Benthuizen, 24 juli 2021

Nieuwsbrief 14
In deze NIEUWSBRIEF nieuwe
informatie rond Korenmolen De
Haas sinds de vorige nieuwsbrief
op 6 april 2021.

Crowdfundactie voor het gootsysteem
Vorige keer meldden we, dat in samenwerking
met het Molenfonds van de Vereniging De
Hollandsche Molen per 1 april een
crowdfundactie was gestart met als doel een
bedrag van € 5.000,- bijeen te brengen voor de
aanleg van een gootsysteem op de stelling.
Daarin wordt het regenwater van het bovenste
deel van de molen opgevangen en via regenpijpen
afgevoerd naar de begane grond. Het onderste
deel van de molenromp blijft daardoor droger en
de liggers en de schoren van de stelling gaan veel
langer mee.

[LINK] naar de website
bedanken we alle gulle gevers hartelijk voor hun
financiële bijdragen.
De aanleg van het gootsysteem is enkele weken
geleden gestart.
Het houten frame, waarin de zinken goot later zal
worden aangebracht, is inmiddels geplaatst en
geschilderd, zoals op onderstaande foto goed te
zien is. De afwerking vindt binnenkort plaats.

Nadat bedrijven, omwonenden en vaste
donateurs waren aangeschreven en in heel
Benthuizen een flyer was verspreid, bedroeg, bij
het beëindigen van de crowdfundactie eind juni,
het totaal bijeen gebrachte bedrag € 6.111,90.
We zijn er erg blij, dat de belangstelling en de
medewerking zo groot is om Korenmolen De Haas
-- icoon van ambachtelijk Erfgoed in Benthuizen -in goede staat van te houden!
Ook van de zijde van de gemeente Alphen aan
den Rijn is er voor deze verduurzaming volop
medewerking, De bij het Erfgoedfonds
aangevraagde € 5.000,- subsidie werd
goedgekeurd en is inmiddels ontvangen.
De bijeen gebrachte bedragen via het Molenfonds en
het bedrag uit het gemeentelijke Erfgoedfonds zorgen
ervoor, dat vrijwel het gehele bedrag voor de aanleg
van de goot (€ 11.137,-) beschikbaar is.
Als bestuur van de Stichting Korenmolen De Haas

Vanwege de coronamaatregelen is een bezoek
aan de molenstelling nu niet mogelijk.
Als het gootsysteem helemaal gereed is en we de
anderhalve-meter-regel achter ons kunnen laten,
bent u van harte uitgenodigd een kijkje te komen
nemen.

Ondersteunende acties:
Voor de gootaanleg en bijkomende kosten zijn
ook enkele aanvullende acties gevoerd.
De Statiegeldactie in april bij PlusVerheul heeft
€ 177,- opgebracht.
De verkoop van plantjes en zonnebloemzaden
leverde circa € 50,- op.
Van het speciale Brood Proefpakket, bestaande
uit 5 soorten broodmix (van elk 500 gram voor 1
brood) fitkorn, maisbroodmix, molenmix licht,
moutkorn en zesgranenmix, die voor € 5,- werden
aangeboden, zijn er maar liefst 67 verkocht.
Dit pakket was zo’n succes, dat het inmiddels in
het vaste assortiment is opgenomen voor € 6,75.
Het Pannenkoeken bakken kon wegens de
coronamaatregelen op Nationale Molendag (8
mei) en ook op de daarna geprikte datum (12 juni)
niet doorgaan. We hopen nu, dat het op Open
Monumentendag (11 september) alsnog kan
plaatsvinden.

Open Monumentendag
Open Monumentendag heeft dit jaar als thema
“Mijn Monument is Jouw Monument” en wordt
gehouden op zaterdag 11
september. De Historische
Kring Benthuizen heeft
plannen om op het molenplein
een aantal activiteiten te
organiseren.
Rijksmonument Korenmolen
De Haas sluit zich daar graag bij
aan, maar we kunnen daarover
pas beslissen kort voor de genoemde datum.

75 jaar vrijheid
In dit kader is in Alphen aan den Rijn een fietstocht
uitgezet en zijn een aantal dranghekken geplaatst met
informatieteksten. Zo staat er ook een bij Korenmolen
De Haas, die in
de mobilisatietijd voor de 2e
wereldoorlog
diende als
uitkijkpost voor
de luchtbeschermingsdienst.
Meer informatie
kunt u lezen op:
https://www.75jaarvrijheidalphenaandenrijn.nl/kernbenthuizen.php

Molen onderhoud
In mei is de schilder geweest om de kap (onder andere
de baard), de deuren en kozijnen en het zwarte deel
van de molen opnieuw te schilderen.
Het witte gedeelte is volgend jaar aan de beurt, nadat
eerst dit jaar de vochtschade aan het metsel- en
voegwerk is gerepareerd.
Het kruirad, waarmee de kap en de wieken in de juiste
windrichting worden gezet, is aangetast door houtrot
en zal begin volgend jaar onder andere van nieuwe
spaken worden voorzien en opnieuw worden
geschilderd.

Dronefilmpje
Op Nationale Molendag (8 mei) konden door de
coronamaatregelen geen activiteiten plaatsvinden.
De molenaars hadden de molen echter wel in feesttooi
gezet en daarvan zijn enkele dronefilmpjes gemaakt.
Zie: [LINK] Dronefilm

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Meer informatie over Korenmolen De Haas

Deze wet, kortweg WBTR genoemd, is 1 juli
ingegaan en bedoeld is om het besturen van (ook
kleinere) verenigingen en stichtingen te
professionaliseren en transparanter te maken.
Onze stichting heeft de nodige maatregelen
opgepakt om aan de nieuwe wet te voldoen.

vindt u op de website www.korenmolendehaas.nl
U ontvangt deze Nieuwsbrief, omdat u bent
opgenomen in ons mailbestand Nieuwsbrieven.
Wilt u onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen,
mail het ons via e-mail:
secretaris@korenmolendehaas.nl dan schrijven
wij u uit.

