
 
Benthuizen, 2 mei 2019      

Nieuwsbrief 9 

In deze NIEUWSBRIEF leest u het 
programma voor Nationale 
Molendag 2019, een bruidspaar op 
de molen, nieuws uit het bestuur, 
over het winkelteam, van de 

molenaars en enkele andere onderwerpen. 

Bruidspaar op de molen 

 
Van de heer A. Vlok, vriend van Korenmolen de Haas 
en kleinzoon van een molenaar, ontvingen wij deze 
trouwfoto, gemaakt door Yvonne OTTO (e-mail: 
yvonne70.yo@gmail.com ) van zijn kleindochter en 
haar man. Ze trouwden met elkaar op 20 augustus 
2018. Aan het verzoek om mooie foto’s te maken op 
de molen hebben onze molenaars graag meegewerkt. 
En ook aan het verzoek een van foto’s te plaatsen in 
de volgende Nieuwsbrief voldoen we graag. 

                                                  [LINK] naar de website  

Nationale Molendag 11 mei 2019 
Korenmolen De Haas staat 
deze zaterdag in de 
schijnwerpers en dat doen 
ook honderden andere 
molens in het land.  

Het Nederlands Molenaars-
ambacht is door de UNESCO 
ingeschreven op de 

Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel 
Erfgoed van de Mensheid. 
Het thema is daarom: ONTMOET DE MOLENAAR. 

Vanaf 10:00 uur draait de molen. De molenaars 
vertellen u graag over de werking van de molen 
en op de stelling heeft u een prachtig uitzicht over 
Benthuizen en de weidse omgeving.   

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

Van 10:00 tot 13:00 kunnen in de molen kinderen 
tot 12 jaar worden gewogen op de waag. 
Ze krijgen een weegcertificaat met hun gewogen 
gewicht en (zolang de voorraad strekt) een 
bouwplaat van een molen of een kleurplaat. 

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 
feestelijk repertoire. 

Van 10:00 tot 17:00 uur kunt u bij de buren van 
de Historische Kring Benthuizen op het terras van 
koffie of een ander drankje genieten. Breng ook 
een bezoek aan de oudheidkamer De Negen 
Turven en de Winkel van Sinkel om heerlijke 
Oudhollands dropjes en ander snoepgoed te 
kopen. 

mailto:yvonne70.yo@gmail.com
https://korenmolendehaas.nl/


 

Afscheid bestuurslid Johri Maat 
Meldden we in 
Nieuwsbrief 8 van 
september 2018, 
dat het bestuur 
weer compleet was; 
in november deelde 
Johri Maat mee na 

ruim 10 jaar zijn bestuurslidmaatschap te willen 
beëindigen om tijd vrij te maken voor het 
schrijven van een proefschrift in het Straf- en 
Bestuursrecht. Hierop hoopt hij te zijner tijd te 
promoveren. Tijdens het molenaarsbuffet op 2 
februari 2019 namen we afscheid van hem met 
een passend geschenk en een oorkonde van 
buitengewone verdienste. De ontstane vacature 
in het bestuur staat nog open. 

Uit de molenwinkel 
Na de oproep in 
september vorig jaar 
hebben een aantal 
nieuwe vrijwilligers zich 
aangemeld. Het 

winkelteam bestaat nu uit 6 kernteamleden, 2 
mengers en (inclusief 3 bestuursleden)  inmiddels 
21 vrijwilligers. 
Hiermee kan het rooster goed worden gevuld.  
 
Klanten, die wat grotere bestellingen doen, weten 
ons  mailadres  winkel@korenmolendehaas.nl  
steeds beter te vinden. Voor beide partijen werkt 
het prettig; het winkelteam kan de bestelling 
vooraf gereed maken, op momenten, dat het niet 
druk is en de bestelling ligt gereed als u die komt 
afhalen.     
 
Het pinapparaat voorziet duidelijk in een 
behoefte. Het aantal pintransacties steeg veel 
sneller dan we voor aanschaf hadden voorzien. 
Inmiddels wordt 62 % van de aankoopbedragen 
gepind, terwijl 38 % nog contant gaat.    

Op Koningsdag waren zowel de molen als de 

winkel gesloten en 
stonden we met een 
kraam op de 
Koningsmarkt. Een korte 
felle hagelbui zorgde er 
voor, dat veel bezoekers 

in de kraam kwamen schuilen. Voor het klaarmaken 
van de speciale pakketten voor de Koningsdag hebben 
we een beroep kunnen doen op onze oudgedienden 
Ria van der Lede en Corrie van Oostrom.    

 

Het Molenaars-team 
Louis Verstraaten heeft de vervolgopleiding tot 
ambachtelijk korenmolenaar succesvol afgerond. 
Hans de Graaf hoopt dat later dit jaar te doen.  
Ernst Schenkel heeft afscheid genomen in verband 
met zijn verhuizing naar Drenthe. Hij zet zijn 
molenaarsopleiding daar voort. 
Stijn Anneveld uit Zoetermeer, 16 jaar jong, is 
begonnen aan zijn opleiding tot molenaar.  
Willem Niesthoven uit Hazerswoude-Rijndijk deed dat 
ook. Beide zijn aspirant-lid van de Vereniging 
Benthuizer Molenaars.    

 

Jaarverslag 2018 
Het gezamenlijke jaarverslag van de Stichting 
Korenmolen De Haas en de Vereniging Benthuizer 
Molenaars is in april uitgekomen. Door de grote kosten 
voor onderhoud aan de stelling en schilderwerk liet 
het exploitatieresultaat een tekort zien van € 4.135,10.  
Een exemplaar aanvragen kan via onderstaand e-
mailadres. Downloaden kan ook via de [LINK 
Jaarverslag Stichting] en de [LINK Jaarverslag VBM].   

 

Vrienden van Korenmolen De Haas 
Deze maand ontvangen alle vrienden (lees: donateurs) 
een brief met het Jaarverslag 2018 en het verzoek de 
donatie voor het jaar 2019 over te boeken. 

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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