
 
Benthuizen, 6 mei 2023    
 

Nieuwsbrief 18   

met nieuws, informatie en weetjes 
over de periode sinds Nieuwsbrief 17 
van 3 september 2022. 
  

Korenmolen De Haas 250 jaar 
Eerst even terug naar vorig jaar, toen we het 250-
jarig bestaan van Korenmolen De Haas vierden. 
We hebben dat op 25 november 2022 feestelijk 
afgesloten met een gezellig buffet bij Schenkerij 
“De Boomgaard” voor alle vrijwilligers: 
molenaars, winkelvrijwilligers en bestuur.  
We zien terug op een mooi jubileumjaar met veel 
extra activiteiten, zoals de bakwedstrijd en 
bijzondere winkelaanbiedingen (vier speciaal 
gebrouwen bieren en elke maand een andere 
bakproduct als aanbieding). 

Bij de feestelijkheden op Nationale Molendag 
2022 met als speciale gast burgemeester Spies, 

stonden we in de 
vorige Nieuwsbrief 
stil. Van de uitslag 
van de fotowedstrijd, 
waarvan op Open 
Monumentendag  
10-9-2022 de prijs-
uitreiking plaatsvond, 
maken we nu graag 
nog melding. Er 
waren 45 foto’s 
ingezonden.  
Winnaar was Michel 

Looyenstein met 
Startrail. Bij de jeugd 
hadden Rutger 
Hoogland met de 
Korenmolen De Haas 
en Nathan Gillissen 
met een foto van 
Leerdamse molen in 

                                       avondlicht evenveel punten.     

                                                  [LINK] naar de website 

Nationale Molendag 13 mei 2023 
met diverse activiteiten op het Molenplein.  
 
Van 10:00 tot 
13:00 uur gaan 
onze vrijwilligers 
weer 
pannenkoeken 
bakken, zodat u 
kunt genieten van 
een vers gebakken 
warme 
pannenkoek.  

Tussen 13:00 en 
15:00 uur geeft 
Sophie’s Big Band 
van Kunst en 
Vriendschap uit Zoetermeer twee opeenvolgende 
concerten om de gezelligheid op het molenplein 
te verhogen. 

Van 10:00 tot 16:00 uur zijn de molen en de 
molenwinkel open. U kunt ons ruime assortiment 
meel en cake- en koekmixen kopen en een aantal 
ervan proeven. Vanaf de molenstelling heeft u 
een prachtig uitzicht op Benthuizen en de weidse 
omgeving. 

Voor de kinderen zijn er presentjes (zolang de 
voorraad strekt). 

Ook de Historische Kring Benthuizen zorgt voor 
gezelligheid op het plein met een ruim opgezet 
terras.  

Natuurlijk kunt u ook de wisseltentoonstelling 
“Creatief met Naald en Draad” bezoeken in de 
Oudheidkamer en voor de (klein-)kinderen of 
uzelf snoepjes kopen in de “Winkel van Sinkel”. 

We zien u graag zaterdag 13 mei op het 
molenplein. Tot ziens! 

https://www.korenmolendehaas.nl/site/
https://drive.google.com/file/d/1IUH5jHAWCG0XJV0nLyN02grwUE-3-fgM/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1zAK_qTCt6tQMWcV8oP34j8mkHCd9Dkbr/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VXhMQ6IGcXuZs9c7qeUiElvU9MuUaGqR/view?usp=share_link


 

Winkelvrijwilligers gezocht 
In de molenwinkel zijn 15 vrijwilligers (velen al vele 
jaren) actief, terwijl 4 bestuursleden ook regelmatig 
een winkelshift van 3 uurtjes meedraaien. We werken 
wekelijks met 5 shifts (dagdelen) van elk 3 uur. Voor 
elke shift zijn er 2 personen nodig.  
1. Op maandagmiddag (of dinsdag) worden er 
voorraadhoeveelheden brood- en bakmengsels 
gemengd met de mengmachine.  
2. Op vrijdagmorgen van 10:00 tot 13:00 worden de 
bestellingen klaargemaakt en gereed gezet, die door 
de klanten via de website zijn gedaan. 
3. Vrijdagmiddag van 13:00-16:00 is de winkel open. 
4. Zaterdagmorgen 10:00–13:00 is de winkel open. 
5. Zaterdagmiddag 13:00-16:00 is de winkel ook open. 

Met name voor de laatste 3 shifts zijn we op zoek naar 
enkele extra winkelvrijwilligers.  
We werken met een kwartaalrooster, waarin iedereen 
zelf kan kiezen voor welke shifts hij of zij zich inschrijft. 
Sommigen draaien 1 shift per week, anderen 1 schift 
per 3 of per 4 weken. Na inschrijven ruilen met een 
collega gebeurt meestal onderling. 

Heeft u interesse in dit leuke werk in een gezellige 
omgeving of kent u iemand die dat mogelijk heeft, 
neem dan contact op met Ruud van der Kroef, e-mail 
g.h.van.der.kroef@hccnet.nl of telefoon 06 2410 8211. 
Een keer een shift meedraaien mag ook altijd. 

Molenaars ontvangen Diploma   
Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging De 
Holandsche Molen op 22 april in Houtzaagmolen De 

Ster in Utrecht ontvingen twee op Korenmolen De 
Haas opgeleide en vorig jaar geslaagde molenaars hun  
Molenaarsdiploma. Hierboven ziet u een trotse Stijn 
Anneveld.  En bovenaan in de kolom hiernaast  

Yvonne Borst samen haar echtgenoot, die ook zijn 
Molenaarsdiploma ontving. We feliciteren hen van 
harte met het bereikte resultaat!  

 

Wist u dat….  

- op 25 november 2022 ongeveer 80 personen 
(molenaars, molenbestuurders en molendeskundigen) 
met 2 grote bussen Korenmolen De Haas en de 
Historische Kring Benthuizen bezochten als onderdeel 
van een door het Erfgoedhuis ZH in Boskoop 
georganiseerde jaarlijkse netwerkbijeenkomst. 
- het gecombineerde Jaarverslag van de Stichting 
Korenmolen De Haas en de Vereniging Benthuizer 
Molenaars over 2022 op 19 april op de 
Jaarvergadering is besproken en dezer dagen bij 
relaties en donateurs wordt thuisbezorgd. 
- de Vrienden van Korenmolen De Haas (de donateurs) 
deze maand een verzoek ontvangen hun bijdrage over 
2023 te voldoen. 
- de prijzen van een aantal ingrediënten van onze 
bakproducten zodanig omhoog zijn gegaan, dat we 
genoodzaakt zijn de verkoopprijzen van een aantal 
producten tussentijds per 1-5-2023 te verhogen.  
- op maandagavond 13 maart in en om De Haas een 
brandweeroefening is gehouden, waarbij geoefend is 
om tijdens een brand gewonden binnen de molen via 
de stelling af te voeren en dat daar zelfs een 
hoogwerker uit Zoetermeer aan te pas kwam.    

  

Meer informatie  
over Korenmolen De Haas vindt u op de website 
www.korenmolendehaas.nl      
U ontvangt deze Nieuwsbrief, omdat u bent 
opgenomen in ons mailbestand Nieuwsbrieven. 
Wilt u onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, 
laat het dan even weten via e-mail: 
secretaris@korenmolendehaas.nl   
Daarna zullen wij u uitschrijven uit het bestand. 

mailto:g.h.van.der.kroef@hccnet.nl
https://korenmolendehaas.nl/
mailto:secretaris@korenmolendehaas.nl

