
 
Benthuizen, 3 mei 2018      

Nieuwsbrief 7 

In deze NIEUWSBRIEF het programma 
voor Nationale Molendag, nieuws over 
het winkelteam en de molenaars, 
aanpassingen in de molenwinkel en 
andere onderwerpen. 

Vrijwilligersteam molenwinkel 
Vorig jaar rond deze tijd 
meldden we, dat we van twee 
vaste (bijna altijd aanwezige) 
vrijwilligers in de molenwinkel  

afscheid moesten nemen. Ria van der Lede, omdat ze 
zorgtaken op zich nam voor haar man Kees, bij wie een 
hersentumor was geconstateerd. Corrie van Oostrom, 
die verhuisde naar Alphen aan den Rijn. Hierdoor 
kwam de winkelorganisatie plotseling volledig bij 
Joanne Williams te liggen. 
Omdat dit een te zware belasting bleek, werken we 
inmiddels met een kernteam van vijf vrijwilligers. Op 
elk van de dagdelen, dat de molenwinkel open is 
(vrijdagmiddag, zaterdagmorgen en zaterdagmiddag), 
is er nu altijd één van de kernteamleden aanwezig, die 
de leiding heeft en wordt geassisteerd door twee 
overige vrijwilligers. Verder zijn er 2 mengers, die om 
de beurt op vrijdagmiddag dienst doen.  
In de afgelopen periode moesten om diverse redenen 
enkele vrijwilligers stoppen. Twee advertenties en 
werving binnen de eigen gelederen, zorgde voor vijf 
nieuwe vrijwilligers. 
Het vrijwilligersteam van de winkel bestaat nu uit 
5 kernteamleden, 2 mengers en 12 vrijwilligers. 
Verder assisteren regelmatig ook 4 bestuursleden.    

Nieuws van het Molenaars-team 
Bram de Graaf uit Zoetermeer en Ernst Schenkel uit 
Benthuizen zijn gestart met hun opleiding tot vrijwillig 
molenaar.  
Louis Verstraaten volgt een vervolgopleiding tot 
korenmolenaar. 
Stefan Flipsen uit Leidschendam is onlangs 
toegetreden als lid van de Vereniging Benthuizer 
Molenaars. Hij is al langere tijd molenaar en wil ook 
graag op De Haas draaien.  

 

                                                [LINK] naar de website  

Nationale Molendag  12 mei   
 

De tweede zaterdag in 
mei is traditioneel 
Nationale Molendag.  
Ruim 900 molens in 
Nederland doen mee 
aan dit evenement. 
Korenmolen De Haas 
maakt er ook een 
feestelijke dag van.  

 

 

Vanaf 10:00 uur draait de molen. De molenaars 
vertellen u graag over de werking van de molen en op 
de stelling kunt u van het uitzicht over Benthuizen en 
omgeving genieten.   

Van 10:00 tot 16:00 uur is de molenwinkel open, waar 
u in de molen gemalen meelsoorten en allerlei 
bakmixen kunt proeven en kopen.  

Van 10:00 tot 13:00 kunnen in de molen kinderen tot 
12 jaar worden gewogen op de waag.  
Voor hen is er een Molen-Ondek-Boekje (zolang de 
voorraad strekt) en zijn er kleurplaten. 
Op het molenplein kan het molenspel worden 
gespeeld en in een tent worden heerlijke 
pannenkoeken gebakken. 

Van 13:00 tot 15:00 uur speelt het Fanfareorkest van 
Kunst en Vriendschap uit Zoetermeer een vrolijk 
repertoire. 

Van 10:00 tot 17:00 uur kunt u bij de Historische Kring 
Benthuizen op het terras van koffie en andere drankjes 
genieten. Ook kunt u de oudheidkamer De Negen 
Turven bezoeken en de wisseltentoonstelling met 
schilderijen van Jessy van Breugel en Tineke Konert uit 
Zoetermeer (laatste dag) en in de kraam of de Winkel 
van Sinkel heerlijke Oudhollands dropjes en ander 
snoepgoed kopen. 

 

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


 

Dank aan Gert Schaap, Ria van 
der Lede en Kees van der Lede 

Onze oud-voorzitter Gert Schaap, 
ontving tijdens het jaarlijkse etentje 
voor vrijwilligers, molenaars en 
bestuur op 3 februari van dit jaar in 
Dorpshuis & Eetcafe De Tas, als dank 
voor de wijze waarop hij meer dan 30 
jaar het voorzitterschap van de 
Stichting Korenmolen De Haas heeft 

vervuld, een zilverkleurig klokje met het logo van 
Korenmolen De Haas en een Oorkonde van 
Buitengewone Verdienste. Tevens werd hij benoemd 
tot Erelid van de stichting. 
 

Ria van der Lede had enkele maanden eerder 
aangegeven definitief te stoppen als vaste vrijwilliger 
in de molenwinkel. Omdat Ria en Kees niet aanwezig 
konden zijn bij het buffet, bezocht een delegatie uit 
het bestuur hen de middag ervoor. Als afscheids-
cadeau en dank voor haar langdurige inzet en uitbouw 
van de winkel, werd Ria een fraai fotoboek 
overhandigd met de mooiste foto’s uit de hele 
periode, waarin zij actief was in de molenwinkel.  
 

Kees van der Lede heeft op 26 maart 2018, als dank 
voor onder meer zijn jarenlange inzet voor het 
molenaarsambacht en in optimale conditie houden 
van Korenmolen De Haas ook het inmiddels bekende 
klokje met Korenmolen De Haas logo ontvangen en 
een Oorkonde van Buitengewone Verdienste.  
 

Onderhoud molen 

In de afgelopen periode is de elektrische installatie 
opnieuw gekeurd en aangepast. Op de steenzolder zijn 
extra lampen geplaatst en de schijnwerpers op de 
balustrade zijn voorzien van ledlampen.  
Ook zijn er 3 nieuwe brandblussers aangeschaft. 

 

Dezer dagen wordt aan de balustrade en de liggers van 
de stelling groot onderhoud uitgevoerd.  
De aanhechtingen vertonen houtrot, wat op termijn 
tot gevaarlijke situaties zou kunnen leiden.       
 
 

Donateurs 
Deze maand ontvangen alle donateurs een brief met 
het Jaarverslag 2017 en het verzoek de donatie voor 
het jaar 2018 over te boeken.  

Aanpassingen in de molenwinkel 
Zoals hierboven al vermeld, was een jaar geleden alle 
kennis over producten, bestellingen en klaarmaken 
van bakmixen geconcentreerd bij Ria van der Lede, 
Corrie van Oostrom en Joanne Williams. Minimaal één 
van hen was ook altijd wel aanwezig.  
 

Na het terugtreden van twee van hen, ontstond de 
dringende behoefte tot bredere oriëntatie en goede 
beschrijving van de verpakkingsprocessen, zodat deze 
voor alle vrijwilligers beschikbaar zijn. Na enige tijd van 
improviseren en experimenteren veel (vrijwilligers-) 
werk is er het nodige aangepast.  
 

Alle instructies om bakmixen te maken zijn opnieuw 
eenduidig opgeschreven en alfabetisch in mappen 
geordend met duidelijke foto’s van elk eindproduct.  

Ook de kasten zijn opnieuw 
ingedeeld, met een scheiding 
voor brood, cake en koek, die 
elk weer alfabetisch zijn 
ingedeeld. De kassa is 
opnieuw geprogrammeerd en 

alle producten hebben een kassacode gekregen. 
Er is duidelijkheid over waar voorraden liggen, de 
bestellingen zijn gestroomlijnd en er komt inzicht in de 
omzetsnelheid van producten.  
 

Klanten, die wat grotere bestellingen doen, worden 
uitdrukkelijk verzocht enkele dagen van te voren hun 
bestellingen op te geven via ons mailadres  
winkel@korenmolendehaas.nl  Dat werkt voor beide 
partijen prettig. De winkelvrijwilligers kunnen de 
bestelling vooraf gereed maken, op momenten, dat 
het niet druk is en de klanten hoeven niet te wachten.     
 

De vervolgstappen, die we het komende halfjaar willen 
zetten, zijn bezien of het assortiment (enigszins) kan 
worden beperkt en de mogelijkheid om het Wifi-
signaal te versterken zodat een pinautomaat kan 
worden aangesloten.    
 

Meer informatie over Korenmolen De Haas 

vindt u op de website www.korenmolendehaas.nl     
U ontvangt deze Nieuwsbrief, omdat u bent 
opgenomen in ons mailbestand voor Nieuwsbrieven. 
Wilt u onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, mail 
het ons via e-mail: secretaris@korenmolendehaas.nl  
en wij schrijven u uit.   
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