
 
Benthuizen, 3 september 2022    
 

Nieuwsbrief 17 
met informatie over het 250-jarig 
bestaan van Korenmolen De Haas, 
Open Monumentendag en ander 
nieuws sinds Nieuwsbrief 16 van  
6 mei 2022. 
  

Korenmolen De Haas 250 jaar 
De vorige Nieuwsbrief kwam uit kort voor 
Nationale Molendag 14 mei en de officiële start 
van de feestelijkheden rondom het 250 jarig 
bestaan van Korenmolen De Haas door  
Burgemeester J.W.E (Liesbeth) Spies samen met 
kinderburgemeester Safae Ahannay. We kijken 

terug op een geslaagde dag. Het was prachtig 
weer, de molen was in feesttooi, er was gebak, de 
bezoekers waren in goede stemming, de speeches 
van de ceremoniemeester, voorzitter en 
burgemeester waren hartelijk en to-the-point,  

de muziek van de brassband van Kunst en 
Vriendschap maakte het gezellig op het 
molenplein en de pannenkoeken waren lekker.  

                                                  [LINK] naar de website 

Open Monumentendag 10 sept 

Korenmolen De Haas neemt op 10 september van 
10:00 tot 16:00 uur deel aan de Open 
Monumentendag 2022 met als thema 
“Duurzaamheid”. Vorig jaar is met dit doel met 
sponsorgelden een goot aangelegd op de stelling 
om het onderste deel van de molen droger te 
houden en daardoor de onderhoudskosten op 
termijn te beperken.   
Als u de nieuwe goot nog niet gezien heeft, kom 

dan eens een kijkje 
nemen op de stelling. 
 
In de winkel is een 
“Monumentenpakket” 
te koop voor € 5.95,  
bestaande uit 
Benthuizer molenkoek, 
molenaars cakemix en 
pannenkoekenmix 500 
gram.  
De maandaanbieding in 

het kader van het 250 jarig jubileum van de molen  
in september is “Oudewijvenkoek” voor € 3.65. 

Op het Molenplein heeft de Historische Kring 
Benthuizen op Open Monumentendag een aantal 
stands ingericht, waarin exposanten hun 
verschillende "Duurzame" hobby’s tonen, die in 
het verlengde liggen van de tentoonstelling 
binnen: "Duurzaamheid - de KUNST is 
hergebruiken". Beide zijn zeker een bezoek 
waard! 

Fotowedstrijd 250 jarig jubileum 
(Prijsuitreiking.) Tijdens Nationale Molendag in 
mei werd het startsein gegeven voor de 
fotowedstrijd met als thema “Molens”. Voor de 
sluitingsdatum van 15 augustus zijn er 45 foto’s 
ingeleverd door 25 deelnemers. Een mooi 
resultaat! De jury heeft inmiddels voor de 
deelnemers tot 16 jaar en deelnemers van 16 jaar  

https://www.korenmolendehaas.nl/site/


 
  
 
en ouder elk drie foto’s genomineerd. Daaruit zijn 
de winnaars gekozen. 
De bekendmaking van de prijswinnaars vindt 
plaats op Open Monumentendag 10 september 

om 14:00 uur op het 
molenplein bij 
Korenmolen De 
Haas.   
Na de 
bekendmaking 
zullen de winnende 

en genomineerde foto’s op de website 
https://korenmolendehaas.nl/foto/  worden 
geplaatst.   
 

Opnieuw Molenaar Gediplomeerd 
In de vorige Nieuwsbrief konden we meedelen, 
dat Stijn Anneveld (19) geslaagd was voor zijn 
Molenaarsdiploma. Nu kunnen we opnieuw 
melden, dat eind juni een leerling-molenaar is 
geslaagd. Het gaat om Yvonne Borst uit 
Zoeterwoude. Zij is de eerste gediplomeerde 
vrouwelijk molenaar op Korenmolen De Haas.  
 

Ballotage tot gezel door AKG 
Molenaar Louis Verstraaten is op 11 mei (na 2 dagen 

uitstel wegens 
windstilte) met 
Korenmolen De Haas 
geballoteerd en geslaagd 
als Gezel Molenaar.  
AKG is het Ambachtelijk 
Korenmolenaars Gilde, 
dat zich inspant voor het 
voortleven van het 
korenmolenaarsambacht 
en het produceren van 
ambachtelijke producten 
met de hoogste kwaliteit. 

Om dit te bereiken vinden periodieke controles en 
feedback plaats. AKG hanteert het aloude 
gildesysteem, met Aspirant-gezel, Gezel  en Meester. 
Er zijn circa 40 molenaarsbedrijven bij aangesloten. 

                                                     [LINK] naar de website 
 

Het Gilde 50 jaar  
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars (N.B. Niet 
hetzelfde gilde als AKG) viert dit jaar haar 50 jarig 
jubileum. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Beatrix heeft ter gelegenheid hiervan op 
zaterdagmiddag 15 januari het Jaar van de 
Molenaar geopend; het startschot voor een jaar 
met veel aandacht voor het molenaarsambacht.  
Een van de activiteiten in Zuid-Holland is de 
Maalmarathon van 1 tot en met 7 september. 
Dan laten molenaars continue – in een estafette – 
ergens in de provincie één of meer molens 
draaien. Ook ’s nachts! Op de website van het 
Gilde van Vrijwillige Molenaars is – op de pagina 
Vijftigjarig jubileum –  een overzicht [LINK naar 
Overzicht] te vinden van deelnemende molens 
aan deze marathon en de tijden waarop ze 
draaien. Korenmolen De Haas doet mee op zowel 
vrijdag 2 september als maandag 5 september, 
beide dagen van 12:00 tot 18:00 uur.     

Schijnwerpers  
In de zomermaanden valt het niet zo op, maar al 
enige tijd werken maar 2 van de 3 schijnwerpers 
die de molen moeten verlichten. De steunen, 
waaraan de schijnwerpers vast zitten zijn aan 
vervanging toe. Binnen enkele weken zullen de 
nieuwe steunen worden geplaatst en kan ook de 
schijnwerper aan de oostzijde weer worden 
ingeschakeld, zodat de molen weer rondom 
verlicht zal zijn.  

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 dan even via e-mail: 
secretaris@korenmolendehaas.nl   
Daarna zullen wij u uitschrijven uit ons 
mailbestand. 
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