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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. 

Honing
Sinds enige tijd verkopen wij in onze molenwinkel
echte Zoetermeerse honing en waskaarsen van de
Zoetermeerse imkerij De Honingpot.
Meer informatie vindt u op www.dehoningpot.info.

Molen De Haas
Elk jaar bezoekt ons bestuur het bestuur van molen 
De Haas in Benthuizen of komen zij bij ons. We willen
graag goede buren voor elkaar zijn en spreken dan
over praktische zaken die we tegenkomen en waarbij
we elkaar wellicht kunnen helpen.
Afgelopen oktober mochten wij hen ontvangen in
onze molen. Na een hernieuwde kennismaking zijn we
door de Dorpsstraat gewandeld naar het Stadshart
waar we het nieuwe museum De Voorde hebben 
bezocht. Het bezoek werd afgesloten met een zeer
smakelijke lunch bij De Zoetelaar.
Kijk ook eens op www.korenmolendehaas.nl

Stichting Molen De Hoop is door
de Belastingdienst aangemerkt als

ANBI, waardoor uw donaties
in principe aftrekbaar zijn voor de 

inkomstenbelasting.

Check onze nieuwe websitewww.molendehoopzoetermeer.nl
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Brandweeroefeningen
Molen De Hoop is er voor álle Zoetermeerders. Wanneer er dus een verzoek komt van de brandweer om mee te werken aan een oefening, is het antwoord

altijd ja. We hopen ze nooit in het echt nodig te hebben, maar je weet maar nooit....

De afgelopen tijd hebben 3 ploegen van verschillende kazernes geoefend met het redden van een slachtoffer uit de molen. Op de bovenste zolder is iemand

van de trap gevallen en deze persoon kan niet meer zelfstandig naar beneden komen. De hoogwerker is alleen gebruikt om het "slachtoffer" naar boven te

brengen, voor de redding is geen hoogwerker beschikbaar. De persoon dient dus door de molen, via de luiluiken, op een redbak naar beneden gebracht te

worden.

Hoewel plek, situatie en omstandigheden voor de manschappen meestal onbekend zijn bij het begin van de oefening, blijkt al snel dat de teams goed op

elkaar ingespeeld zijn. Al overleggend komen ze al snel tot een plan van aanpak en gaan aan de slag. Het resultaat is dat het "slachtoffer" na circa 25

minuten weer veilig beneden is.

Aansluitend wordt de oefening geëvalueerd,  gevolgd door een rondleiding door de molen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de specifieke omstandigheden

in de molen, gevaren voor molen-brandweermensen-omgeving tijdens een brand en de mogelijke oorzaken van brand in een molen. 

(tekst en foto’s: Bart Dooren)
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Werk aan de molen - molenmakerswerk
Jaarlijks wordt de molen door de Monumentenwacht Zuid-Holland geïnspecteerd. Ook de molenaars signaleren zaken en tenslotte adviseert de molenmaker

over zaken die aandacht vragen. Voor 2019 stond op de rol het vervangen van de vangstok (de rood-wit-blauwe balk uit de achterkant van de molen, voor

het bedienen van de rem) en het gedeeltelijk vervangen van het lood bij de goot op de stelling. Ook aan de wieken waren wat herstelpunten. Aan de voorkant

van de molenkap dienden een paar latjes vervangen te worden vanwege houtrot. De molenaars tenslotte hadden als wens om het lager van de wiekenas te 

controleren, omdat de molen de laatste tijd wat zwaar begon te draaien.

Na de start van de werkzaamheden aan de voorkant van de kap, bleek al snel dat alles behoorlijk tegenviel. Via een rot plankje bleek uiteindelijk een groot

deel van de voorkant van de kap door houtrot te zijn aangetast. Dit was niet zichtbaar en kwam pas aan het licht nadat met demonteren van slechte onderdelen

was gestart en de molenmakers van het één in het ander vielen. Op een gegeven moment lag de halve kap aan de voorkant open vanwege de 

werkzaamheden. Ook het lager van de wiekenas bleek versleten en moest worden vervangen. Al met al een flinke (financiële) tegenvaller. 

(tekst en foto’s: Bart Dooren)
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Werk aan de molen - schilderwerk
In 2018 en 2019 is het complete schilderwerk aan de molen weer uitgevoerd. In 2018 zijn alle ramen en deuren gedaan, alsmede het hek op de stelling. In

2019 zijn de kap, wieken en het staartwerk gedaan, alsmede het opnieuw wit maken van de romp. De schilders hebben eer van hun werk: de molen ziet er

weer uit om door een ringetje te halen.

(tekst en foto’s: Bart Dooren)

De werkzaamheden door molenmaker en schilder hebben ruim 30.000 euro gekost, waarvan slechts een deel door subsidies wordt gedekt.
Weliswaar worden deze kosten afgeschreven over meer jaren, maar dan nog blijft het veel geld. 

De Stichting is en blijft afhankelijk van giften en de opbrengsten uit de verkoop van producten in o.a. de molenwinkel.
Wij hopen daarom dat u ons blijft steunen met een eenmalige gift en door het kopen van producten in onze gezellige winkel. 

Of meld u zich aan als Gildenaar (vaste donateur). Formulieren hiervoor vindt u in de molenwinkel en op onze website.
Molen De Hoop: voor alle Zoetermeerders, door alle Zoetermeerders.


