
 
Benthuizen, 6 april 2021    
 

Nieuwsbrief 13 
In deze NIEUWSBRIEF praten we u bij 
over de gebeurtenissen rond  
Korenmolen De Haas sinds het 
verschijnen van de vorige nieuwsbrief 
op 10 november 2020.    
                         

Verdrietig nieuws 
Op zondag 6 december 2020 overleed 
ons oud-bestuurslid Evert Altena op 
72-jarige leeftijd. Evert is vele jaren de 
technische man binnen het bestuur 
geweest, tot hij in 2006 zijn functie 

neerlegde. Twee bestuursleden hebben de livestream 
van zijn uitvaart gevolgd.  

Op 14 januari 2021 is Jan van Willigen overleden. Hij 
was 88 jaar. Hij behoorde tot de goede vriendenkring 
van onze oud-voorzitter Gert Schaap. Jan is de maker 

van “Molen de Haas in feesttooi”, die 
de linker bovenhoek van onze 
nieuwsbrieven en webpagina’s siert. 
"Molen de Haas in feesttooi” is eind 
2004 pro deo door hem gemaakt om 
het ter gelegenheid van de 
heropening van de molen in 2005 
aan te kunnen bieden aan de 

mensen, die hebben geholpen aan het opnieuw 
funderen en rechtzetten van de molen.  

Bestuur 
Per 1 januari 2021 is Henk van de Waal benoemd tot 
bestuurslid in de vacature, ontstaan na het overlijden 
van Ap de Ruiter. Hij neemt de taak op zich van 
technische man binnen het bestuur, onderhoudt de  
contacten tussen bestuur en VBM en met de 
uitvoerende bedrijven tijdens onderhoudswerk-
zaamheden. 
 

Koningsdag + Nationale Molendag 8 mei 
De Koningsmarkt kan dit jaar vanwege de  corona-
maatregelen geen doorgang vinden. Of het mogelijk 
is om op Nationale Molendag zaterdag 8 mei extra 
activiteiten te laten plaatsvinden, zal niet eerder dan 
15 april kunnen worden beslist.        

Crowdfunding voor nieuw gootsysteem 

Vorige week is in nauwe samenwerking met het 
Molenfonds van de Vereniging De Hollandsche Molen 
een crowdfundingsactie gestart voor een gootsysteem 

op de stelling.  
Het onderste gedeelte 
van de molen blijft nu 
lang nat en dat heeft tot 
gevolg, dat er vocht 
doorslaat in de 
molenwinkel en de 
liggers en schoren van de 
stelling een verhoogde 
kans lopen op inrotten.  

Door een gootsysteem 
aan te leggen op de stelling, wordt het regenwater van 
het bovenste deel van de molen opgevangen en via 
een regenpijp afgevoerd. 
Het onderste gedeelte van de romp blijft daardoor 
droger. Door deze verduurzaming verwachten we 
hoge onderhouds- en schilderkosten in de toekomst te 
voorkomen. 

Inmiddels is de omgevingsvergunning binnen en 
hebben we aan Verbij Hoogmade BV opdracht 
gegeven het gootsysteem voor € 11.167,- (ex BTW) 

aan te leggen.   

Via de 
crowdfundingsactie 
willen we in drie 
maanden een bedrag 
van € 5.000,- bijeen zien 
te brengen.  
Het resterende bedrag 
kunnen we uit eigen 
middelen voldoen. Om 
deze actie te 
ondersteunen komt er in 
april een flyeractie in 
Benthuizen en worden 
bedrijven en 
omwonenden 
aangeschreven.  
In mei willen we onze 

vaste jaarlijkse donateurs vragen, of zij bereid zijn een 
extra bijdrage over te boeken voor de aanleg van het 
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De Haas krijgt goot op stelling 



 
gootsysteem. 
Plus Verheul is bereid gevonden de box met 
statiegeldbonnen in april voor het gootsysteem te 

bestemmen. 

Als de 
coronaregels dit 
toelaten willen we 
rond Nationale 
Molendag zaterdag 
8 mei 
ondersteunende 
acties uitvoeren. 

Als u wilt zien hoe 
het crowdfundplatform van het Molenfonds er uit ziet, 
of nu iets wilt doneren, neem dan een kijkje op de 
website https://molenfonds.nl/molenprojecten/  waar 
u informatie vindt over de actie.  

Uw steun vinden wij belangrijk en wij bedanken u hier 
bij voorbaat hartelijk voor.  

Molenwinkel   
Sinds de molenwinkel in juli vorig jaar weer met de 
noodzakelijke coronamaatregelen open gesteld is, zijn 
de openingstijden gewijzigd in vrijdagmiddag en 
zaterdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur.  

Omdat we, gezien de beperkte ruimte, slechts 2 
klanten tegelijk kunnen toelaten, hebben we de 
klanten gevraagd (zeker bij grotere bestellingen) 
vooraf via het bestelformulier op de website te 
bestellen. Veel klanten maken hiervan gebruik en dat 
zorgt ervoor, dat niemand onnodig buiten hoeft te 
wachten. Bovendien kunnen de bestellingen vooraf in 

alle rust worden 
klaargemaakt. 

Op 1 december vorig jaar 
zijn de 
coronamaatregelen 
uitgebreid met de 
mondkapjesplicht. 

De maatregelen, de  vaste routing en betalen met pin 
worden goed nageleefd.  

De molenzolders en de stelling kunnen helaas nog niet 
voor bezoekers worden opengesteld 

Ingrediënten en Allergenenlijst  

Hygiëne is in de molen een belangrijk item. In het 
afgelopen halfjaar is door molenaar Louis Verstraaten 
in dat kader voor elk product in de molenwinkel op 
papier gezet welke ingrediënten erin zitten en welke 
allergenen.  
Omdat veel van de producten in de molenwinkel van 
en met meel van tarwe worden gemaakt, gaat het 
veelal over gluten, maar ook andere allergenen zoals 
noten, melk, ei en sulfiet kunnen voorkomen.            

 

Jaarrekening 2020 

De jaarrekening 2020 van de Stichting Korenmolen De 
Haas is in de online bestuursvergadering via Teams 
(ook een nieuwe ervaring sinds de Covid-19-pandemie) 
op 17 maart door het Bestuur vastgesteld. Ondanks de 
coronapandemie was de winkelomzet met  
€ 24.827,- slechts € 450,- lager dan in 2019. Mede door 
lagere bestuurskosten bedroeg het voordelig saldo  
€ 6.348,-.                                            

Aan het Jaarverslag 
2020 wordt dezer 
dagen de laatste hand 
gelegd. Daarna kan het 
naar de drukker en in 
mei ontvangen de 
Vrienden van 
Korenmolen De Haas 
(lees: onze vaste 
jaarlijkse donateurs) 
een exemplaar.  

 

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.   
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