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In deze NIEUWSBRIEF leest u over Open
Monumentendag 2019, een nieuw
bestuurslid en enkele andere zaken.

Open Monumentendag
en Nationale Orgeldag
zaterdag 14 september
Het thema van de
BankGiro Loterij
Open Monumentendag
is dit jaar:
“Plekken van Plezier”.
Korenmolen De Haas opent op
deze dag zoals gebruikelijk van
10:00 tot 16:00 uur haar deuren.
U bent van harte welkom. De molenaars geven u graag
uitleg over de werking van de molen. Vanaf de stelling
heeft u een prachtig uitzicht over Benthuizen en de
weidse omgeving.
In de molenwinkel heeft het winkelteam speciaal voor
Open Monumentendag 2 pakketten samengesteld. Het
“Benthuizer Molenpakket” en het “Smulpakket”.
Natuurlijk is ook ons gebruikelijke assortiment van
bakmixen te koop om pannenkoeken, cake, koek en
koekjes te bakken, net als verschillende soorten meel
om brood te bakken.
Neem ook even de tijd om het molengedeelte van de
expositieruimte (achterste deel) op de eerste
verdieping van het molenhuis
te bezoeken, die in goed
overleg met de Historische
Kring Benthuizen is verruimd,
geheel opnieuw ingericht en
voorzien van nieuwe vitrines.

Historische Kring Benthuizen
Onze buren op het molenplein, de Historische Kring
Benthuizen, vieren op Open Monumentendag feest
omdat de Oudheidkamer “De Negen Turven” en de
“Winkel van Sinkel” 25 jaar bestaan en de
expositieruimte na veel

[LINK] naar de website
klussen, timmeren en schilderen volledig opnieuw is
ingericht. Om 11:00 uur wordt de nieuwe
wisseltentoonstelling: “De Oudheidkamer Toen en Nu”
feestelijk geopend.
Verder zijn er op het molenplein verschillende
activiteiten, zoals het spelen van oud Hollandse liedjes
op de accordeon en demonstraties van het maken van
manden, honing, boerenkaas en kralentassen.
Voor de kinderen is er een gratis suikerspin.

De overige deelnemers aan Open
Monumentendag in Benthuizen zijn:
Dorpsstraat 22, Middengangshuis
Dorpsstraat 48, Hervormde Kerk.
Een brochure met alle deelnemers in de gemeente
Alphen aan den Rijn, zijn – zolang de voorraad strekt –
beschikbaar bij alle bovengenoemde deelnemers.

Nieuw bestuurslid
Ruud van der Kroef is bereid gevonden toe te treden
tot het bestuur van de Stichting Korenmolen De Haas.
Ruud was service engineer en is sinds ongeveer een
half jaar gepensioneerd. Eerder heeft hij verschillende
bestuursfuncties vervuld.

Bezoek raadsleden
Op 14 mei ontvingen we op de molen een groep raadsen collegeleden van de Gemeente Alphen aan de Rijn.
Ze werden in twee groepen rondgeleid. René de Bree
gaf uitleg in de winkel en Dirk Kuijper op de stelling.

Laura Fietstocht
Op 5 juli deed de LAURA fietstocht het molenplein aan
als halteplaats. Maar liefst circa 120 fietsers maakten,
mede dank zij prima fietsweer, van de gelegenheid
gebruik de molen en de Oudheidkamer “De Negen
Turven” te bezoeken.

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.
Ontvangt u onze nieuwsbrieven liever niet meer, mail
ons dat dan via: secretaris@korenmolendehaas.nl

Dan schrijven wij u uit.

