
 
Benthuizen, 31 augustus 2018      

Nieuwsbrief 8 

In deze NIEUWSBRIEF informatie over 
Open Monumentendag, nieuw 
bestuurslid Petra Verhoef en afscheid 
van Aad van der Poel; zijn mengtaak 
wordt overgenomen door Otto de Ruiter.   

Open Monumentendag  
en Nationale Orgeldag 
zaterdag 8 september  

Het thema van de BankGiro 
Loterij Open Monumentendag 
luidt dit jaar:  
         “In Europa” 
en sluit aan bij de viering van 
het Europees jaar voor het 
Cultureel Erfgoed. 

Korenmolen De Haas in Benthuizen, Rijksmonument 
en belangrijk industrieel erfgoed, opent vanaf 10:00 
uur haar deur. U kunt een kijkje nemen op de stelling 
om te genieten van het gezicht op Benthuizen en het 
landschap er omheen, maar ook In de molenwinkel als 
vanouds verschillende soorten meel kopen om brood 
te bakken en een hele range aan bakmixen om zelf 
pannenkoeken, cake, koek en koekjes te bakken.   

Ook onze buren op het molenplein, de Historische 
Kring Benthuizen, zetten hun beste beentje voor. In de 
“Winkel van Sinkel” kunt u terecht voor ouderwets 
snoepgoed en leuke cadeautjes. In de Oudheidkamer 
“De Negen Turven” opent de reizende tentoonstelling 
“Gluren bij de Alphense buren”, die tot eind oktober 
duurt. Op het molenplein staan 2 tenten. In de ene kan 
koffie worden gedronken. In de andere staan oude 
motoren van Willem Heijboer. Op het molenplein 
staan oude auto’s van Jacques Boonenkamp. Met deze 
voertuigen werd vroeger heel Europa doorkruist  

Andere deelnemers in Benthuizen zijn: 
Vereniging Vrienden van het Bentwoud, met een 
fietsroute van + 25 km langs “Monumenten rond het 
Bentwoud’. U kunt starten bij De Tas, individueel vanaf 
10:00 u., fietst u graag met een groep, dan om 12:30 u.  
 

                                                [LINK] naar de website     

Hervormde Kerk, met rondleidingen in kerk en toren, 
orgeldemo’s en bespelingen. 
Huize “Dames Van den Berg”, met rondleidingen en 
rustpunt in de tuin met thee en verkoop van Italiaanse 
lekkernijen, design sieraden en tassen en vintage uit 
heel Europa.   

Een brochure met alle deelnemers in de gemeente 
Alphen aan den Rijn, zijn – zolang de voorraad strekt – 
beschikbaar bij alle bovengenoemde deelnemers. 

Personalia:  
Aad van der Poel, die 
meer dan acht jaar lang 
op de vrijdagen meel 
heeft gemengd voor 
verkoop in de 
molenwinkel, nam op 22 
juni afscheid. Als dank 

voor zijn nauwgezette werk, ontving hij een mooie 
foto van De Haas. In zijn dankwoord zei hij, het 
mengen altijd met veel plezier te hebben gedaan en 
als de nood aan de man komt, nog wel een keertje te 
willen invallen. 

Otto de Ruiter van de winkelstaf neemt zijn mengtaak 
over. Daarmee ontstaat een vacature bij de 
winkelvrijwilligers, zodat we binnenkort weer gaan 
adverteren. Lijkt het u wat, deze vacature in te vullen 
of kent u iemand, die daarvoor in aanmerking komt, 
graag een mailtje naar winkel@korenmolendehaas.nl 
of kom even langs als de molenwinkel open is. 

Petra Verhoef is ons nieuwe bestuurslid sinds 4 
juli. We kennen haar al langere tijd vanuit van het 
kernteam en de winkelstaf. In deze rollen blijft ze 
actief. Hiermee is het bestuur weer voltallig.   

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 u wordt uitgeschreven.   
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============================================ 

Op het moment, dat deze nieuwsbrief klaar stond voor 

mailing, ontvingen wij het droevige bericht, dat op 

woensdag 29 augustus is overleden  

  

KEES   VAN  DER  LEDE 

  

totdat in maart 2017 bij hem een hersentumor werd 

geconstateerd, die operatief moest worden 

behandeld, gedurende vele jaren molenaar op 

Korenmolen De Haas en diverse andere molens.    

We gedenken Kees als een vaardige en enthousiaste 

molenaar, eigenzinnig en collegiaal, die menig leerling 

de kneepjes en de liefde voor het molenaarsambacht 

heeft bijgebracht; een groot molenvriend. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Ria en de 

kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen de kracht 

toe om dit grote verlies te kunnen dragen. 

  

Bestuursleden, molenaars en vrijwilligers 

van Korenmolen De Haas 

============================================ 


