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Molenwinkel totaal vernieuwd!
Onze winkel verkoopt al 30 jaar meel, gemalen door onze molen, en vele lekkere

bakmixen om thuis het lekkerste brood en banket te maken.

Na vele jaren was de winkel aan vernieuwing toe. De bekende ontwerper Piet

Baxmeier tekende een geheel nieuw interieur dat onder zijn begeleiding door

professionals en vrijwilligers is uitgevoerd. Na de grondige verbouwing zijn we

weer helemaal up-to-date, terwijl het ambachtelijke karakter van ons monument

bewaard is gebleven. Het gedateerde systeemplafond is eruit waardoor de 

originele balken weer zichtbaar zijn. Het plafond, de vloer en de muren zijn

voorzien van fraai houtwerk. Een paar potten verf, een nieuwe entree en nieuwe

verlichting maken het geheel een stuk lichter dan voorheen.

Deze verbouwing was een mooie gelegenheid om het assortiment van de winkel

uit te breiden met diverse lokale producten, zoals Zoetermeerse honing, kaas,

wijn en bier. Op zaterdag verkopen wij dagvers Molenbrood van Bakker 

Ammerlaan.

Op zaterdag 16 december werd de vernieuwde winkel officieel geopend door 

mw Botine Koopmans van de gemeente Zoetermeer. De openingshandeling bestond

uit het doorzagen van een speciaal door Bakker Ammerlaan gebakken XXL-brood.

Zij werd daarbij geassisteerd door de heer Wim Huurman sr.

Het nieuwe interieur van de molenwinkel

Gildenaren gezocht!
Wij nodigen u uit om Gildenaar te worden. Vanaf 25 euro per jaar steunt u ons bij het onderhoud van ons fraaie monument.

Onze Stichting is een ANBI waardoor giften in principe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
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De oude situatie in de winkel

De tijdelijke winkel die bij onze buren op het terrein mocht staan

Foto-impressie van de afgelopen maanden

Het slopen is gebeurd en het opbouwen is begonnen

Het resultaat van hard werken

De openingshandeling op 16 december

Gezellige drukte in de winkel na de officiële opening

De kasten krijgen een nieuwe kleur

Kijk ook eens op
www.molendehoopzoetermeer.nl
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Zaterdag 12 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.

Nieuw, Zoetermeers assortiment

De nieuwe

molenwinkel

Kom opnieuw kennismaken met uw

winkel. Onze vrijwilligers staan altijd klaar

om U te helpen. Koop de lekkerste 

producten en steun ons zo in het onderhoud

van  de molen.

Openingstijden winkel: vrijdag en 

zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur 

Rondleiding: zaterdag van 13.00 tot

16.00 uur.



Bakker Ammerlaan

Molenontbijt 2018

Koop uw ontbijtkaarten bij:

- Molen De Hoop, Eerste Stationsstraat 37A

- Bakker Ammerlaan (www.bakkerammerlaan.nl)

- Helders’ Drankenspeciaalzaak, Dorpsstraat 130

zolang de voorraad strekt. Het aantal plaatsen is beperkt.

Zaterdag 12 mei 2018

(tevens Nationale Molendag)

van 09:00 tot 11:00 uur

rond Molen De Hoop,

Zoetermeer

De toegangskaarten voor dit

unieke evenement kosten € 10,00. 

Voor kinderen t/m 12 jaar € 5,00. 

De netto opbrengst is bestemd

voor het onderhoud van de 

Zoetermeerse molen.

met optredens van 

Troubadour Dennis en 

het Zoetermeerse popkoor

‘Just for fun’.

Eet gezellig mee en houd
de molen

draaiend!


