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Onze Els kreeg een welverdiend lintje!
Wie regelmatig in de molenwinkel komt, kent
haar wel: mevrouw Els Groenewegen. Ons
bestuurslid dat daar de scepter zwaait en er,
samen met veel andere vrijwilligers, voor zorgt
dat in en rond de winkel alles gladjes verloopt.
Eind april werd ‘onze’ Els door burgemeester
Aptroot en namens koning Willem-Alexander
benoemd tot Lid in de orde van Oranje Nassau
en kreeg zij de bijbehorende onderscheiding
uitgereikt. Dit was een blijk van waardering
voor het vele vrijwilligerswerk dat Els de
afgelopen tijd heeft gedaan en nog steeds doet,
niet alleen voor de molen.
Uiteraard was familie van Els en een
afvaardiging van ons bestuur getuige van deze
feestelijke gebeurtenis.
Mevrouw Els Groenewegen krijgt haar lintje opgespeld door burgemeester Aptroot.

Molen in ’s-Gravenzande zwaar beschadigd
Op 6 februari zijn in de avond door nog
onduidelijke oorzaak de wieken van de molen in
’s-Gravenzande afgebroken. Beter omschreven:
de wiekenas is gebroken, waardoor de wieken
van de molen vielen en een enorme schade aan
en rondom de molen aanrichtten. U hebt hier
wellicht al over gehoord of gelezen.
Voor het herstel is ca. € 150.000 nodig.
Alle Westlandse molenaars willen hun collega’s
helpen en hebben een inzamelingsactie op touw
gezet. Zij hopen dat de molen in ’s-Gravenzande
volgende jaar hersteld is en weer in volle glorie
kan meedoen met de Westlandse Molendag. Dit
jaar deed de beschadigde molen in
’s-Gravenzande overigens ook mee met de
Westlandse Molendag en was deze gewoon te
bezichtigen.
Het bestuur van Stichting Molen De Hoop
droeg haar steentje bij door de kosten van de
actieposters voor zijn rekening te nemen, en
wenst zijn collega’s in ’s-Gravenzande succes
met de acties en het herstel van de molen!

De ravage net na het ongeluk. foto: H. Schonewille - westlanders.nu
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Oud-molenaar Theo van den Berg overleden
Op 17 mei jl. is op 76 jarige leeftijd de oudmolenaar van Molen De Hoop in Zoetermeer,
Theo van den Berg, overleden.
In 1988 stopte voor Theo noodgedwongen het
werkzame leven, maar al snel gaven de molens
een nieuwe invulling aan vrije tijd. Bij
M. Koop, toen molenaar op molen De Roode
Leeuw in Gouda, startte hij zijn molenaarsopleiding.
Al snel daarna raakte hij betrokken bij molen
De Hoop in Zoetermeer. In Gouda maalde de
molen voor de bakkers, en wat in Gouda kon
moest ook in Zoetermeer kunnen lukken
volgens Theo. Eerst samen met de toenmalige
molenaar op De Hoop, K. Wessels, werd er
begonnen met malen. Maar hoe bouw je een
klantenkring op? Theo was daar zeer creatief en
vasthoudend in. Allereerst stapte hij op de
diverse bakkers af, liet huis-aan-huis lege
broodzakken bezorgen waarmee de bewoners
werden uitgedaagd om bij een van de deelnemende bakkers een molenbrood te kopen.
Langzaamaan groeide de omzet en kreeg de
molen steeds meer te malen. Al snel verhuisde
Theo van Utrecht naar Zoetermeer. Eerst naar
de wijk Rokkeveen, maar al vlug daarna naar
een bovenwoning van een winkel in de
Dorpsstraat, met uitzicht op de molen. Door de
vasthoudendheid van Theo regelde de penningmeester van Stichting De Hoop dat hij in deze
woning terecht kon.
Na het overlijden van K. Wessels in 1991, kreeg
Theo alleen de verantwoording over de molen.
Samen met zijn rechterhand D. van der Stap
bouwde hij het bedrijf verder uit. De molen
werd van binnen aangepast aan een grotere
productie door het plaatsen van silo's, een
transportschroef voor het graan en 1 koppel
stenen werd tevens voorzien van een motoraandrijving. Samen met zijn vrouw begon hij ook
een winkeltje onderin de molen. Op den duur
groeide de molen uit tot zijn levenswerk met als
doel de molen in bedrijf te houden en daarmee
voor het nageslacht behouden.
Om door het bestuur van Stichting Molen De
Hoop iets geregeld te krijgen, wachtte Theo
nooit op bestuursvergaderingen. Dat duurde
hem te lang en het werk moest door. De
penningmeester hield kantoor bijna naast de

molen, de technische man werkte ook vlakbij bij
een groot bouwbedrijf en het bestuurslid belast
met de bedrijfsvoering zat in de Dorpsstraat.
Kortom: dichtbij de molen dus indien nodig
wipte Theo soms meerdere malen per week
even binnen. En of de betreffende personen nu
wel of niet in bespreking zaten, hij stelde op de
hem kenmerkende wijze zijn vraag zodat hij
altijd met een antwoord naar huis ging.
Op het gebied van de PR liet Theo geen
mogelijkheid onbenut om de molen onder de
aandacht van de Zoetermeerse bevolking te
brengen. Bij wijze van spreken van iedere
nieuwe schroef werd een persbericht gemaakt
en stond de molen weer in de krant. Ook zorgde
hij voor de nodige publiciteit door het organiseren van Molenlopen, hardloopwedstrijden
waarbij hij zijn andere passie kon betrekken.
Samen met de winkeliersvereniging van de
Dorpsstraat organiseerde hij een groots
molenontbijt. Vanaf de molen een lint van
banken en zitplaatsen de Dorpsstraat in. Een
evenement waar duizenden mensen op af
kwamen! In 1997 werd het 100-jarig bestaan
van de molen op grootse wijze gevierd.

Het bestuur van Stichting Molen De Hoop
Zoetermeer is Theo veel dank verschuldigd
voor zijn belangeloze werk en inzet voor molen
De Hoop gedurende zeer veel jaren. Zonder
hem had de molen er niet zo bijgestaan zoals nu
het geval is.
Namens bestuur, vrijwilligers en de bevolking
van Zoetermeer: bedankt en rust in vrede.

Naschrift: vlak voor de afronding van dit
MolenNieuws bereikte ons het trieste bericht
dat Ria van den Berg, de weduwe van Theo,
op 25 juni ook is heengegaan. Ook Ria is
jarenlang als vrijwilliger nauw betrokken
geweest bij onze molen.
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en
andere nabestaanden heel veel sterkte met
dit dubbele verlies.

In 2003 kwam er door heupklachten noodgedwongen een einde aan zijn molenaarsschap.
Van de mogelijkheid om rondleider te worden
of op een andere wijze bij de molen betrokken
te blijven, maakte hij geen gebruik. Theo wilde
het goed doen of niet, hij kon niet toezien hoe
anderen zijn levenswerk zouden overnemen.
Maar de molen bleef altijd een plek in zijn hart
houden, al was er weinig contact meer.
Na een kort ziekbed is Theo op 17 mei 2014
overleden. De binnenkant van de rouwkaart
toonde de molen met de wieken in de rouwstand
en op de voorkant prijkte een foto van Theo aan
het kruirad. Conform zijn laatste wens reed de
rouwstoet op weg naar het crematorium langs
de molen. Op verzoek van de familie draaide de
molen met de vlag op de kap halfstok en werd
de molen in de rouw gezet op het moment dat
de stoet bij de molen stilhield. Na een kort
samenzijn voor de molen met familie,
bestuursleden en vrijwilligers vertrok de stoet
naar het crematorium. Als eerbetoon aan hun
opa lichtten de kleinkinderen voor het vertrek
de vang van de molen, waarop molen en
rouwstoet weer langzaam in beweging kwamen.

Voorzijde van de rouwkaart

