Door
vrijwilligers is het hekwerk rond de molen geschilderd. Er zijn delen van het brugdek vervangen
over de waterloop bij de molen. Dit jaar zullen we weer een paar delen moet vervangen van de
brug, alsmede delen van het plankier boven de vijzel of van het houten dek boven de vijzel.
Door de molenaar is een inventarisatiegemaakt gemaakt voor het onderhoud van het technische
deel van de molen, waardoor er een goed inzicht is van de toestand van de molen. Zo kunnen we
op tijd erbij zijn als er iets moet gebeuren!

De molen in beweging
Altijd leuk om te weten: De molen draaide ook in 2018 op 60 dagen en maakte daarbij zo’n
269.271 omwentelingen van de molenas. Ook in 2019 zal Frans Kroon proberen minimaal één keer
per week de molen te laten malen. En u weet: de molen is elk weekend open!

Molenaar Frans Kroon ‘in touw’. Al 12,5 jaar!

De financiën
Afgelopen jaar hebben wij een paar legaten mogen ontvangen van stichtingen die zijn opgeheven.
De stichting recreatie Zeevang heeft een donatie gedaan en Stichting een Dijk van een Kust,
waarvoor onze hartelijke dank!
Voorts is er subsidie ontvangen van de Provincie Noord-Holland uit het Molenfonds.
De financiële situatie van de Molenstichting Zeevang is stabiel te noemen.
Voor de jaarrekening van de stichting kunt u terecht op de website www.molenstichtingzeevang.nl
Om de molenstichting en de molen draaiende te houden is het nodig dat er een goed
onderhoudsplan is zodat de kosten van het onderhoud gespreid kunnen worden en dat er zoveel
mogelijk calamiteiten worden uitgesloten. Dit plan is in de maak.

Heeft u Vrienden?
Heeft u ook zo’n grote Vriendenkring? Dan bent u een gelukkig mens. Deel uw Vrienden met ons.
Help ons door nieuwe donateurs te vinden. Voor € 20 per jaar zijn zij onze grote vriend én krijgen
gratis een kop koffie met heerlijk appelgebak in bezoekerscentrum De Breek. Geeft ze op bij
info@molenstichtingzeevang.nl

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers, geen molen. Zo simpel is het. Daarom bedanken wij alle vrijwilligers die dit
jaar weer ons enthousiast en belangeloos hielpen!

Website
Kent u onze site: www.molenstichtingzeevang.nl? Hij staat vol met interessante
achtergrondinformatie en mooie foto’s. We blijven ‘m verder professionaliseren.

Bestuur
Het bestuur is altijd te benaderen voor vragen of met suggesties. Het bestaat uit:
Wout Vos, voorzitter, 0299-401684, woutvos@kpnplanet.nl
Bart Slooten, secretaris, 072-5621856, barts68@kpnmail.nl
Jan Kant, penningmeester, 0299-403762, j.g.kant@planet.nl
Dorus Luyckx, PR, 06-17005067, dorusluyckx@quicknet.nl

Alleen met elkaar kunnen we dit prachtig stukje cultureel erfgoed behouden…

