
 
Benthuizen, 2 mei 2020    
 

Nieuwsbrief 11 

In deze NIEUWSBRIEF leest u over 
Korenmolen De Haas en corona, 
dat de Molenwinkel en de Molen 
gesloten zijn, maar Bestellen en 
Afhalen wel kan, nieuws uit het 
bestuur, van de molenaars, van 

de winkelvrijwilligers en enkele andere zaken. 

Korenmolen De Haas en corona 

Het is inmiddels 
gebruikelijk, dat u jaarlijks 
begin mei een Nieuwsbrief 
ontvangt met het 
programma voor Nationale 
Molendag, traditioneel de 
tweede zaterdag in mei. 

Dit jaar lopen veel dingen 
echter totaal anders dan 
we bij het begin van 2020 
verwachtten.  

In de strijd tegen het coronavirus kunnen 
bijeenkomsten en evenementen niet doorgaan. 
Zo werd de Jaarvergadering van bestuur, 
molenaars en winkelvrijwilligers, die we op 1 april 
zouden houden, afgelast. Inmiddels is besloten, 
deze vergadering dit jaar over te slaan.  
 
Ook de gezellige  Koningsmarkt, waar we altijd 
graag aan meedoen, is niet doorgegaan.  
 
Van Nationale Molendag is dit jaar eveneens geen 
sprake. Er is dus nu geen programma om te 
publiceren. Om u op de hoogte te houden van ons 
reilen en zeilen wel deze Nieuwsbrief. 

 

 

                                                  [LINK] naar de website  

Bestellen en Afhalen 
Na een hele drukke zaterdag op 14 maart waren 
we genoodzaakt de Molenwinkel en de Molen 
voor bezoekers te sluiten. Om onze trouwe vaste 
klanten, die vaak al jaren brood bakken met meel 
van Korenmolen De Haas, tegemoet te komen en 
binnen de RIVM-regels te werken, hanteren we nu 
de volgende werkwijze: 

--- Op onze website www.korenmolendehaas.nl   
staat een bestelformulier, dat u kunt downloaden, 
invullen en opslaan op uw eigen computer en 
vervolgens als bijlage bij uw e-mail aan ons kunt 
verzenden. 
--- Bestellen vóór dinsdagmorgen 08:00 uur. 
--- De molenaars malen vrijdag en zaterdag ervoor 
--- Mengen en bestellingen klaarmaken gebeurt  
op dinsdag en woensdag 

 

 
     Afhalen op donderdagmiddag 

--- Afhalen op donderdag tussen 16:00 en 18:00 
uur, bij goed weer buiten.  
--- Bij slecht weer binnen, waarbij als deurbeleid 
geldt, dat slechts 1 klant tegelijk binnen mag.   
--- U kunt zelf aangeven in welk kwartier u wilt 
komen (16:30-16:45 en 16:45-17:00 zijn het 
meest rustig). 
--- Betalen kan uitsluitend met pin, bij voorkeur 
contactloos. 

 
      
 

Nationale  Molendag 2018  

https://korenmolendehaas.nl/
http://www.korenmolendehaas.nl/


 

Bestuur 
Ons bestuurslid Ap de Ruiter is ernstig ziek en verblijft 
sinds enkele maanden in het hospice in Alphen aan 
den Rijn. Wij wensen hem, zijn vrouw Hannie en de 
kinderen heel veel sterkte.   

Harrie Rijven heeft op 1 april zijn functie als 
bestuurslid neergelegd, nadat hij bijna twee jaar 
eerder had aangegeven dat rond deze tijd te willen 
doen. 
Hij blijft wel beschikbaar voor hand- en spandiensten 
voor Korenmolen De Haas, in het bijzonder voor de 
molenwinkel en/of de website. 
We zouden officieel afscheid nemen van Harrie tijdens 
de Jaarvergadering op 1 april, maar nu deze dit jaar 
niet plaatsvindt zullen we dat doen tijdens het 
jaarlijkse buffet met alle vrijwilligers in november. 

Molenaarsteam 
Hans de Graaf heeft de vervolgopleiding tot 
ambachtelijk korenmolenaar van het Ambachtelijk 
Korenmolenaars Gilde (AKG) succesvol afgerond. 
Samen met Louis Verstraaten beschikt het 
molenaarsteam nu over twee gediplomeerde 
korenmolenaars.   
Wim Dieben en Willem Niesthoven zijn geslaagd voor 
hun molenaarsdiploma. Wim Dieben is daarmee 
bevorderd van aspirantlid tot (gewoon) lid van de 
Vereniging Benthuizer Molenaars. Willem Niesthoven 
heeft er voor gekozen om na zijn opleiding bij 
Korenmolen De Haas naar een andere molen te gaan.  
Brigitte Bijl uit Valkenburg en Jeanine van Dijk uit 
Sassenheim hebben zich aangemeld als nieuwe 
leerling-molenaars.        

 

Jaarverslag 2019 
Het gezamenlijke jaarverslag van de Stichting 
Korenmolen De Haas en de Vereniging Benthuizer 
Molenaars is eind maart gereed gekomen.  
Inmiddels hebben alle vrijwilligers en onze relaties een 
exemplaar ontvangen.  
Mede dank zij de eindafrekening van Rijks- en 
Provinciale Subsidies over de periode 2013-2018 was 
er een positief exploitatieresultaat van € 2.936,-.   
Een Jaarverslag aanvragen kan via het mailadres in de 
kolom hiernaast. Downloaden kan ook via de  
[LINK Jaarverslag 2019 Stichting] en de  
[LINK Jaarverslag 2019 VBM].      

 

Winkelteam 

De molenwinkel is gesloten en u heeft al kunnen 
lezen, dat we nu werken met een bestel- en 
afhaalsysteem. Er zijn steeds voldoende 
vrijwilligers, die zich aanmelden om te mengen, 
bestellingen gereed maken en uit te leveren. 
Tot en met deze week was het steeds mooi weer, 
zodat we dat buiten op het molenplein konden 
doen. Het losse pinapparaat via telefoonlijn komt 
daarbij uitstekend van pas. 

Onderhoud  
Eind 2019 is door De Jongh Schildersbedrijf uit 
Waardenburg het gevlucht en het staartwerk van 
de molen opnieuw geschilderd. 
Begin dit jaar heeft Verbij uit Hoogmade de 
steenkraan gerepareerd en onderhoud gepleegd 
aan het gaande werk.    
Eind vorig jaar hebben we bij Verbij een nieuwe 
Vlaggenmast besteld, omdat de oude gevaarlijk 
begon in te rotten.  
De nieuwe mast is door De Jongh onlangs “prins 
geschilderd” (voorzien van een rood-wit-blauwe 
kleurenband). Onze windwijzer-haas bovenop de 
vlaggenmast, is ook onderhanden genomen en 
verguld. Verbij zal de vlaggenmast en de windvaan 
dezer dager met de hoogwerker terug op de 
molen plaatsen, zodat de vlag weer uit kan! 
 

Vrienden van Korenmolen De Haas 
Deze maand ontvangen alle vrienden (lees: donateurs) 
een brief met het Jaarverslag 2019 en het verzoek de 
donatie voor het jaar 2020 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  
dan schrijven wij u uit.   
 

https://drive.google.com/file/d/1wyOjJEcmUgLqGmkMAfgcuytSc3PR9QKx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10c6pDl7V784ffQ9hZPXQy27vIjfb1gsu/view?usp=sharing
https://korenmolendehaas.nl/
mailto:secretaris@korenmolendehaas.nl

