[LINK] naar de website
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Nieuwsbrief 12
In deze NIEUWSBRIEF leest u over
het reilen en zeilen van Korenmolen
De Haas sinds het verschijnen van de
vorige nieuwsbrief op 2 mei 2020.

Korenmolen De Haas in de rouw
Kort na het uitkomen van de vorige
nieuwsbrief ontvingen wij het
droevige bericht van het overlijden op
6 mei van ons bestuurslid

Ap de Ruiter
Ap, die in januari 2004 aantrad als
bestuurslid van onze stichting,
verzorgde veel van onze PR-activiteiten.
Als technisch deskundige was hij gedurende vele jaren
de vaste contactpersoon met de molenaars en tijdens
onderhoud aan de molen met de uitvoerende
ondernemers. Hij zal in onze herinnering blijven als
een collega met een warm hart voor Korenmolen De
Haas en enthousiast muzikant en fotograaf.
Dezelfde maand werden we geconfronteerd met het
zeer plotselinge overlijden op zaterdag 16 mei van
oud molenaar Cor Boonstra
Cor was in 1983 gestart met zijn opleiding tot Vrijwillig
Molenaar en werd in 1985 gediplomeerd. In het jaar
daarna behaalde hij het Certificaat Vrijwillig
Korenmolenaar.
Op Nationale Molendag 2016 namen wij na 31 jaar
afscheid van hem als actief Vrijwillig Molenaar.
Cor zal in onze herinnering blijven als een gedreven
molenvriend, die op jaarvergaderingen en andere
bijeenkomsten graag het woord voerde en genoot van
uitstapjes naar andere molens.
Hij was een enthousiast en vakkundig molenaar, met
wie je pittige discussies kon voeren, waarbij het belang
van De Haas steeds voorop stond. Naast zijn
molenactiviteiten had Cor een brede belangstellig en
was hij actief in meerdere organisaties en de politiek.
Doordat beiden zo kort na elkaar overleden, heeft de
molen aaneengesloten in de rouwstand gestaan van 6
mei tot 27 juni.

Molenwinkel in coronatijd
Tot eind juni
hebben we
uitsluitend op
bestelling via een
formulier op de
website verkocht
en buiten de molen
uitgeleverd.
Nadat in juni de corona-maatregelen werden
versoepeld, hebben we in de molenwinkel een aantal
aanpassingen gedaan.
U heeft vast al gezien, dat de evenaar (de grote
weegschaal in het midden van de winkel) is
weggehaald en er een grote tafel geplaatst is en een
verplichte looprichting daar omheen is ingesteld.
Ook is de kassabalie is verplaatst. Die staat nu achter
in de winkel. Om aan de richtlijnen van de overheid te
voldoen mogen er niet meer dan 2 klanten tegelijk in
de winkel aanwezig zijn.
De voor bezoekers geldende regels vindt u via de
[LINK] Regels voor bezoekers.
Sinds vrijdag 3 juli is de molenwinkel weer voor
klanten opengesteld op vrijdag- en zaterdagmiddagen
van 13:00 tot 16:00 uur.
De openstelling op zaterdagmorgen is vervallen.
Het bezoeken van de molenstelling en -zolders en
rondleidingen door de molenaars zijn helaas nog niet
mogelijk.

Vooraf bestellen
Het vooraf bestellen hebben we gehandhaafd.
Bestellingen, die voor woensdagavond 20:00 uur zijn
binnen gekomen, worden op donderdag of
vrijdagmorgen gereed gezet op de grote tafel.
Voordeel voor u: Niet binnen of buiten wachten.
Voor ons: In alle rust vooraf gereed maken.
Op onze website www.korenmolendehaas.nl staat
het bestelformulier, dat u kunt downloaden, invullen
en opslaan op uw eigen computer en vervolgens als
bijlage bij uw e-mail aan ons verzenden.

Openingstijden eind december

In de aanbieding

Omdat de Kerstdagen dit jaar op vrijdag en zaterdag
vallen en Nieuwjaarsdag op vrijdag, is de molenwinkel
op die dagen gesloten. We zijn daarentegen wel open
op woensdag 23 december en woensdag 30
december op de gebruikelijke tijden van 13:00 tot
16:00 uur.
Zaterdagmiddag 2 januari 2021 zijn we gewoon open.

Momenteel zijn de Sint-pakketten á € 5,95 met daarin
1. Speculaas-boterkoek; 2. Speculaas-cake en
3. Pepernotenmix in de aanbieding en erg in trek.

Bestuur
Het bestuur heeft in mei 1 keer via WhatsApp
vergaderd en 3 keer bij een van de bestuursleden
thuis. Verder is er veel overleg geweest via e-mail.
De 2 openstaande vacatures in het bestuur van de
stichting zijn nog niet ingevuld. Het benaderen van
kandidaten is door de coronamaatregelen vertraagd.

Molenaarsteam
Yvonne Borst uit Zoeterwoude en Ton Elfferich uit
Nootdorp hebben zich aangemeld als nieuwe leerlingmolenaar. We heten hen van harte welkom.

Winkelvrijwilligers

Inmiddels is ook het eerste Kerstpakket á € 9,75 met
1. Kerst-stol 2. Tulband (met cranberry’s) en
3. Kerskransjes over de toonbank gegaan.
Voor Oudjaar is er natuurlijk onze bekende
overheerlijke Oliebollenmix.

Onderhoud
In de nieuwsbrief van 2 mei konden we melden dat de
nieuwe vlaggenmast, door De Jongh Schildersbedrijf
uit Waardenburg
“prins geschilderd”
(voorzien van een
rood-wit-blauwe
kleurenband) en met
de goudkleurige haas
als windvaan, gereed
lag om door Verbij
Hoogmade BV met de
hoogwerker terug op
de molen geplaatst te
worden. Enkele dagen
later was het zo ver en
op Bevrijdingsdag 5 mei wapperde de vlag fier aan de
nieuwe vlaggenmast.

Vrienden van Korenmolen De Haas
Vrienden van Korenmolen De Haas (lees: donateurs),
die hun donatie over 2020 nog niet hadden betaald,
hebben vorige maand een herinnering ontvangen.
We bedanken onze vrienden hartelijk voor hun
financiële steun om de molen goed te kunnen
onderhouden.

Meer informatie over Korenmolen De Haas
vindt u op de website www.korenmolendehaas.nl
Het winkelteam is onlangs uitgebreid met Carola
Peeters uit Zoetermeer. Omdat er anders tijdens de
openingsuren te veel personen in de beperkte
winkelruimte aanwezig zijn, helpt ze voorlopig mee
met het gereedmaken van de bestellingen.

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.

