
 
Benthuizen,  1 februari 2017 

Nieuwsbrief 4 
Met : Invulling vacature Bep van der 
Mark, neerleggen voorzitterschap Gert 
Schaap, zijn opvolging door Hans van 
Kuijk, 2 oorkondes en nog veel meer. 

Joanne Williams bestuurslid 
In de bestuursvergadering van 11 
januari is Joanne Williams benoemd in 
de vacature Bep van der Mark. Haar 
aandachtsgebied wordt de molenwinkel 
en ze is aanspreekpunt voor de sociale 
activiteiten van de stichting, onder 
meer de Koningsmarkt. De bezoekers 

van de molenwinkel kennen Joanne als een van de 
vaste vrijwilligsters in de molenwinkel. Deze activiteit 
blijft ze uitoefenen.      

Bep van der Mark erelid  
Tijdens het jaarlijkse etentje voor de 
vrijwilligers, molenaars en bestuursleden 
op 14 januari 2017 ontving Bep van der 
Mark de Oorkonde van Buitengewone 
Verdienste van Korenmolen De Haas  als 
dank voor haar collegiale inzet en grote 

hulpvaardigheid om daar waar nodig in te springen 
gedurende de meer dan 30 jaar, dat zij bestuurslid was 
van de stichting.  
Bep werd benoemd tot Erelid van de stichting.  
Zij blijft als vrijwilligster actief in de molenwinkel. 
 

Cor Boonstra ontvangt oorkonde 
Ook Cor Boonstra, molenaar van het 
eerste uur en voorzitter van de in 1984 
opgerichte  Vereniging Benthuizer 
Molenaars (VBM), ontving de Oorkonde 
van Buitengewone Verdienste van   
Korenmolen De Haas, als dank voor het 

mede initiëren en laten uitgroeien van de collegiale 
samenwerking tussen de stichting en de Vereniging 
Benthuizer Molenaars; steeds met volle inzet voor het 
optimaal beheer en behoud van Korenmolen De Haas. 
 

 [LINK] naar de website 
 

Gert Schaap legt functie neer   

De kunst van besturen is o.a. er op tijd 
mee te stoppen. Na ampel overwegen 
heb ik vorig jaar besloten mij dit jaar 
terug te trekken als voorzitter van de 
Stichting Korenmolen De Haas. 
Gelukkig om geen andere reden dan 
leeftijd [85] en ruim 30 jaar diensttijd. 

 

Hoe rationeel ook, zo’n besluit doet pijn. Je verlaat 
niet alleen een werkend industrieel monument, 
waarvoor je je 30 jaar met ziel en zaligheid hebt 
ingespannen. Je verlaat ook een team van collegiaal 
samenwerkende mulders, mengers, winkeliers v/m en 
bestuurders v/m; een team, waarin ik mij al die jaren 
geheel thuis hebt gevoeld. Allen enthousiaste werkers 
met hetzelfde doel voor ogen: optimaal in stand 
houden van de korenmolen De Haas, anno 1772, 
monumentaal sieraad van Benthuizen.  

 

Wij hebben Hans van Kuijk bereid gevonden mij op te 
volgen. Hij komt niet in een gespreid bedje, wel in een 
goed nest. De functieoverdracht vindt plaats in de 
jaarlijkse vergadering van het stichtingsbestuur met 
alle medewerkers op 29 maart a.s. Het afscheid zal 
plaatsvinden op Nationale Molendag, 13 mei 2017. 

Even voorstellen .. Hans van Kuijk 
Eind vorig jaar ben ik door Gert Schaap 
benaderd met de vraag of ik eventueel  
bereid zou zijn het voorzitterschap van 
Stichting Korenmolen De Haas van hem 
over te nemen. Ik was hier toch wel 
door verrast en heb uiteindelijk voor 
mezelf besloten hier positief op te 

reageren.  

 

Mijn naam is Hans van Kuijk en ik ben in 1986 met mijn 
gezin (vrouw Willy en 3 kinderen) in het mooie 
Benthuizen komen wonen.  Inmiddels zijn onze 
kinderen alweer jaren getrouwd en mogen we ons 
verheugen op 12 prachtige kleinkinderen.  

 

De reden voor onze verhuizing naar Benthuizen was 
destijds mijn aanstelling bij de Leidse Universiteit.  
Ik heb daar 30 jaar lang gewerkt als technisch 
hoofdambtenaar en afdelingshoofd bij de Faculteit  

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


 
Experimentele natuurkunde. Daarnaast was ik deeltijd 
docent aan de Leidse Instrumentmakers School (LIS). 
Vorig jaar augustus ben ik met pensioen gegaan en is 
voor mijn vrouw en mij een nieuwe fase in ons leven 
begonnen.  

 

Naast politiek ligt mijn interesse in onze eigen 
vaderlandse geschiedenis en dan met name gericht op 
de Tachtigjarige oorlog en alle ontwikkelingen in die 
periode. In die strijd is namelijk de basis gelegd voor 
onze huidige Nederlandse staat.  

Wellicht is het die interesse voor het verleden, dat ook 
de geschiedenis van molen De Haas me aanspreekt. Ik 
ben dan ook dankbaar dat ik me samen met het 
bestuur hiervoor in mag gaan zetten en zie uit naar 
een goede samenwerking met allen die onze molen 
een warm hart toedragen.  

 
 

Overleg Alphense moleneigenaren  
Donderdag 15 september was 
Stichting Korenmolen De Haas 
gastheer voor overleg tussen alle 
moleneigenaren in Alphen ad 
Rijn. Van vrijwel alle molens 

waren vertegenwoordigers aanwezig, die werden 
ontvangen in de molenwinkel en rondgeleid in de 
molen. In de vergadering daarna in De Tas Dorpshuis & 
Eetcafé, werd besloten tot oprichting van een kern-
groep van moleneigenaren in Alphen ad Rijn met als 
doel  1.Overlegpartner te zijn voor de gemeente voor 
gemeenschappelijke zaken die alle molens betreffen  
2. Aanspreekpunt voor het monumentenveld in de 
gemeente en 3.  Aanspreekpunt voor anderen die iets 
van ‘de’ molens willen (zoals bijvoorbeeld Het Gilde).  
 

Uitbreiding winkelvrijwilligers 
Door uitbreiding van de 
activiteiten, was de bezetting van 
de winkel de afgelopen zomer af 
en toe minimaal. Na een oproep 
in het weekblad De Groene Hart 
Koerier aan vrijwilligers om 3 

uurtjes per maand te komen helpen, meldden zich 8 
nieuwe vrijwilligers aan. Met deze uitbreiding hebben 
we totaal 17 vrijwilligers in de molenwinkel en is de 
bezetting weer op het gewenste peil van 3 vrijwilligers 
per dagdeel. 

Herinrichting molenwinkel      
De herinrichting van de 
molenwinkel is voltooid. In de 
schaarse ruimte tegenover de 
grote toonbank is een 
afrekenbalie gecreëerd. 
Daarop is de nieuw 

aangekochte kassa  geplaatst. De bestaande toonbank 
wordt nu volledig gebruikt voor de bereiding en 
voorverpakking van het gehele assortiment bak- en 
kookproducten en aan de overkant de nieuwe balie 
met kassa om rustig te kunnen afrekenen. Met de 
nieuwe opzet is  er meer ruimte voor het 
verpakkingswerk en de efficiency duidelijk verbeterd. 
 

Molenonderhoud  
is constant noodzakelijk. Eind vorig jaar 
heeft De Jongh Schildersbedrijf de 
buitenkant opnieuw in de verf gezet, 
zodat ze er weer op en top bij staat.  
In de vorige nieuwsbrief meldden we, 
dat behandeling van de kruivloer 
noodzakelijk was. Bij nader onderzoek is 

echter gebleken, dat dit voorlopig nog kan worden 

uitgesteld. Een aandachtspunt, dat geen uitstel 
toelaat, is de balustrade, die ernstig door houtrot 
blijkt te zijn aangetast, wat tot gevaarlijke situaties op 
de stelling kan leiden. 
 

Benthuizer Molenaars gezocht 
De Vereniging Benthuizer Molenaars is 
op zoek naar nieuwe molenaars (bij 
voorkeur) uit Benthuizen. Toen in 1984 
de vereniging werd opgericht kwamen 
alle molenaars uit Benthuizen. Inmiddels 
woont nog maar 1 van de 6 molenaars 

hier. Reden om een oproep te doen, in de eerste 
plaats aan Benthuizenaren (m/v), die bereid zijn de 
opleiding tot vrijwillig molenaar te volgen en molenaar 
te worden op Korenmolen De Haas. Zij kunnen zich 
aanmelden via molenaar@korenmolendehaas.nl   
 

Meer informatie over ons vindt u op onze 

website www.korenmolendehaas.nl  
Wilt u onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, mail 
het ons via e-mail: secretaris@korenmolendehaas.nl   
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