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Beste lezers
Het is alweer december 2011.
Hoog tijd om u weer eens op de
hoogte te brengen van wat er
zich het afgelopen jaar heeft
afgespeeld met betrekking tot
Molen Vogelzicht. En natuurlijk
ook wat onze plannen zijn voor
de toekomst.
Veel leesplezier gewenst, door
Daniëlla, Jack, Cathrien en
Jacco van Stichting Vrienden
van Molen Vogelzicht.

In deze nieuwsbrief
o.a.:
- onderhoud in 2011
- oliebollen en
wafels
- activiteiten 2012
- donateur van
het jaar:
René de Cock

Minder subsidie op onderhoud
Jammer genoeg is het
niet alleen maar goed
nieuws wat we u kunnen
melden. Van Stichting
Molen Vogelzicht, die
eigenaar en beheerder
is van de molen en de
maalderij, vernamen we
dat de provincie
Zeeland geen subsidie
meer verstrekt voor het
onderhoud aan molens.

Dit is een slechte
ontwikkeling, omdat nu
40% van de
onderhoudskosten
moet worden bijgelegd,
tegen voorheen 30%.
Maar goed onderhoud
is van levensbelang
voor het behoud van
het monument. Zonder
onderhoud zal spoedig
weer verval intreden.

Volgend jaar kan weer
een nieuwe aanvraag
ingediend worden voor
BRIM subsidie op een 6jarig onderhoudsplan.
Deze subsidie vergoedt
60% van de kosten van
noodzakelijk onderhoud.
De aanvraag wordt
momenteel voorbereid.

In 2015 bestaat MOLEN VOGELZICHT 150 jaar!!!
Het duurt nog even, maar toch willen we dit feit al eens onder
uw aandacht brengen. Hoe moet volgens u, molenliefhebber,
het jubileumjaar van Molen Vogelzicht eruit zien? Geef uw
ideeën door via vriendenvan@molenvogelzicht.nl

HET ONDERHOUD VAN DE MOLEN EN MAALDERIJ IN 2011

____________________
Dit jaar jaar werd de voering
van het bovenwiel vervangen

Het onderhoud van
molen en maalderij blijft
een zaak van wikken en
wegen. Er wordt per jaar
een afweging gemaakt
tussen prioriteit en
kostenplaatje. Dit jaar is
er voor gekozen om,
conform het huidige

onderhoudsplan, de kap
te laten teren, de voering
van het bovenwiel te
vervangen (het bovenwiel bevindt zich aan de
molenas, zie foto) en
twee lagers te
vervangen, die dienen
voor de aandrijving van

de haverpletter.
Om de kosten te
drukken, hebben de
bestuursleden van
stichting Molen
Vogelzicht er weer
voor gekozen om het
klein schilderwerk zelf
uit te voeren.

OLIEBOLLENACTIE 2011 IN SAMENWERKING MET RDKV

____________________
In de aandrijving van de haverpletter
zijn twee lagers vervangen

19 februari was het weer
zover. Na een goede
voorbereiding en taakverdeling ging iedereen
weer aan de slag met de
oliebollen. Ook deze
keer was het voor
Magda en Marij weer
vroeg dag, zij hebben
namelijk ieder jaar de
taak om het beslag te
maken. Dus staan de
dames om half 5 paraat.
Iets later treedt ook de
bakploeg aan en om 10
uur begint het

uitbrengen van de oliebollen. In tweetallen gaat
de ploeg in vijf auto’s op
pad. Doordat de
bewoners van Kuitaart
en Lamswaarde een
folder in de bus hebben
gehad, zijn er al heel wat
bestellingen binnengekomen. De mensen
zitten ons vaak al op te
wachten, want een
oliebol bij de koffie is
lekker! Door de
inmiddels jarenlange
ervaring is de hele ploeg

van beslagmakers,
bakkers en rondbrengers
goed op elkaar ingespeeld en verloopt alles
in een goede harmonie.
Stichting RDKV heeft
deze keer haar deel van
de opbrengst aan
stichting Vrienden van…
geschonken. Nogmaals
veel dank hiervoor !

WAFELS BAKKEN TIJDENS DE ROMMELMARKT OP KUITAART
Op 14 mei werd door
de stichting Rond de
Kleine Vogel (RDKV)
een rommelmarkt
georganiseerd. De
stichtingen Molen
Vogelzicht en Vrienden
van MV, zorgden voor
de inwendige mens
door wafels te bakken
en daarbij koffie, thee

en frisdrank aan te
bieden. Door velen
wordt dit als een
welkom extraatje
ervaren op een
rommelmarkt!
Dit jaar viel deze actie
gelijktijdig met Nationale Molendag. Daarom
werden ook in de molen
wafels aangeboden,

maar helaas werd er
hier wat minder gebruik
van gemaakt.

De activiteitenkalender voor 2012
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In 2012 zullen de vaste
activiteiten, zoals de
oliebollenactie en de
wafelactie, weer plaatsvinden. We willen graag
deelnemen aan de
verlichte boerderijenroute en ons dan presenteren door middel
van een standje bij de
molen. Hierbij willen we
ons richten op het
werven van donateurs.

De molen zal in 2012
een stopplaats zijn bij de
bridgedrive, die jaarlijks
georganiseerd wordt
door de bridgeclub.
Verder willen we volgend
jaar een videofilm
realiseren, die de
verschillende aspecten
van de molen en de
maalderij laat zien. Zo
kun je als bezoeker, ook
zonder in de molen te

moeten klimmen, een
idee krijgen hoe alles
in zijn werk gaat.
Tenslotte willen we
een derde lamp
plaatsen, waarmee de
molen langs alle
kanten goed verlicht
zal zijn.
U ziet het: plannen
genoeg…….!

Donateur worden ?
Het aantal donateurs groeit nog steeds. We bedanken allen voor hun bijdrage.
Wilt u ook donateur worden of een eenmalige bijdrage geven, maak het door
u gekozen bedrag dan over op bankrekening 1211.38.925 t.n.v. Stichting
Vrienden van Molen Vogelzicht. Wilt u dat wij u jaarlijks, in december,
herinneren aan uw donatie? Stuur dan de ingevulde bon op, die onderaan de
pagina staat. U kunt deze bon ook gebruiken als u een adreswijziging of
e-mailadres wilt doorgeven. Uiteraard kunt u ons ook per e-mail berichten.

Naam: ______________________________________
Adres: ______________________________________
Postcode: ___________________________________
Woonplaats: _________________________________
O Ik wil graag een jaarlijkse
betalingsherinnering ontvangen

O Zend mij geen nieuwsbrief meer

O Mijn adres is gewijzigd.

O Ik wil de nieuwsbrief graag per e-mail ontvangen

Nieuw adres hierboven invullen

Mijn e-mail adres is:

Vorig adres:_________________________________

_______________________________________

_________________________________

Wie zijn onze donateurs?
In elke nieuwsbrief laten wij een donateur aan het
woord. Hij vertelt hier zijn verhaal over zijn
betrokkenheid bij de molen.

Deze keer is René de Cock aan het woord.
René is 89 jaar geleden geboren in Kuitaart.
Met veel plezier heeft hij er bijna heel zijn leven
gewoond. In 2005 verhuisde hij naar het
verzorgingstehuis te Kloosterzande.
Al die jaren heeft René in het zelfde huis
gewoond, maar op verschillende nummers. In
eerste instantie, zo vertelde René mij, was het
nummer I37. De dorpen waren ingedeeld in
wijken. De wijk had een letter en de huizen in
die wijk een nummer. Familie De Cock woonde
dus in wijk I op nummer 37. Ongeveer in de
jaren dertig veranderde dit in Rijksweg 39 en na
WOII werd het Hulsterweg 62. Het gezin was
groot, René woonde daar met zijn vader,
moeder, drie broers en zeven zussen. Na zijn
schooltijd ging hij werken. Tot 1947 in de
landbouw en daarna als schilder. Eerst twee
jaar bij zijn broer in de zaak, deze had een
schildersbedrijf in Graauw, genaamd
Schildersbedrijf Jos de Cock. In 1949 maakte
René de overstap naar Schildersbedrijf
Wöginger in St. Jansteen. Hier werkte hij tot
1958 en hij ging toen aan de slag bij
schildersbedrijf De Schrijver te Lamswaarde, tot
1983.

Wij wensen alle lezers een
goede Kerst en een heel
gezond en gelukkig 2012 !

Stilzitten kan René nog steeds niet, nu
vertegenwoordigt hij de bewoners van het
verzorgingstehuis in de cliëntenraad en de
voedingscommissie.
Al snel kwamen wij te spreken over de molen.
Molen Vogelzicht vindt hij een mooi gezicht in
de streek. Vaak gebruikte hij de molen als
wegwijzer. Als hij mensen moest uitleggen hoe
ze moesten rijden, gebruikte hij de molen als
ankerpunt.
Het voer voor de kippen, zo vertelde hij, werd
altijd bij van Jole gehaald. Een mooie
bijkomstigheid bij een bezoek aan de molen
was volgens René wel, dat je soms met de
lorrie vanaf de molen tot aan de maalderij naar
beneden kon “roetsjen”.
Wat hij zich ook nog goed kan herinneren, is dat
er in de jaren ’30 aan de molen werd gewerkt.
De potroeden lagen op een standaard in de
buurt van de molen, ze stonden opgesteld om
geschilderd te worden. René ging daar met zijn
vriend Leonard van Swaal even spelen. Maar
omdat het te gevaarlijk was, werden ze al snel
weggestuurd.
Vaak komt René niet meer bij de molen, af en
toe komt hij er langs. Hij ziet de molen wel vaak
op tv. In het beginfilmpje van Omroep Hulst
komt de molen van Kuitaart even voorbij en
René wacht dan altijd tot hij hem gezien heeft,
voordat hij verder zapt.

