Volop voorjaar!

Nieuwsbrief - mei 2020 –
Voorzitter Wout Vos: de toekomst…
Beste vriend of vriendin van de Etersheimerbraakmolen,
Het zijn spannende tijden. Enerzijds is daar het alles bepalende coronavirus en anderzijds,
overigens van een geheel andere orde, is er onze vraag over de toekomst van de molenstichting
Zeevang.
Het coronavirus raakt de molenstichting niet direct maar wel onze huurder van de
kaakbergwoning, de bliksemschuur en de kapschuur. Op last van de overheid zijn alle
evenementen afgelast en is de horeca gesloten en dat betekent voor onze huurder dat zij een
beroep zal moeten doen op de voorzieningen/regelingen van de overheid.
Over de toekomst denken we hard na
De molenstichting wil de Etersheimerbraakmolen als rijksmonument in stand houden; financieel
geen makkelijke taak. Onze inkomsten komen uit de subsidie voor de molen (rijksmonument), de
huuropbrengsten van de bliksemschuur, de woning en de kapschuur. Daarnaast van de Vrienden
en de bezoekers aan de molen. Zonder onze sponsors als de Rabobank en ondernemers die in hun

prijsstelling rekening houden met onze positie, zouden we het ook niet redden. Het gaat om alle
beetjes en elke euro.
Groot onderhoud
Het toekomstig noodzakelijk groot onderhoud brengt de stichting in financiële problemen. Het
onderhoud gebeurt door vakmensen; bijna alles is handwerk. Vakbekwame vrijwilligers zijn er
weinig, dus alles moet betaald worden.
En verrassingen zijn er altijd. Zoals bij onze wens tot aankoop van een stukje grond dat van HHNK
is. De discussie is op dit moment van wie de grond is. In het verleden zijn deze zaken te weinig op
een rij gezet en afgekaart, waardoor wij discussie hebben met het NNHK. Gelukkig is er af en toe
ook een positieve verrassing, zoals nu de subsidiëring van het duurzaam maken van de molen.
Samengaan?
Desalniettemin wordt er nagedacht en gesproken over de toekomst en staat de vraag centraal of
de molenstichting zelfstandig kan blijven of dat we misschien moeten samengaan met het
Schooltje van Dik Trom of dat we opgaan in een groter geheel in het kader van de toeristische visie
voor de regio.
Al met al is een stevige afweging noodzakelijk waarbij voor de molenstichting het in stand houden
van de Etersheimerbraakmolen altijd het zwaarst zal wegen!
Graag tot ziens bij de Molen!

We gaan de molen verduurzamen!
Grote kans dat we de molen op korte termijn kunnen verduurzamen, d.w.z. isoleren. Het is de bedoeling
dat de zolderingsvloer van de benedenverdieping van bovenaf wordt gedaan. Daarnaast wordt de spilkast
aan de binnenzijde geïsoleerd, waarna de isolatie voor het zicht aan de binnenzijde weer wordt
afgetimmerd met houdt. Tevens wordt het schilderwerk en enig reparatiewerk aan de kap en de raampjes
uitgevoerd.
Geld hiervoor krijgen we van Stichting Duurzaam Waterland. Zij spreken van een ‘uniek project’. Zij stellen
winst uit de twee ‘windturbines bij Marken’ beschikbaar voor maatschappelijke doelen. Het gaat om een
mooi bedrag waardoor we dit doel kunnen realiseren. Molenspecialst Rein Kistemaker pakt dit project
binnenkort op. Weer een stapje verder…

Archeologisch centrum komt op erf bij de Breek
Ook dit plan gaat hoogstwaarschijnlijk door: een tijdelijk archeologisch museum dat naast
bezoekerscentrum De Breek komt. We hopen dat dit in de zomermaanden er staat. Voorlopig
wordt gedacht aan een termijn van minimaal 10 jaar dat het museumpje er zal staan.
In het modern vormgegeven gebouwtje worden archeologische vondsten uit dit gebied – zowel
van het land als uit het water – tentoongesteld met passende informatie erbij. Het museumpje
heeft hierdoor niet alleen voor kinderen een mooie educatieve functie, maar ook voor volwassen
fietsers en wandelaars die geïnteresseerd zijn in het unieke gebied rond Etersheim.
Veel partijen zijn erbij betrokken, zoals de Gemeente Edam-Volendam, Alliantie Markermeerdijken
en de Provincie. Deze partijen zien allemaal duurzame mogelijkheden om dit prachtige gebiedje
tot verdere wasdom te brengen.
Het archeologisch museum is een initiatief van Stichting Etersheimerbraakpolder. Hierin zitten
naast vertegenwoordigers van de Molenstichting Zeevang en ’t Schooltje van Dik Trom,
betrokkenen bij de regio, zoals Friso de Zeeuw (voorzitter) en Albert Mol (penningmeester). Meer
informatie: www.etersheimerbraak.nl

QR-bordjes Dik Trom-route gaan weg
Misschien kent u ze, maar wellicht ook niet: de bordjes met een QR-code erop die samen de Dik
Trom-route vormen. Helaas verdwijnen ze. Oneindig Noord-Holland – de eigenaar ervan – stoot
alle routes met dergelijke bordjes af.
Oneindig Noord-Holland is voortgekomen uit het project Oneindig Noord-Holland van de Provincie
Noord-Holland, waar sinds 2011 een schat aan verhalen is verzameld. In 2013 is het project

verzelfstandigd in een stichting, die zes jaar het bestuur over Oneindig Noord-Holland gevoerd
heeft.
Vanaf 2019 hoort de redactie van Oneindig Noord-Holland bij het Noord-Hollands Archief. Het
bezoek- en postadres bevindt zich in het gebouw van het Noord-Hollands Archief, de voormalige
Janskerk aan de Jansstraat 40 te Haarlem. De samenwerking tussen Oneindig Noord-Holland en
het Noord-Hollands Archief zal de komende jaren verder ingevuld worden

Volop activiteiten op het molenerf
Ook afgelopen 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
Anna Frederiks als uitbaatster, trok weer duizenden bezoekers!

De molen in beweging
Altijd leuk om te weten: De molen draaide ook in 2019 op 60 dagen en maakte daarbij
zo’n 272.638 omwentelingen van de molenas. Ook in 2020 zal Frans Kroon proberen minimaal één
keer per week de molen te laten malen. En u weet: de molen is elk weekend open. Dat wil zeggen,
vooralsnog niet, zolang de coronabeperkingen voor de musea gelden.

Molenaar Frans Kroon ‘in touw’. Al 13,5 jaar!

De financiën
Voor de jaarrekening van de stichting kunt u terecht op de website www.molenstichtingzeevang.nl

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
Dick Hendricks, dick.hendriks@kpnmail.nl

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

