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Woordje vooraf . . . 
‘Die meule komt er toch nôit . . .’
Het is nu precies 10 jaar geleden dat we de eerste
bijeenkomst hadden om ons idee, de herbouw van 
molen De Zwaan, te bespreken. Na geld van de 
gemeente te hebben gekregen, zijn we gestart met 
een haalbaarheidsonderzoek op de jaarmarkt in 
ons dorp. De meeste reacties waren in de trend 
van ‘leuk, goed idee, maar die meule komt er toch 
nôit.’ Dit hebben we nog vaak moeten horen, totdat 
we iets tastbaars hadden. Dat begon met het 
starten van onze kringloopwinkel. Door die 
opbrengsten en het binnenhalen van subsidies en 
mede door zelfwerkzaamheid konden we in 2015 
eindelijk de deuren van onze multifunctionele 
ruimte ‘Onder de Meule’ openzetten. 

We kunnen niet meer terug
Toen het geloof van onze Vinkelse gemeenschap er was, 
konden we niet meer terug.
Nu hadden we immers een mooie ruimte waar we ons 
verhaal konden vertellen en inkomsten uit genieten. 
Daarna zijn we met de bouw van de achtkant gestart, 
wat door zelfwerkzaamheid betaalbaar bleek te zijn.  
In 2019 hebben we twee molenbouwers de opdracht 
gegeven om onder meer het gaande werk en de molenkap 
te leveren. Als bestuur hebben we nog wel steeds een 
uitdaging. Tot op de dag van vandaag is onze begroting 
nog niet helemaal sluitend. Uiteraard hebben we er 
vertrouwen in dat het goed komt, maar we hebben nog 
een laatste zetje nodig . . . Hoewel onze molen nog niet 
gereed is, hebben we ons doel al bereikt, namelijk het bij 
elkaar brengen van mensen om samen iets neer te zetten. 
Het is te vergelijken met de bouw van een carnavals- 
wagen: samen bouwen en genieten in een ontspannen 
sfeer, zonder rangen of standen.
 
Voor Vinkelse mensen  
Door Vinkelse mensen
Deze brochure hebben we uitgegeven om te tonen hoe 
we dit project hebben aangepakt en wat we hebben 
gerealiseerd. Toen we hiermee in 2010 startten stond er 
bijna 1 miljoen euro op de begroting. Een groot bedrag. 
Het is fijn om te vermelden dat we zo’n € 275.000 aan 
subsidies hebben verdiend. Daarnaast hebben we  
ruim 400 betalende ‘‘Vrienden van de Vinkelse Molen’’ 
gevonden. En niet in de laatste plaats hebben we door 
de tomeloze inzet van onze vrijwilligers zelf veel 
inverdiend. Verder zijn er de inkomsten van onze 
kringloopwinkel ‘De Meule’ en ook nog van de multi- 
functionele ruimte. Alles bij elkaar, inclusief schenkingen 
en acties, hebben we behoorlijk wat gerealiseerd.  
Er resteert dan nog een tekort van € 115.000.  
Dit jaar zetten we het nodige op touw om de begroting 
sluitend te krijgen
Tot slot wil ik iedereen bedanken die, op welke manier 
dan ook, heeft bij gedragen aan de wederopbouw van 
molen De Zwaan.

Ebert van Wanrooij | Voorzitter



Onze Vrijwilligers 
Alle lof gaat uit naar onze - meer dan 140 - vrijwilligers die 
dit mooie project dragen. Zij zetten zich in om het project 
tot een geslaagd einde te brengen, tegelijk het begin van 
iets nieuws. Ons doel is om De Zwaan medio september 
2020 ‘draaiende’ te hebben. Onze visie gaat verder, want 
zo hebben we al molenaars die onze molen gaan beheren 
en laten draaien. Verder willen we gevonden worden door 
fietsers en wandelaars die in onze multifunctionele ruimte 
kunnen genieten van een kop koffie en uitleg wensen over 
de werking van korenmolen De Zwaan. Dit wordt onder 
meer mogelijk door de aanleg van een fietsbrug over de 
wetering en in de toekomst een fietspad dat van Den 
Bosch tot aan de Maashorst gaat lopen.

Dankzij de tomeloze inzet van al onze vrijwilligers 
hebben we veel bereikt in de afgelopen jaren.  
Op deze pagina’s zijn de meesten van hen afgebeeld. 
En een aantal van hen vertelt hier over hun 
ervaringen vanuit hun rol of missie. 

‘Ruim 8 jaar geleden ben ik vrijwilliger geworden in onze 
kringloopwinkel De Meule. Als vrijwilliger kom je in contact 
met heel veel verschillende mensen. Iets wat een verrijking 
is in je leven. Het maakt me blij om iets te doen wat ertoe 
doet: in de winkel geld verdienen voor de herbouw van de 
molen en ook het archief bijhouden voor de toekomst’
Betsie Ploegmakers

‘Ik breng als vrijwilliger van de MFR de vrijwilligers en de 
gasten samen in een ruimte waar Brabantse gezelligheid 
heerst. Daar is iedereen welkom en herleven veel verhalen 
van vroeger. Het blijft een uitdaging om de ruim 40 
vrijwilligers in hun kracht te zetten en met de inkomsten 
een steentje bij te dragen aan de wederopbouw van de 
molen. Dit geeft me energie . . . ’
Ineke Pennings 

‘Eind 2010 ben ik gestart met de cursus Vrijwillig Molenaar 
en op 17 oktober 2013 heb ik het certificaat behaald. Bijna 
aansluitend zijn de werkzaamheden voor de MFR begonnen, 
gevolgd door invaart en achtkant. Na vele jaren van bouwen 
met meerdere vrijwilligers brengen we De Zwaan 
binnen - kort aan het draaien. Voor mij als molenaar, besmet 
met het molenaarsvirus, wordt het langzaamaan spannend. 
Ik heb er veel zin in om met deze prachtige molen te mogen 
werken, het bezorgt me kippenvel.’
Hans Kappen

‘Op 5 januari 2015 zijn we begonnen met de onderbouw 
van de molen. Dat was al best een uitdaging. Maar de 
grootste uitdaging is en blijft voor mij de achtkant. We 
hadden géén tekeningen, alleen wat foto`s en wat 
voorbeelden. Er zitten net zoveel denk- als timmeruren in. 
Het is en blijft een leuke, super prestigeklus. En dat 
allemaal gerealiseerd door onze vrijwilligers. Heel knap,  
Ik ben er zeer trots op.’ 
Henk van de Ven



1  achtkant
2  molenberg of molenbelt
3  kap
4  maalzolder
5  steenzolder
6  luizolder
7  kapzolder
8  binnenroede
9  hekwerk
10  voorzoom met stroomlijnprofiel
11  ijzeren molenas
12  askop
13  asgat buitenroede
14  baan- of halssteen
15  pensteen
16  bovenwiel
17  vulstukken
18  vang
19  vangbalk
20  ezel
21  sabelijzer
22  vanghaak
23  lange spruit
24  korte spruit
25  lange schoor
26  staartbalk
27  kruibok of kruilier
28  kruipaal
29  Engels kruiwerk
30  kruivloer
31  overring
32  kuip
33  voeghout
34  windpeluw
35  tempelbalk
36  penbalk
37  voorkeuvelins
38  achterkeuvelins
39  steenbed

40  voorbaard
41  koning
42  wieg
43  (boven)ijzerbalk
44  gaffelwiel luiwerk
45  tafel luiwerk
46  spoorwiel
47  steenrondsel
48  staakijzer
49  (onder)ijzerbalk
50  steenkraan
51  steenkuip
52  steenbedding
53  kaar
54  kaarbomen
55  schuddebak
56  meelkist
57  meelkoker
58  meelbak
59  ezel
60  vonderbalk
61  steenspil
62  lichtboom
63  lichttouw met gewicht
64  steigergaten
65  kapspant
66  gording
67  inrijpoort

In Memoriam

Tonny van der Lee, onze oorspronkelijke voorzitter, 
is in de zomer van 2014 plotseling overleden. 
Wij en zijn familie missen hem node.  
Wij herinneren hem als een sociale man die midden in 

de Vinkelse gemeenschap stond. Wij zullen hem tijdens 
de wederopbouw in gedachte meedragen.
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STICHTING DE VINKELSE MOLEN

Dwarsdoorsnede achtkant molen De Zwaan
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De Zwaan
in onderdelen  
Op deze pagina ziet u verschillende molenonder-
delen, van het gaande werk en molenkap van 
molen De Zwaan. Variërend van het bovenwiel met 
azijnhoutenkammen, meelpijpen, steenkraan tot 
en met kruibok.

Wenst u meer informatie over het doneren van een of 
meerdere van deze onderdelen, raadpleeg dan de 
separate prijslijst en neem gerust contact op met ons 
bestuur.

Contactpersoon: Jan van der Lee, sponsorcommissie: 
06 - 53 33 54 06.

luitafel + luiwiel

pen van molenas

poortstok

bovenwiel + pal

steenkraan + steenkuip

meelpijp

spoorwiel + gaffelwiel

meelbak

molenas + vulstukken

spoorwiel + koningsspil

kruibok

Engels kruiwerk

molenas

spoorwiel + steenrondsel



Samen maken we 
het waar   
De molen is meer dan een uitdagend bouwproject.  
Het is een sociaal project waar mensen samenkomen  
om te werken, of een bezoekje te brengen aan onze 
multifunctionele ruimte ‘Onder de Meule’. Voor een 
lekker kopje koffie mét zelfgemaakte taart, of een 
optreden van bijvoorbeeld een smartlappenkoor.  
De Zwaan is een mooie, warme plek waar mensen 
elkaar ontmoeten.

Als De Zwaan straks weer maalt, willen we ruimte gaan 
bieden aan educatie, recreatie en zorg. Bewust gekozen 
activiteiten die een extra lading krijgen dankzij de natuur- 
lijke omgeving van de molen. Die ademt agrifood en het 
Brabantse goede leven. Het voelt nu eigenlijk al goed en 
vertrouwd.

Zo bouwen we niet alleen een oorspronkelijk gebouw dat 
het culturele erfgoed van ons dorp verrijkt, maar tegelijk 
bouwen we samen met onze vrijwilligers aan de 
leefbaarheid van Vinkel. Het is een project waar wij met 
z’n allen ontzettend trots op zijn. Een project dat volledig 
draait op én om onze mensen.

Niet alleen ’n stukje erfgoed
Het mooie van ‘onze Zwaan’ is dat we de molen 
multifunctioneel kunnen inzetten.
Natuurlijk wordt er straks graan gemalen en kunnen we 
daarvan de lekkerste, gezonde broodproducten maken. 
Onze molenaar kan je daarover van alles vertellen.
Maar denk ook aan muzikale optredens, een stukje 
theater of film. Ook leent ‘Onder de Meule’ zich 
uitstekend voor bijvoorbeeld tentoonstellingen met 
allerlei thema’s, waaronder de historie van Vinkel en 
omgeving. Tevens denken we aan een stukje educatie, 
want wat is er nu mooier dan onze kinderen in zo’n 
inspirerende omgeving wat bij te brengen op het gebied 
van agri & food.
Tegelijk zijn er ook mogelijkheden voor dagbesteding 
buiten zoals tuinieren en het telen van groenten en fruit. 
Maar ook binnen, waarbij we denken aan het opknappen 
van meubels, bloemschikken, broodbakken, ijzersmeden, 
schilderen, boetseren en nog veel meer.

Met zorg 
De molen is gebouwd met passie en draagkracht, vanuit 
onze lokale gemeenschap. 
Het sociale karakter van Vinkel wordt versterkt door  
De Zwaan als werkplaats te ontwikkelen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Onze molen biedt 
ruimte voor dagbesteding. Handjes voor de molen en 
tegelijk kansen voor de mensen. In een goede samenwer-
king met een aantal lokale zorginstellingen kan een 
programma worden ontwikkeld dat kansen biedt voor 
zowel hun cliënten als de mensen van De Zwaan.  
Als dat geen sociaal en sympathiek gebaar is . . .
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van Stichting De Vinkelse Molen.
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Kaathoven 25  
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www.vinkelsemolen.nl 
info@vinkelsemolen.nl
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