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Nieuwsbrief 2
Op onze eerste NIEUWSBRIEF van 
medio maart hebben we uitsluitend 
positieve reacties ontvangen. 
We bedanken onze lezers hiervoor 
hartelijk! 

In deze NIEUWSBRIEF kunt u onder andere lezen 
over de NATIONALE MOLENDAG op ZATERDAG
14 MEI, de viering van het 30-JARIG JUBILEUM van 
de gerestaureerde KORENMOLEN DE HAAS en de
twee molenaars, Cor Boonstra en Jan Menge, die 
vanaf het begin bij onze molen zijn betrokken.  

30 Jarig Jubileum Molen & 
     2 Molenaars

Korenmolen De Haas is gebouwd in 
1772. De molen is tot 1932 als 
windmolen voor het malen van graan 
in gebruik geweest. In 1982 besliste 
de gemeenteraad van de gemeente 
Benthuizen, destijds eigenaar van de 
molen, dat tot restauratie moest 

worden overgegaan. De restauratie gebeurde in 
1984 en begin 1985. Op Nationale Molendag 1985, 
op 11 mei, draaiden de Benthuizer molenaars voor 
het eerst met de nog niet opgeleverde molen. De 
eerste draaidag na oplevering was 7 december 1985.
Deze dag wordt daarom gerekend als de datum 
waarop Korenmolen De Haas weer in bedrijf is 
genomen. Dat is inmiddels meer dan 30 jaar geleden!

Twee molenaars van het eerste uur, Cor Boonstra 
en Jan Menge zijn tot op vandaag Korenmolen De 
Haas met grote inzet trouw gebleven. Hulde en dank
daarvoor!

Nationale Molendag 14 mei
De tweede zaterdag in mei -- dit 
jaar zaterdag 14 mei -- is 
traditioneel Nationale Molendag. 
Dan draaien de wieken van meer 
dan 950 Nederlandse molens. 

Daaronder natuurlijk ook die van Korenmolen D 
Haas.

Het programma voor zaterdag 14 mei ziet er als 
volgt uit: 

10:00 - 22:00 uur De molen is in bedrijf. 
10:00 - 16:00 uur De molenwinkel is open en de 

molen is open voor bezoekers. 
Kinderen tot 12 jaar kunnen in 
de molenwinkel gewogen worden
op "De Evenaar" en ontvangen 
een weeg-certificaat. 
Ria van der Lede bakt 
Pannenkoeken in de kraam van 
Korenmolen De Haas. 
Op het molenplein kan onder 
leiding van Ilona Havenaar het 
molenspel worden gespeeld.
Op het gezellige terras van de 
Historische Kring Benthuizen 
kunt u iets drinken. 

11:00 - 13:00 uur Het fanfare-orkest van Kunst en 
Vriendschap uit Zoetermeer 
geeft acte de présence.  

12:00 uur Sluiting inzendingen wedstrijd 
Broodfiguren bakken. 

12:30 uur Aandacht voor 30-jarig jubileum 
van de gerestaureerde 
Korenmolen De Haas en de twee
molenaars van het eerste uur, 
Cor Boonstra en Jan Menge. 

15:00 uur Prijsuitreiking aan de winnaars 
van de wedstrijd 
Broodfiguren bakken. iets 
drinken. 

http://home.korenmolendehaas.nl/site/index.php/nieuwsbrief


Broodfiguren bakken
Het was koud op 
KONINGSDAG, maar dat 
weerhield onze vrijwilligers er 
niet van om de kraam tijdig in te 
richten. Gelukkig bleef het droog 
tot 5 minuten voor het einde 

toen er nog een flinke hagelbui viel. De bezoekers 
bezorgden ons een iets meer dan gemiddelde omzet,
die ten goede komt aan het draaivaardig houden van
de molen. 

Voor de wedstrijd BROODFIGUREN BAKKEN 
voor de jeugd tot en met 12 jaar bestond ruime 
belangstelling. Na een aanvankelijk wat trage start 
hebben zich 55 deelnemers aangemeld. Ze kregen 
allen een pakketje met ingrediënten en een 
instructie. Na het bakken kunnen de figuren worden 
versierd en ingeleverd in de molenwinkel op 
Nationale Molendag 14 mei vóór uiterlijk 12:00 uur 
(vrijdagmiddag ervoor mag ook). Na beoordeling 
door de jury onder leiding van Cor Boonstra vindt 
om 15:00 de prijsuitreiking plaats. Er zijn zes 6 
"Hijdra"-kadobonnen te winnen.  

Brandweeroefening
Maandagavond, 25 april jl. werd 
door de korpsen van Benthuizen, 
Zoetermeer en Den Haag een 
brandweeroefening gehouden. 
Tevoren was door de oefenleider 
en molenaars een zeer reëel 

scenario uitgezet met een zogenaamde felle brand in
de meterkast en insluiting in de molen van 
aanwezige personen. 

Met groot materieel werd uitgerukt: 2 bluswagens, 
ieder met 6 bemanningsleden, een hoogwerker met 
2 bemanningsleden, een GGD-wagen met 2 
bemanningsleden en ook de politie kwam nog even 
polshoogte nemen. De oefening verliep 
voortreffelijk.

Voornaamste slotconclusie: Het veiligheidsplan mag 
nimmer worden genegeerd. 

Verder Molennieuws
Het FINANCIËLE JAARVERSLAG
2015 is op 9 maart in de 
Bestuursvergadering vastgesteld. 
Korenmolen De Haas heeft een 
goed jaar achter de rug met een 
wat hogere winkelomzet en 

weinig onderhoudskosten. Dit jaar zal voor 
onderhoud aanzienlijk meer moeten worden 
uitgetrokken, omdat het zwarte deel van de molen 
en de stelling aan een schilderbeurt toe zijn. 
Het gehele financiële verslag vindt u via deze [LINK].

Het GECOMBINEERDE JAARVERSLAG 2015 van 
de Stichting Korenmolen De Haas en de Vereniging 
Benthuizer Molenaars is inmiddels gedrukt en aan 
onze relaties verstuurd.

DONATEURS ontvangen medio deze maand een 
exemplaar samen met een verzoek om de 
toegezegde jaarlijkse donatie over te willen maken.

We zoeken nog enkele VRIJWILLIGERS voor in de 
molenwinkel. Als u het leuk vindt om één keer in de 
maand een dagdeel in de molenwinkel te staan, 
neem dan contact op met Ria van der Lede of stuur 
een mailtje aan: [winkel@korenmolendehaas.nl]

Speciaal voor Pinksteren hebben we nog een aantal 
pakketen om PINKSTERBOLLEN te bakken (zolang 
de voorraad strekt).

Op 17 en 18 juni is het BENTWOUDFESTIVAL. We 
zullen daar met een kraam aanwezig zijn. Corrie van 
Oostrom en Ria van der Lede zijn druk aan het 
expirimenteren met een nieuw recept voor 
BENTWOUDKOEK. 
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