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Molen Vogelzicht 
gerestaureerd.  
En hoe nu verder? 
 
Zoals in de vorige Molenwiek 
te lezen was, zijn de molen en 
de maalderij gerestaureerd. 
Deze staat van onderhoud 
willen we natuurlijk behouden 
en daarom is er voor de 
komende vijf jaar een 
onderhoudsplan opgesteld. 
Dit plan beschrijft de 
onderhoudsactiviteiten die de 
komende vijf jaar uitgevoerd 
dienen te worden. 
Het afgelopen jaar zijn we 
met de eerste activiteit 
begonnen, namelijk de 
schilderbeurt van de molen. 
Deze schilderbeurt omvat het 
schilderen van het 
wiekenkruis; de askop, de 
lange en korte spruit, de lage 
en korte schoor, de staart, het 
kruirad en het teren van de 
kap. 
Omdat het schilderen van een 
molen toch een hoge mate van 
specialisme vraagt, is er een 
professioneel molenmakers-
bedrijf ingehuurd. 
De medewerkers van dit 
bedrijf zijn met behulp van 
een hoogwerker en 
ingesnoerd in een harnas 
begonnen om de verschillende 
onderdelen met hoge druk af 
te spuiten. Daarna zijn de 
onderdelen geschuurd en de 
kale plekken in de grondverf 
gezet. Hierna is nogmaals 
alles in de grondverf gezet en 

tenslotte werden alle 
onderdelen afgelakt. 
Al snel werd toch wel 
duidelijk dat de kosten veel 
hoger zouden uitvallen dan  
was begroot. Dus zijn de 
leden van stichting ”Molen 
Vogelzicht” ook zelf aan de 
slag gegaan. Door hen zijn de 
voor- en achterkeuvel, de 
baard, de deuren en de 
kruipalen onder handen 
genomen. 
 

Nu ook op internet 
Sinds kort  is onze website 
www.molenvogelzicht.nl  in 
de lucht. We zijn druk bezig 
de website te voorzien van 
allerlei wetenswaardigheden 
over de molen.  
U zult er actuele informatie 
vinden over de molen en de 
stichtingen. Daarnaast zijn er 
foto’s beschikbaar over de 
restauratie en de historie van 
Molen Vogelzicht, de huidige 
stand van zaken en verslagen 
van de acties die hebben 
plaatsgevonden, zoals de 
Oliebollenactie van maart 
2008 en “Blazen bij de 
Molen” door Vrijheid 
Eendracht uit Lamswaarde 
van mei 2007. Verder treft u 
onze contactgegevens aan op 
deze site. Ook de nieuwsbrief 
zal dan via de website te lezen 
zijn. 
Als u voortaan de nieuwsbrief 
per e-mail wilt ontvangen, 
laat ons dat dan weten door 
middel van de bon. 

 
 

De Molenwiek 



Wie zijn onze 
donateurs? 
 
In de nieuwsbrieven willen 
wij steeds een tweetal 
donateurs aan het woord 
laten. Zo trachten wij u te 
laten zien: wie dit zijn, wat 
hun band is met Kuitaart en 
met de molen. De 
geïnterviewde donateurs voor 
deze nieuwsbrief zijn: Martha 
en Guust Pateer. 
 
 

 
 
Guust voor een van de landbouw-
werktuigen van loonbedrijf Pateer 
 
 
Deze keer praten broer en zus, 
Martha en Guust Pateer, over 
de molen van Kuitaart.  
In de jaren 30 van de vorige 
eeuw verhuisde de familie 
Pateer, met hun loonbedrijf, 
van Lamswaarde naar 
Kuitaart. Het bedrijf groeide 
gestaag en sinds de jaren 1940 
werd er ook loonwerk voor de 
familie van Jole gedaan. 
Vanaf die tijd werd het graan, 
dat gemalen werd in de 
molen, gedorst door het 
plaatselijke loonbedrijf. Een 
mooi detail van dit alles is dat 
Guust nog precies weet dat hij 
en zijn jongere broer Fons 
voor de eerste keer ”aan de 
pers hebben gestaan” op het 

erf van de familie van Jole, 
onder de rook van de molen. 
 
Martha en Guust vinden dat 
de molen een belangrijk 
onderdeel is van het dorp, net 
zoals de Kleine Vogel. En als 
bewijs van dit alles wijst 
Martha tijdens ons gesprek 
naar een grote foto, naast het 
raam, waarop de molen staat 
met op de voorgrond de 
Kleine Vogel. 
Jammer vonden ze wel dat de 
molen er jarenlang ”gammel” 
bijstond, dus blij en 
enthousiast hebben ze de 
restauratie gevolgd. Guust 
van iets dichterbij, want hij is 
elke keer aanwezig geweest 
als de grote kraan  aanwezig 
was om de kap, staart en 
wieken eraf te halen en er 
weer terug op te zetten. Guust 
is één keer helemaal tot boven 
geweest in de molen en om 
dit nog een keertje te doen 
lijkt hem helemaal geen gek 
idee. 
 

 
De familie Pateer in vroegere jaren 
 
De feestelijke opening in 
2004 vonden ze allebei 
schitterend. De naamkaartjes 
die ze toen kregen, hebben ze 
nog steeds in de kast liggen. 
Zulke dingen moet je 
bewaren, vinden ze. Het is 
een mooie herinnering. 
 
 

 
 
 
Georganiseerde 
activiteiten  ’07/’08 
 
Mei 2007: 
Op tweede pinksterdag 28 
mei werd onder het motto 
”Blazen voor de molen”, een 
actie van het Prins Bernard 
Cultuurfonds, georganiseerd. 
Hierbij werd bij meer dan 
zestig molens in Nederland, 
door plaatselijke harmonieën, 
fanfares of brassbands een 
concert gegeven. Zo’n concert 
werd om 14.00 uur geopend 
door het spelen van de 
molenmars ”De Spatter”. 
Het is een gezellige middag 
geworden met muziek en een 
hapje en een drankje. Tevens 
was er de mogelijkheid om 
een rondleiding te krijgen in 
de molen en maalderij door de  
molenaar. 
 
 

 
Doorkijkje door het kruirad van de 
molen 
 



 
Het publiek luistert aandachtig naar 
de uitvoering door de Fanfare 
Vrijheid Eendracht uit Lamswaarde  
 
 
September 2007: 
Op zaterdag 1 september 
gingen de molendeuren open 
voor de bridgedrive.  De 
leden van de bridgeclub 
Lamswaarde reden met de 
fiets of de auto langs zeven 
locaties, waar zij telkens een 
half uur konden bridgen. 
 

 
Deelnemers aan het bridgen in de 
molen 
 
 
 
------------------------------------ 

 
Naam: __________________ 
 
Adres: __________________ 
 
Postcode en woonplaats: ____ 
 
O Ik wil graag een jaarlijkse       
betalingsherinnering ontvangen 
O Mijn adres is gewijzigd 
 Nieuw adres hierboven invullen 

Met een lekkere lunch, koffie 
en limonade hebben we ons 
best gedaan om de bridgers 
een leuke en smakelijke drive 
te laten hebben. 
 
 
Maart 2008: 
Op zaterdag 1 maart hebben 
de stichtingen Rond De 
Kleine Vogel en Vrienden 
van Molen Vogelzicht samen 
een oliebollenactie gehouden. 
Een week vooraf zijn flyers 
uitgedeeld bij de inwoners 
van Kuitaart en Lamswaarde. 
Dit bleek een goede actie, 
velen zaten al te wachten op 
de lekkere oliebollen. 
 

 
 
’s Ochtends om half 5 waren 
twee dames al begonnen met 
het maken van  het beslag, 
want zonder beslag geen  
oliebol! 
 
 
 
------------------------------------ 
 
Knip deze bon uit, vul in en 
stuur op naar: 
 
 
 
 
 
 
________________________ 
   
 O Ik wil de nieuwsbrief 
graag per e-mail ontvangen 
 
Vorig adres:______________ 

Om half 8 konden de eerste 
bollen in het vet, en om 10.00 
uur zijn we met 10 man sterk 
langs de deuren gegaan. Dat 
liep als een trein en al snel 
waren al onze oliebollen 
verkocht. 
Mede door de goede 
organisatie en de goede zin,  
werd de actie voor beide 
stichtingen een succes. 
 
Donateur worden ? 
 
We zijn verheugd dat steeds 
meer mensen donateur 
worden van onze stichting.  
Hartelijk dank daarvoor! 
Wilt u ook donateur worden 
of een eenmalige bijdrage 
geven, maak het 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 reeds 
donateur bent en een 
betalingsherinnering wilt 
ontvangen.     
 
 
------------------------------------ 
 
Stichting Vrienden van  
Molen Vogelzicht 
Felix Timmermansstraat 33 
4561 LP HULST 
 
 
E-mail adres:  
 
________________________ 
 
O Zend mij geen nieuwsbrief 
meer 
________________________ 



 
 

De muziekanten van Fanfare Vrijheid Eendracht uit Lamswaarde  
speelden de molenmars op 28 mei 2007  


