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Nieuwsbrief 5 

In deze NIEUWSBRIEF het programma 

op Nationale Molendag 13 mei met 

Afscheid van Gert Schaap en Corrie 

van Oostrom, Jaarvergadering 29 

maart, Molenaar Louis Verstraaten 

geslaagd, Twee molenaars tegelijk ziek, Koningsdag en 

Onderhoud Molen. 

Louis Verstraaten gediplomeerd 
Louis Verstraaten is op 20 april, na een 
opleiding van 2 jaar,  geslaagd voor 
het  molenaarsexamen.  
Hij mag nu zelfstandig op alle molens 
in Nederland draaien. 
Vanwege onderbezetting, werd hij per 
22 april meteen als molenaar  

ingeroosterd. Wij feliciteren Louis met het halen 
van zijn examen en zijn blij met hem als vaste 
molenaar op onze molen.  

2 molenaars tegelijk in ziekenhuis 
Op 22 maart werd René 
Molenaar in het ziekenhuis 
opgenomen met hartklach-
ten. Hij is geopereerd, 
herstelt thuis en hoopt dezer 
dagen weer aan de slag te 

gaan. Een dag later werd ook Kees van der Lede 
opgenomen. Bij hem werd een hersentumor 
geconstateerd en hij moest een spoedoperatie 
ondergaan. Een ernstige ingreep. Sindsdien 
verblijft Kees voor revalidatie in zorgcentrum 
Vivaldi in Zoetermeer. De zorgen zijn groot en 
onze gedachten zijn bij hem. We wensen Kees, 
Ria, de kinderen en allen die om hen heen staan 
heel veel sterkte toe in de deze onzekere tijd.  
Door de ziekte van Kees is Ria van der Lede 
genoodzaakt zich als vaste molenwinkelierster te 
laten vervangen.  
 

                                     [LINK] naar de website 

Nationale Molendag  13 mei   
De tweede zaterdag in mei  
-- dit jaar zaterdag 13 mei –  
is Nationale Molendag.  
Traditioneel draaien dan de 
wieken van meer dan 950 
Nederlandse molens.  
Daaronder natuurlijk ook die 
van Korenmolen De Haas. 

PROGRAMMA: 
10:00-22:00 uur: De molen draait. 
10:00-16:00 uur: Molen en Molenwinkel open.  
De molenaars vertellen u graag over de molen.  
In de winkel zijn allerlei meelsoorten te koop en 
een ruim assortiment bakmixen. Op de waag 
kunnen kinderen tot 12 jaar worden gewogen.  
De Historische Kring Benthuizen zorgt buiten op 
het terras voor koffie en andere drankjes. 
10:00-13:00 Op het molenplein worden pannen-
koeken gebakken en het molenspel gespeeld.  
13:00 tot 15:00 uur: Het Fanfareorkest van Kunst 
en Vriendschap uit Zoetermeer speelt een 
populair repertoire.  
13:30-17:00 uur: In de Oudheidkamer De Negen 
Turven is de wisseltentoonstelling met 
miniatuurauto’s te bezoeken en in De Winkel van 
Sinkel zijn snoepjes en dropjes te koop.  

14:00 uur: Afscheid Gert Schaap  
                   en Corrie van Oostrom 
Wethouder Van Velzen is bereid gevonden acte 
de présance te geven bij het officiële afscheid van 
onze voorzitter, de heer Gert Schaap.  
Gert Schaap heeft zich meer dan 30 jaar met hart 
en ziel ingezet voor Korenmolen De Haas en alles 
wat met de molen te maken heeft. Ook nemen we 
afscheid van onze vaste molenwinkelierster Corrie 
van Oostrom, die een belangrijke rol gespeeld 
heeft bij het ontwikkelen van het assortiment en 
het uitbreiden van de vaste klantenkring. Na 
afloop van het officiële gedeelte is er tot 16:00 
uur gelegenheid persoonlijk afscheid van hen te 
nemen.   
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Jaarvergadering 2017 
Op woensdag 29 maart werd de 
jaarvergadering gehouden, waarin 
overleg plaatsvindt tussen het 
bestuur, de molenaars en de 
winkelvrijwilligers. 
Wegens de overdracht van het 
voorzitterschap door Gert Schaap 

aan Hans van Kuijk was het met 29 aanwezigen 
een extra drukke vergadering.  
Gert Schaap werd op 20 september 1986 
benoemd tot lid van het bestuur door het 
gemeentebestuur van Benthuizen, toen nog 
eigenaar van de molen. In de bestuursvergadering 
van januari 1987 nam hij het voorzitterschap over 
van burgemeester A. Verbree, die toen terugtrad, 
omdat de gemeente voornemens was de molen in 
1987 in eigendom over te dragen aan de Stichting. 
De feitelijk overdracht vond plaats op 9 mei 1987. 
Verdere agendapunten waren onder meer het 
Jaarverslag 2016 (met een positief resultaat van 
ca. € 6.200), Molenwinkel (bezetting, organisatie), 
Onderhoudstoestand van de molen (met 
Kruivloer, zie hiernaast, Vervanging Maalstenen 
en Vernieuwing van de Balustrade).  
 

Koningsdag 
Net als andere jaren stonden wij 
weer met een kraam op de 
Koningsmarkt. Tijdens het 
inrichten van de kraam regende 
het flink, maar bij de opening 

om 10:00 uur was het droog en brak de zon door. 
Ondanks de kou werd de markt goed bezocht. 
Vooral onze speciale aanbiedingen 
Sinaasappelcakemix met extra sinaasappel, 
Kruidkoek met krenten en noten en Kruidkoek 
met cranberries vonden gretig aftrek. 

   

Donateurs 
Deze maand ontvangen de alle donateurs een 
brief met het Jaarverslag 2016 en het verzoek de 
donatie voor het jaar 2017 over te boeken.  

Onderhoud Molen 
De kruivloer 
De molenwieken worden altijd naar 
de wind toe gedraaid om voldoende 
wind te vangen. Dit noemt men 
kruien. Bij het kruien wordt de 
gehele kap met de wieken gedraaid. 
Om dit te kunnen doen is er een 

houten rollenlager geplaatst tussen de romp en de 
kap. Dit rollenlager is enkele meters breed en in staat 
om de vele duizenden kilo’s van de kap en de wieken 
te kunnen dragen.  Door dit enorme gewicht is de 
onderste ring, de kruivloer, aan de bovenkant 

versplinterd. Het gevolg hiervan is dat het kruien 
steeds zwaarder gaat. De reparatie kan nog wel een 
paar jaar worden uitgesteld maar zal toch eens 
moeten worden uitgevoerd.  

Nu is er een aantal mogelijkheden; 

 Er wordt van de kruivloer een centimeter of 
twee afgestoken en een nieuwe laag van vier 
centimeter weer gemonteerd. 

 Men plaatst een ijzeren laag van ongeveer een 
centimeter op de oude vloer. In dat geval 
kunnen de houten rollen vervangen worden 
door gietijzeren rollen.  

 
De besluitvorming ligt momenteel bij de molenaars en 
de penningmeester. De reden is dat deze reparatie 
nog niet urgent is. De kosten hiervoor variëren en 
liggen tussen de € 7.000 en een kleine € 10.000. Een 
en ander afhankelijk van de uitvoering. 
 

Meer informatie over ons vindt u op de 

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

http://www.korenmolendehaas.nl/
mailto:secretaris@korenmolendehaas.nl

