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Nieuwsbrief 3 

In deze NIEUWSBRIEF informatie 

over OPEN MONUMENTENDAG 

op zaterdag 10 september, het 

overlijden van Jan Menge, het 

stoppen van Cor Boonstra als 

actief molenaar en het beëindigen van het 

bestuurslidmaatschap door Bep van der Mark. 

Ook komt het onderhoud van de molen en de 

herinrichting van de molenwinkel aan bod. 

Jan Menge overleden 
Op Nationale Molendag was hij 
nog aanwezig op het 
molenplein, om samen met Cor 
Boonstra gehuldigd te worden 
als molenaars van het eerste 
uur. Daarbij werden ze 
toegesproken door wethouder 

Van Velzen en bestuursvoorzitter Gert Schaap.  
Slechts enkele weken later ontvingen wij het 
droevige bericht, dat hij op 31 mei is overleden. 
Jan was 84 jaar. Wij zullen hem herinneren als een 
kundig molenaar, een trouw molenvriend en 
gewaardeerd collega, die we zeer zullen missen 
en die van enorme betekenis is geweest voor de 
ontwikkeling van Korenmolen De Haas in de 
afgelopen 30 jaar.     

Molenaar Cor Boonstra gestopt         

Zaterdag 25 juni draaide Cor 
Boonstra (85), na meer dan 31 
jaar, zijn laatst dienst als 
vrijwillig molenaar op 
Korenmolen De Haas. Ook voor 
die tijd was Cor al jarenlang zeer 
actief om de molen 

gerestaureerd en weer  
maalvaardig te krijgen. Wij zijn Cor dankbaar voor 

                                     [LINK] naar de website 
 
 
zijn langdurige inzet voor de molen en zijn 
doorzettingsvermogen om de organisatie er 
omheen steeds weer te verbeteren.   
   

Open Monumenten Dag 10 sept  
De molen en de molenwinkel 
zijn op 10 september Open 
Monumenten Dag (OMD) 
geopend van 10:00 tot 16:00 
uur.  

Vanaf de stelling krijgt u 
prachtig beeld van de 
Dorpsstraat in Benthuizen en 
heeft u een wijds uitzicht over 

de polder. De molenaars leggen u graag de 
historie en de werking uit van de molen. 

In de molenwinkel zijn verschillende meelsoorten 
en een groot assortiment bakmixen verkrijgbaar.  

Op het molenplein kan het molenspel gespeeld 
worden. De Historische Kring Benthuizen heeft er 
haar activiteiten en u kunt er koffie drinken in de 
partytent.  

Tijdens de Open Monumenten Dag zijn in 
Benthuizen de Hervormde Kerk en het “Huis van 
de Dames Van den Berg” geopend en kan bij 
Dorpshuis en Eetcafé De Tas tussen 10:00 en 
13:00 uur gestart worden met de fietstocht langs 
18 Monumenten rond het Bentwoud, 
georganiseerd door de Vereniging Vrienden van 
het Bentwoud. 

Het thema van OMD is dit jaar “Iconen en 
Symbolen”. Korenmolen De Haas is naast een 
icoon van ambachtelijke ontwikkeling een 
belangrijk landschapsicoon, dat de skyline van 
Benthuizen siert. De Haas is een symbool van 
snelheid.  
  

http://home.korenmolendehaas.nl/documents/nieuwsbrief/KDH_nieuwsbrief.pdf


 

Bep van der Mark verlaat bestuur 

In de bestuursvergadering van 8 
juni heeft Bep van der Mark 
aangegeven per direct te willen 
teruggetreden uit het bestuur. 
Ze heeft hier meer dan 30 jaar 
lang deel van uitgemaakt en wil 
de steeds vaker meer 

ingewikkelde technische beslissingen graag 
overlaten aan iemand, die jonger is. De overige 
bestuursleden betreuren het, dat zij het bestuur 
verlaat maar respecteren haar besluit en 
bedanken haar voor de belangrijke bijdrage, die zij 
heeft geleverd in al die jaren. Bep blijft wel haar 
bijdrage leveren aan de molenwinkel als invallend 
vrijwilliger. 

Het bestuur is nu op zoek naar een waardige 
opvolgster voor de ontstane vacature. 

 

Herinrichting molenwinkel 
De toonbank is nu zoals in een 
ouderwetse kruidenierswinkel: 
het centrum van alle 
activiteiten. Hier krijgen de 
klanten advies en wordt zo 
nodig het gevraagde product 
direct afgewogen en verpakt. 
Daar vindt ook de afrekening 

plaats. Onze toonbank is daarnaast echter tevens 
de plaats waar het gehele assortiment bak- en 
kookproducten wordt voorverpakt. Dat betekent 
woekeren met de ruimte, zowel voor als achter de 
toonbank. Om deze reden verplaatsen wij de 
kassa en het inpakken van geschenkverpakkingen 
ver weg van het stof naar een nieuw te plaatsen 
kleine toonbank tussen de zelfbedieningskasten. 
Daar kan in alle rust een vraag worden 
beantwoord of een bakadvies gegeven en 
desgewenst een productverpakking met een strik 
in een leuk geschenk worden veranderd en, vooral 
niet te vergeten, worden afgerekend. 

Een proefopstelling heeft uitgewezen dat de 
schaarse beschikbare ruimte voldoende soelaas 
biedt om deze plannen te realiseren. De toonbank 
blijft in zijn huidige vorm gehandhaafd en er komt 
een tweede weegschaal bij. Daarmee wordt een 
ander nijpend efficiency probleem opgelost. 
 

Onderhoud Molen  

Het onderhoud van de molen 
wordt gesplitst in twee soorten. 
Namelijk klein- en groot-
onderhoud. Het klein onderhoud 
wordt door de molenaars gedaan 
en het groot onderhoud door 
een molenmaker en een schilder 

die gespecialiseerd is in molenonderhoud. Eind 
september komen de schilders van De Jongh om 
de buitenkant van de molen onderhanden te 
nemen. De binnenkant van de molen wordt over 
het algemeen door de molenaars zelf gedaan. 
Daar is namelijk ook geen hoogwerker voor nodig.  
Wel geeft het schildersbedrijf adviezen welke 
coatings door de molenaars gebruikt moeten 
worden. 

Dit is uiteraard niet het enige onderhoud. Want 
ook de kruivloer moet behandeld worden. Wat 
dat inhoudt zullen we in de volgende nieuwsbrief 
behandelen. 

Kort Nieuws 

Donderdag 15 september is 
Stichting Korenmolen De Haas 
gastheer voor overleg tussen alle 
moleneigenaren in Alphen aan 
den Rijn. 

Het optreden van het 
Fanfarekorps van Kunst en 

Vriendschap uit Zoetermeer op de Nationale 
Molendag in mei was een groot succes en zal op 
Nationale Molendag 2017 worden herhaald.  


