Benthuizen, 7 december 2021

Nieuwsbrief 15
In deze NIEUWSBRIEF nieuwe
informatie rond Korenmolen De
Haas sinds de vorige nieuwsbrief
van 24 juli 2021.

Terugblik op 2021 & Vooruitblik 2022
December is bij uitstek een maand om even in de
achteruitkijkspiegel te kijken. We zien dan een
coronajaar met langdurige lockdown. Gelukkig
was er snel een vaccin beschikbaar, waardoor er
steeds meer weer mogelijk leek, maar door
nieuwe varianten blijkt dat helaas toch niet
helemaal het geval te zijn.
In 2022 bestaat Korenmolen De Haas 250 jaar.
Dat is reden voor een feestje, waarvoor de
voorbereidingen inmiddels zijn gestart.

Molenwinkel
In het afgelopen jaar was het diverse keren
schakelen bij dan weer strengere, dan weer
mindere strenge of andere maatregelen. Maar
met het vooraf bestellen, de routing om de grote
tafel in het midden van de winkel en de loyale
medewerking van klanten, lukte het goed om
steeds, met inachtneming van de geldende
maatregelen, de winkel draaiend te houden.
Het ziet er dan ook naar uit, dat de omzetten van
2020 en 2019 (ruim) geëvenaard gaan worden.
Vooral de Sintpakketten (tot eind november 70
verkocht) en de Kerstpakketten leveren hieraan
de laatste maanden van het jaar een forse
bijdrage. De Sint is inmiddels weer vertrokken. De
Kerstpakketten met mix voor Kerststol, Tulband
met cranberries en Kerstkransjes zijn nog volop
voor € 9,75 te koop. En vergeet ook de
Oliebollenmix compleet met gist, krenten en
rozijnen (ca. 45 stuks) voor € 5,25 niet. Graag
vooraf bestellen via het bestelformulier op de
website.

[LINK] naar de website

Extra openingstijden in december
Op zaterdag 25 december - Eerste Kerstdag - en
zaterdag 1 januari - Nieuwjaardag - is de
molenwinkel gesloten.
Vrijdagmiddag 24 december en vrijdagmiddag 31
december zijn we gewoon van 13:00 tot 16:00 uur
open. Er zijn extra openstellingen op de
woensdagmiddagen 22 december en 29 december en
de donderdagmiddagen 23 december en 30 december,

steeds zoals gebruikelijk van 13:00 tot 16:00 uur.

Open Monumentendag
Jammer was het, dat de activiteiten van de
Historische Kring Benthuizen
op het molenplein op 11
september niet mochten
doorgaan. De
Pannenkoekenactie, die we
wilden houden voor het
gootfonds op die dag, die
eerder al 2 keer was
uitgesteld, kon daardoor ook
voorgoed geen doorgang vinden.

Molenbezoek
Het bezoeken van de molen (de molenzolders en
de molenstelling) is nog steeds niet mogelijk. Er is
eenvoudig te weinig ruimte voor bezoekers om,
als de molenwinkel open is, vooral bij de trap en
bij de kassa, de
anderhalve meter
afstand te houden. Na
de afschaffing van de
anderhalve- meter-regel
is het in september
even, zonder publicatie
voorzichtig weer
geprobeerd, maar die vreugde was slechts van
korte duur. We zouden graag ons nieuw
aangelegde gootsysteem aan iedereen showen,
die het maar wil zien. Maar dat moet wachten tot
volgend jaar.

Crowdfund & Aanleg gootsysteem gereed
Naast alle perikelen rond Covid-19 was het jaar
2021 was voor Korenmolen De Haas het jaar van
de aanleg van het gootsysteem. Eind september is
het gereed gekomen.
Met een bijeenkomst (vanwege corona in
afgeslankte vorm) in de molenwinkel en op de
molenstelling, is op 11 november de crowdfundactie en de gootaanleg officieel afgerond.
Aanwezig waren namens de gemeente
Wethouder F.J.H.(Erik) van Zuylen, die onder
andere duurzaamheid en cultuur in zijn
portefeuille heeft, en Joost van den Ham; namens
het Molenfonds van de Vereniging De
Hollandsche Molen bestuurslid Hans Démoed;
namens de uitvoerende aannemer Verbij
Hoogmade BV Bart Dooren en namens
Korenmolen De Haas voorzitter Hans van Kuijk
met een aantal vrijwilligers (bestuursleden,
molenaar en winkelvrijwilliger).
In de molenwinkel was
er koffie en taart en
werd het woord
gevoerd door Hans van
Kuijk, Wethouder Van
Zuylen en Hans
Démoed.
Alle sprekers
benadrukten, dat de
aanleg van het
gootsysteem een goede verduurzamingsactie is om
de onderkant van de molenromp droger te
houden, zodat op de toekomstige kosten voor
onderhoud flink kan worden bespaard.
Het stemt tot grote voldoening, dat het hele
proces vanaf het aanvragen van de omgevingsvergunning tot de uiteindelijke uitvoering van het
werk soepel zijn verlopen.
Na de toespraken werd op de stelling het
aangelegde gootsysteem bewonderd en werd
door de aanwezige journalist van de Groene Hart
Koerier een foto gemaakt van het gezelschap bij
het kruirad.

In het kort volgen hier een aantal gegevens:
Aanvraag omgevingsvergunning:
09-12-2020
Omgevingsvergunning ontvangen:
23-12-2020
Crowdfund gestart op:
01-04-2021
Streefbedrag:
€ 5.000,Ontvangen in looptijd april t/m juni: € 6.111,90
Aanvraag subsidie Erfgoedfonds:
20-05-2021
Beschikking op 22 juni ontvangen voor € 5.000,Oorspronkelijke offerte voor aanleg: € 11.137,Meerwerk:
€ 4.735,Start aanleg:
18-06-2021
Gereed melding:
28-09-2021
Officiële afsluiting:
11-11-2021
Korenmolen De Haas is erg blij met uiteindelijke
resultaat. Het bestuur wil nogmaals allen, die aan
deze mooie projecten hebben bijgedragen, heel
hartelijk bedanken: De bedrijven in en om
Benthuizen, de omwonenden van de molen, de
vaste donateurs, de gemeente en het
Erfgoedfonds, het Molenfonds van de Vereniging
De Hollandsche Molen,
Verbij Hoogmade BV en
alle andere betrokkenen.
In de Groene Hart
Koerier van 17-11-2021
staat het artikel over de
officiële afsluitende
bijeenkomst, dat u via
deze link kunt inzien:
[LINK] De Groene Hart Koerier 17-11-2021

Tot slot wensen wij u

Prettige Kerstdagen en een
Voorspoedig en Gezond 2022

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 Nieuwsbrieven.
Wilt u onze nieuwsbrieven niet meer ontvangen,
mail het ons via e-mail:
secretaris@korenmolendehaas.nl dan schrijven
wij u uit.

