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Zaterdag 13 mei Nationale Molendag
De Nationale Molendag is een mooie gelegen-
heid om te ontdekken wat molens doen. Water
pompen, olie persen, hout zagen of graan malen.
Dat laatste is te zien in onze molen De Hoop aan
de Eerste Stationsstraat 37a in Zoetermeer.

Om 11.00 uur openen wij de deuren. Een bekertje
koffie of thee staat voor u klaar met een proeverij
van zelfgebakken lekkernijen. Deze proeverij is
mogelijk gemaakt door de inzet van onze 
vrijwilligers, die u ieder weekend welkom heten
in onze molenwinkel en die u, voor zover 
mogelijk, antwoord geven op al uw bakvragen.
Natuurlijk is er limonade voor de kinderen.

Ook staan onze rondleiders voor u klaar om u
mee te nemen op een reisje door ons prachtige 
monument (tot 16 uur)!

De sfeervolle molenwinkel is natuurlijk, zoals
elke vrijdag en zaterdag, geopend tot 17 uur.

Wij zorgen weer voor gezellige muziek in en
rond de molen en de wieken zijn feestelijk ver-
sierd.

Kortom, één en al gezelligheid in en rond de
molen.

Redenen genoeg om “De Parel van Zoetermeer”,
één van “The Old Five”, te bezoeken.

Levende muziek!
Op 13 mei treedt tussen 

14:00 en 15:00 uur 
het bekende Zoetermeerse koor

“De Paradijsvogels” 
op bij de molen!

Kom kijken, 
geniet van hun muziek

en zing vooral luidkeels mee!

Let op: 13 mei tevens Molenontbijt! 

Er zijn nog kaarten beschikbaar.

Kijk achterop deze MolenNieuws.
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Bakker Ammerlaan draagt Molen De Hoop in

Zoetermeer al vele jaren een warm hart toe. Zij

tonen dat met het afnemen van molenmeel voor

het bakken van hun brood. Bovendien doneert

Bakker Ammerlaan elk jaar een geldbedrag voor

het onderhoud van de molen. 

Speciaal Molenbrood

Bakker Ammerlaan hecht veel waarde aan 

kwalitatief goede & pure ingrediënten. Van het

gekochte molenmeel maakt Bakker Ammerlaan

speciaal Molenbrood. Dit authentieke brood

wordt gemaakt van volkorenmeel, dat is gemalen

door de Zoetermeerse Molen De Hoop. Hieraan

worden in de bakkerij een zadenmix, bestaande

uit zonnebloempitten, sesamzaad en lijnzaad

toegevoegd. Het Molenbrood is bereid met natu-

urdesem en het brood is E-nummervrij. Hierdoor

is dit brood smakelijk, natuurlijk en gezond.

Bakker Ammerlaan verkoopt dit authentieke

Zoetermeers Molenbrood in alle 27 winkels.  

Bakker Ammerlaan blijft Molen De Hoop steunen!

v.l.n.r. Jacques Boonekamp en Els Groenewegen (bestuur Molen De Hoop),
Jacques en Joost Ammerlaan (Bakker Ammerlaan), Bart Dooren (molenaar).

WINKELMEDEWERKERS GEZOCHT!

In onze molenwinkel verkopen we een breed assortiment van bakproducten. De meeste daarvan 
produceren we in onze molen. De winkel is elke vrijdag en zaterdag geopend van 11:00 tot 17:00 uur en
wordt gerund door een gezellig team van vrijwilligers.

Hebt u een passie voor bakken en bent u, na een
gedegen inwerkperiode, 2 dagdelen per maand
beschikbaar op vrijdag of zaterdag? 
Hebt u bovendien winkelervaring? 
Stuurt u dan a.u.b. uw CV en motivatie naar mevrouw
Els Groenewegen via 
winkel@molendehoopzoetermeer.nl.

Een dankbare donatie

Onlangs mocht Stichting Molen De Hoop Zoetermeer van de bakkerij

een cheque ontvangen ter waarde van € 2.000,00. 

De overhandiging van de cheque vond plaats bovenin de molen, bij de

tweede set molenstenen waarvan de restauratie juist was voltooid.

Deze restauratie werd mogelijk door diverse giften van onder andere

Bakker Ammerlaan en particulieren.

Het bestuur van de stichting is bijzonder blij met deze trouwe onders-
teuning door een betrokken ondernemer.

Kijk ook eens op www.bakkerammerlaan.nl.
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Molens op Lanzarote
Het wordt bijna een traditie: onze voorzitter die op vakantie een paar lokale molens

opzoekt.

De heer Boonekamp was in november op het Canarische eiland Lanzarote en ook daar

staan molens. 4 foto’s zijn van een  gofiomolen bij de Jardin de Cactus in Guatiza.

Gofio is een typisch Canarisch product. Het bestaat uit geroosterde maïs of gerst die

fijngemalen wordt. Van gofio kunnen allerlei gerechten gemaakt worden. Vroeger 

gebruikte men het vooral om lang houdbare koeken te maken.

Een andere ‘molen’ vonden wij in Güime. Hierover kondern we geen informatie 

vinden. Niet verwonderlijk als je het kadavertje zo ziet staan.

De laatste molen staat op het schiereiland La Isleta maar blijkt ook niet interessant

genoeg om ergens beschreven te worden.

Tekst en foto’s: M. Kievits

Güime

La Isleta



Koop uw ontbijtkaarten bij:

- Molen De Hoop, Eerste Stationsstraat 37A

- alle winkels van Bakker Ammerlaan (www.bakkerammerlaan.nl)

- Van Herwijnen, Dorpsstraat 66

- Helders’ Drankenspeciaalzaak, Dorpsstraat 130

- indien voorradig: voorafgaand aan het ontbijt, op zaterdag 13 mei vanaf
08:30 uur, bij de molen. hier graag contant en gepast betalen.

zolang de voorraad strekt. Het aantal plaatsen is beperkt.

Zaterdag 13 mei 2017
(tevens Nationale Molendag)

van 09:00 tot 11:00 uur

Net als vorig jaar organiseren wij weer een Molenontbijt. Om 9 uur staan er rond de molen gedekte tafels

klaar waaraan u kunt ontbijten. Broodjes, beleg, melk, thee en koffie zijn ruim voorradig. 

Levende muziek verhoogt de sfeer. Een leuke manier om andere Zoetermeerders te 

ontmoeten en uw betrokkenheid bij ons witte monument te tonen.

De toegangskaarten voor dit smakelijke evenement kosten € 10,00. 

Kinderen t/m 12 jaar betalen € 5,00. 

De netto opbrengst is bestemd voor de renovatie van de molenwinkel.

met optreden 

van het Zoeter-

meerse 

popkoor

‘Just for fun’.

Eet gezellig mee en houd de molen draaiend!

foto M. Kievits

Bakker Ammerlaan
Molenontbijt 2017
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