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De komende tijd zijn er diverse activiteiten in en

rond onze molen en daarover informeren wij u

graag in deze editie van MolenNieuws.

Zet u deze data alvast in uw agenda en dan hopen

wij u te ontmoeten in ons mooie witte monument

aan de Eerste Stationsstraat in Zoetermeer. Met

recht witte want de buitenkant van de molen is

onlangs geheel geschilderd waardoor hij er weer

fris bijstaat en de komende jaren beschermd is

tegen weersinvloeden.

Naast de genoemde activiteiten kunt u natuurlijk

elke vrijdag en zaterdag tussen 11 en 17 uur

terecht in onze gezellige molenwinkel. Elke 

zaterdag kunt u onder leiding van een deskundige

gids deelnemen aan een interessante rondleiding

door de molen.

Deelname aan al onze activiteiten is kosteloos.

Het onderhoud van de molen wordt bekostigd uit

de opbrengsten van de molenwinkel, subsidies en

giften. Als u de molen hierin wilt steunen, kunt u

zich aanmelden als donateur. Reeds vanaf 25 euro

per jaar mag u zich dan Gildenaar noemen 

(bedrijven vanaf 50 euro).

In de molen en op onze website vind u een 

formulier waarmee u zich kunt aanmelden.

Uiteraard zijn ook incidentele giften meer dan

welkom. Ons bankrekeningnummer vindt u 

hieronder.

Onze stichting is door de Belastingdienst 
aangemerkt als ANBI, waardoor uw donaties in
principe aftrekbaar zijn voor de 
inkomstenbelasting. 
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zaterdag 7 september:

Zoetermeerse Boerendag
Op zaterdag 7 september zal voor de twaalfde keer de
Zoetermeerse Boerendag plaatsvinden! Ook dit jaar
is er weer een hoop te zien en te beleven.

De Boerendag wordt in en rond de Dorpsstraat en bij
Molen De Hoop gehouden die door hun historische
karakter een prachtige achtergrond vormen voor de 
activiteiten van deze dag. 
Het programma omvat demonstraties van oude 
ambachten, proeverijen, muziek en nog veel meer!
Kinderen kunnen spelen met geitjes van 
Kinderboerderij ’t Geertje, zich laten schminken of
deelnemen aan de workshop Klompopleukerij, waar
zij een klompje mogen schilderen. 
Simon de Ballonnenboer loopt rond en maakt leuke
balloncreaties en een Boerenband zorgt voor vrolijke
muziek! De Hollandse Dames delen allerlei hapjes en
lekkernijen uit namens de winkeliers. Verder kan men
een gezellig ritje maken in een nostalgische 
Jan Plezier. De opstapplaats bevindt zich aan de 
Pilatusdam. Tevens kan men spelen met verschillende

Oudhollandse spelletjes. Dit jaar doet ook Molen De

Hoop mee, met rondleidingen en ambachtelijke
demonstraties. En bij ’t Dierenparadijs kan men geheel
in boerenstijl met het hele gezin en de hond op de foto.
Kikker, de kinderboeken kidsheld, brengt deze 
zaterdagmiddag ook een bezoekje aan de Dorpsstraat. 
Het programma van de Zoetermeerse Boerendag zal
zich afspelen tussen 11.00 en 17.00 uur. 
Alle attracties zijn gratis toegankelijk. 

Deze Zoetermeerse Boerendag wordt mogelijk
gemaakt door de Gemeente Zoetermeer, Stichting 
Floravontuur Promotie Zoetermeer, Fonds 1818, 
Cultuurfonds Zoetermeer, ’t Kaashuys, Stichting
Molen de Hoop, de Ondernemersvereniging
Dorpsstraat Zoetermeer en PMS Promotie & 
Management Services. 

Kom kijken, keuren en vooral genieten tijdens de

twaalfde Boerendag in de Dorpsstraat en bij Molen

De Hoop aan de Eerste Stationsstraat.

Eerdere edities van MolenNieuws zijn te downloaden via 

www.molendehoopzoetermeer.nl >> downloads



dinsdag 10 december: Kaarsjesavond
Op dinsdag 10 december is het weer zover: de 
traditionele  Kaarsjesavond in en rond de
Dorpsstraat. Natuurlijk doet ook Molen De Hoop weer
mee. Tussen 19:00 en 21:00 uur bent u van harte
welkom bij en in onze mooie witte molen. De 
enthousiaste vrijwilligers van de molen bieden u 
glühwein en chocolademelk aan met daarbij een
heerlijk kerstkransje.

De molen is sfeervol verlicht en de molenaars laten de
wieken draaien. Er klinkt gezellige kerstmuziek en u
mag uit volle borst meezingen. 
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zaterdag 14 september: Open Monumentendag

Molen de Hoop is één van de weinige (rijks-)
monumenten die Zoetermeer als relatief jonge stad rijk
is en door de lokale bevolking als nummer 2 van 'The
Old Five' benoemd. De molen dateert uit 1897 en werd
gebouwd op de plek waar al sinds de middeleeuwen
een molen had gestaan. 

Sinds de jaren 80 is Stichting Molen De Hoop 
eigenaar van de molen. De Stichting stelt zich tot doel
enerzijds de molen in goede (werkende) staat te 
onderhouden en anderzijds deze maximaal ter
beschikking te stellen van de Zoetermeerse bevolking
voor educatieve doelstellingen en ter ondersteuning
van het historisch besef.

Op zaterdag 14 september is het Open 
Monumentendag, waarbij landelijk talloze 
monumenten hun deuren openen voor het publiek.
Natuurlijk doet Molen De Hoop hieraan weer mee!

Er is weer gezellige muziek in en rond de molen en de
wieken zijn feestelijk versierd. Onze  vrijwilligers
bieden u gratis een mooie proeverij aan van 

bakproducten, gemaakt met ingrediënten uit onze
molen. Koffie, thee en limonade zijn erbij. De 
ingrediënten kunt u natuurlijk ook kopen in onze
molenwinkel! Deze is, zoals elke vrijdag en zaterdag,
geopend van 11 tot 17 uur.

Bij de molen vertoont een mandenvlechter zijn 
ambacht en ook de Zoetermeerse imker van De Hon-
ingpot is aanwezig. Voor de jeugd organiseert zij een
interessante speurtocht rond de molen.

Kortom: genoeg redenen om even binnen te lopen!
Graag verwelkomen wij u op 14 september a.s.

Stichting Molen De Hoop 
is door de Belastingdienst 

aangemerkt als ANBI, 
waardoor uw donaties

in principe 
aftrekbaar zijn voor de 

inkomstenbelasting. 

Kijk ook eens op

www.molendehoopzoetermeer.nl

Molen De Hoop is van en voor alle Zoetermeerders 

en daarom elke zaterdag geopend voor rondleidingen (van 11 tot 16 uur). 


