
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

         

 
 
  
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   
    
   
  
 
 
 
  

 

December 2012   De Molenwiek 

 

In deze nieuwsbrief  
  o.a.:             
- in memoriam: 
  Wies van Jole        

   - activiteiten   
 

Nieuwsbrief van Stichting Vrienden van Molen Vogelzicht 

In deze nieuwsbrief willen we nog 
even stilstaan bij enkele 
gebeurtenissen in het afgelopen 
jaar. Het meest indrukwekkend 
was ongetwijfeld het overlijden 
van de oude molenaar, Wies van 
Jole, in januari.  Verder kijken we 
nog even vooruit, naar wat we 
van plan zijn in 2013. 
Veel leesplezier gewenst, door 
Daniëlla, Jack, Cathrien en 
Jacco, van Stichting Vrienden van 
Molen Vogelzicht.         

Beste lezers 

 In memoriam:  Wies van Jole 
Op 22 januari 2012 is 
Wies van Jole, oud-
molenaar van molen  
Vogelzicht  op bijna 97 
jarige leeftijd overleden. 
Wies is geboren op 31 
januari 1915, als tweede 
zoon van molenaar 
Theodorus van Jole en 
diens vrouw Amalia 
Borm. Naast zijn oudere 
broer Joos had hij nog 
drie zussen: Marja, 
Wiesa en José.  
Toen zijn vader in 1942 
overleed zette Wies op 
27 jarige leeftijd het 
molenaarsbedrijf  voort. 
Hij werd de derde 
generatie molenaar van  
molen  Vogelzicht. 
In 1948 trouwde hij met 
Clementina Biesbroeck 
en samen kregen zij vijf 
kinderen.  

 
 

 
 

Wies was een molenaar 
in hart en nieren. Hij 
streefde ernaar om altijd 
een zo goed mogelijk 
product te leveren. In 
1943 liet hij in de 
maalderij een 
elektromotor aanbrengen 
en een klopbuil om 
bloem te maken, zodat 
hij in de oorlog onder 
moeilijke 
omstandigheden toch 
zijn klanten kon voorzien 
van tarwemeel en 
“goede” bloem.  
In 1970 liet hij de molen 
voor de eerste maal 
restaureren, zodat deze, 
ondanks de teruggang 
van het                                                                                
molenaarsbedrijf, toch 
nog regelmatig kon 
draaien. 
 

Tot op hoge leeftijd 
genoot Wies van zijn 
vrijheid, de polders en de 
boerderijen in de 
omgeving, de gewassen 
op het land, en de 
bewoners uit de streek. 
Gezeten op zijn favoriete 
plekje voor het raam, met 
uitzicht op de molen, kon 
hij urenlang aan ieder die 
het maar wilde horen, 
vertellen over hoe het er 
vroeger aan toe ging.  
Ook was hij er trots op dat 
“zijn” molen in 2004 weer 
zo mooi was 
gerestaureerd en het 
stemde hem tevreden dat 
de molen dankzij de 
stichting en de hulp van 
velen voor de streek 
behouden kon blijven. 

 

  
 



 

Wij wensen u prettige feestdagen en een gelukkig en gezond 2013 
 

BRIDGEDRIVE 
Op 8 september 2012 bood Molen Vogelzicht weer een alternatieve 
locatie voor de bridgedrive. Twee leden van onze stichting hebben 
gezorgd dat deze groepen bridgers werden voorzien van koffie en thee 
en voor één groep is er een uitgebreide lunch verzorgd. 

 50+ FIETSROUTE 
Honderden deelnemers aan deze fietstocht hebben op de route de 
molen en de maalderij bezocht.   

ONDERHOUD  
           Door de molenmaker, de firma Adriaens, uitgevoerd:  

- Het schilderen van de wieken 
- Er zijn vijf nieuwe kruisarmen in het spoorwiel (op de steenzolder)  
  geplaatst  
- De spitsroeden in de askop zijn vernieuwd. 
- De vangblokken zijn passend gemaakt aan het bovenwiel. 

    Door de leden van de stichting zelf uitgevoerd: 
- schilderwerk aan de ramen en deuren van de maalderij,  
  de kruipalen rondom de molen en de palen van de hekken. 
-onderhoud van het terrein 

  
  En dit hebben we gepland voor 2013... 

- Het installeren van de derde lamp rondom de molen in januari 
- OLIEBOLLENACTIE op 19 januari, in samenwerking met stichting RDKV 

  
 
Wij danken alle donateurs voor hun bijdrage in het afgelopen jaar.  
Nieuwe donateurs zijn nog altijd van harte welkom. Aanmelden kan met onderstaande bon. 
U kunt deze bon 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 donateur worden 
 
 
O Voor mijn donatie wil ik graag een jaarlijkse  O Zend mij geen nieuwsbrief meer 
    betalingsherinnering ontvangen 
 
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:_________________________________             _______________________________________ 
 
                    _________________________________
 

  

  

 

 
   Dit deden we in 2012… 

 

 

Stichting Vrienden van 
Molen Vogelzicht 

 
 
 

SECRETARIAAT: 
 
 

Cathrien van Jole 
Felix Timmermansstraat 33 

4561 LP  HULST 
 

TELEFOON: 
0114-321834 

  
    

E-MAIL: 
vriendenvan@molenvogelzicht.nl 

Bezoek onze website! 
Ga naar: 

www.molenvogelzicht.nl 
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