Benthuizen, 6 mei 2022

Nieuwsbrief 16
met veel informatie over het 250jarig bestaan van Korenmolen De
Haas en ander nieuws sinds
Nieuwsbrief 15 van 7 december
2021.

Korenmolen De Haas 250 jaar
De eerste molenaar op Korenmolen De Haas was
Willem Overgaauw, die op 2 april 1772 van het
ambacht Benthuizen voor 200 gulden 1135 m2
grond kocht en daarop een molen en een huis liet
bouwen. Vanaf 18 juli 1772 moest hij aan de stad
Rotterdam jaarlijks 8 gulden windrecht betalen,
waardoor wordt aangenomen, dat de molen vanaf
die datum is begonnen met malen. Overgaauw
verkocht de molen in 1783 en sindsdien hebben
er veel molenaars op De Haas gedraaid.
Maar windmolens kunnen alleen draaien als er
voldoende wind is. Dit maakt de bedrijfsvoering
onzeker.
Begin 1932 werd vergunning verkregen voor het
plaatsen van een 50 pk elektromotor. Hiermee
werden de molenwieken feitelijk overbodig en in
dat jaar werd dan ook begonnen met de
onttakeling de molen, die daarna meer en meer in
verval raakte. In 1959 gaf de Provincie ZuidHolland zelfs een sloopvergunning af.
Maar gelukkig is daar nooit gebruik van gemaakt
en in de jaren tachtig keerde het tij voor de
molen, die in 1981 aangekocht werd door de
Gemeente Benthuizen en later volledig is
gerestaureerd. Op 7 december 1985 maakten de
wieken hun eerste omwentelingen na een
volledige restauratie. In oktober 1986 volgde de
officiële opening door de commissaris van de
Koningin Mr. S. Patijn.
Sindsdien kruien onze vrijwillige molenaars weer
wekelijks De Haas op de wind en malen zij weer
op windkracht graan (tarwe) tot volkorenmeel.

[LINK] naar de website

Feestelijkheden bij 250-jarig bestaan
Als u onlangs de molen(winkel) heeft bezocht,
heeft u vast al gemerkt dat 2022 een Jubileumjaar
is. Zo zijn er de
beachvlag bij de ingang,
de stickers met “250
jaar” op alle producten,
het speciaal voor
Korenmolen De Haas
gebrouwen biertje, de
rood-wit-blauwe linten
om de verpakkingen en
de speciale
maandaanbiedingen.
Molen De Haas rond 1930.
Zaterdag 14 mei is het Nationale Molendag en
dan gaan de feestelijkheden officieel van start.
Burgemeester J.W.E
(Liesbeth) Spies zal
samen met
kinderburgemeester
Safae Ahannay
tussen 12:30 en
13:00 uur de
openingshandeling
voor de festiviteiten
Molen De Haas voor Restauratie.
verrichten.
Kom langs en volg het vanaf het molenplein.
Na het officiële gedeelte speelt tussen 13:00 en
15:00 uur Sophie’s Big Band van Kunst en
Vriendschap uit Zoetermeer.
De opening is tevens de aftrap
van de fotowedstrijd met als
thema “Molens”, die tot 15
augustus loopt. Foto’s kunnen
via e-mail worden verstuurd
naar
<kdhfoto1772@gmail.com>
De prijsuitreiking is op Open
Monumentendag, zaterdag 10
Korenmolen De Haas
september 2022. Meer details
anno 2022.
en het wedstrijdreglement

vindt u op de website
https://korenmolendehaas.nl/foto/
Maar u kunt ook ’s morgens al terecht op het
molenplein, waar van 10:00 tot 12:00
pannenkoeken worden gebakken.
En natuurlijk is de molenwinkel vanaf 10:00 uur
open en kunt u de molen van binnen bezichtigen
en vanaf de stelling zowel over Benthuizen kijken
als over de polder.

Tussentijdse prijsverhogingen
Het was gebruikelijke om de prijzen van meel en
bakmixen in de winkel aan het einde van het jaar
te bekijken en zo nodig aan te passen, wat
meestal verhogen betekende. Door de oorlog in
de Oekraïne zijn de graanprijzen sinds 1 januari
echter 40 % gestegen. Daardoor zijn we helaas
genoodzaakt onze prijzen voor meelproducten
per 1 mei en voor de meeste andere producten
per 1 juni tussentijds te verhogen.

De maandelijkse jubileumaanbiedingen lopen dit
jaar verder gewoon door. De maandaanbieding
met Molenaarskoekjes in april was een groot
succes, er werden er maar liefst 70 verkocht.
Voor de maand mei is het: Ginger Nuts.

Jaarvergadering en Jaarverslagen 2021

Aan het einde van de zomer staat er een
bakwedstrijd op het programma en in het najaar
wordt gedacht over een fietstocht langs molens in
de omgeving.

Een van de onderwerpen op de agenda was het
gecombineerde Jaarverslag 2021 van de Stichting
Korenmolen De Haas en de Vereniging Benthuizer
Molenaars. Dank zij de goede resultaten van de
molenwinkel, kunnen we terugkijken op een
financieel gezond jaar.

Einde coronamaatregelen
Sinds 25 februari gelden geen coronamaatregelen
meer, zodat het bezoeken van de molen (de
molenzolders en de molenstelling) na twee jaar
op zaterdagen weer mogelijk is. We nodigen u
graag uit om ons nieuw aangelegde gootsysteem
op de stelling te komen aanschouwen.

Voor het eerst sinds 2019 konden we op 20 april
2022 weer een gezamenlijke jaarvergadering
houden met alle (leerling-)molenaars,
winkelvrijwilligers en bestuursleden.

Gediplomeerd Molenaar
Leerling-molenaar Stijn Anneveld (19) uit
Zoetermeer is op 15 april geslaagd voor het
landelijk molenaarsexamen, zodat we er een
jonge gediplomeerde molenaar bij hebben.

In de molenwinkel hebben we de routing met de
klok mee om de centrale tafel gehandhaafd
evenals het bestelsysteem via de website. Dit
werkt goed en bevordert de doorstroming in de
winkel.

Risico’s, Veiligheid en Website

Molenwinkel

Meer informatie over Korenmolen De Haas

Nadat de oude mixmolen startproblemen kreeg
hebben we in februari besloten
een nieuwe RVS-mixer aan te
schaffen met een wat grotere
capaciteit, die inmiddels tot volle
tevredenheid van onze mengers
in gebruik is genomen.

In maart zijn 3 projecten afgerond, het opnieuw
uitwerken van de Risico-Inventarisatie en
Evaluatie, de actualisering van het Veiligheidsplan
en het vernieuwen van de website.

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,
mail het ons via e-mail:
secretaris@korenmolendehaas.nl dan schrijven
wij u uit.

