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Bakker Ammerlaan blijft Molen De Hoop steunen!
Onlangs kreeg een afvaardiging van het bestuur
van onze stichting wederom een cheque van
Bakker Ammerlaan.
Dit bekende familiebedrijf, met bijna 30
winkels in en rond Zoetermeer, blijft met succes
het “Zoetermeerse Molenbrood” verkopen.
Per verkocht Zoetermeers Molenbrood doneert
Bakker Ammerlaan 10 cent aan Stichting
Molen De Hoop, bovenop de normale prijs die
de bakker aan de molen betaalt voor het meel.
In eerste 9 maanden van 2014 gingen alleen
al van dit smakelijke brood 30.000 stuks over
de toonbanken. Daarom maakt onze trouwe
donateur € 3.000,00 over naar onze stichting.

Bestuursleden van Stichting Molen De Hoop ontvangen de cheque van de heren Frans en Joost Ammerlaan.

De stichting, die het geld hard nodig heeft voor
het onderhoud van dit unieke Zoetermeerse
monument, is dankbaar voor de trouwe steun
die Ammerlaan geeft.

Hoog bezoek
uit Jinotega
In november bracht een delegatie van het
gemeentebestuur van Jinotega een bezoek aan
Zoetermeer. Jinotega is al jaren onze zusterstad
in Nicaragua. Uiteraard bezocht men ook molen
De Hoop. In Jinotega staat immers een
(verkleinde) kopie van onze molen.
De burgemeester, Leónidas Centeno Rivera, en
3 anderen werden rondgeleid door en op de
molen.Via een tolk kregen zij uitleg over de
diverse activiteiten van de molenaars.
Na de rondleiding werd er gezamenlijk koffie
gedronken en bij vertrek kregen de bezoekers
een zakje net gebakken speculaasjes mee.
Elders in dit MolenNieuws vind u een fotoimpressie van dit bezoek.

Eerdere edities van MolenNieuws zijn te downloaden via
www.molendehoopzoetermeer.nl >> downloads
Molen De Hoop, Eerste Stationsstraat 37a, 2711 HB Zoetermeer. Telefoon (winkel) 079-3164920. IBAN NL03ABNA0517310333, K.v.K. 27110743
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Hoog bezoek uit Jinotega

Molenaar en burgemeester samen aan de rem.

Aandacht voor de uitleg van de techniek bovenin de molen

Een witte hand van molenaar Arie voor de wethouder uit Jinotega.

Na afloop een zakje net gebakken speculaasjes voor de bezoekers.

Molen krijgt uniek fotoalbum
Af en toe krijgt het bestuur van onze molen
bijzondere zaken geschonken. Zo kon u in het
vorige MolenNieuws lezen over een schilderij
waarop de molen staat afgebeeld.
In december kregen wij een mail van mevrouw
Van Daal-Pothoff. Haar ouders woonden in de
jaren 80 vlakbij de molen en haar vader heeft

veel foto’s gemaakt van de restauratie van de
molen in 1984. Hiervan heeft hij een fraai
fotoalbum gemaakt.
De vader is enige tijd geleden overleden en
mevrouw Van Daal wilde het album graag aan
onze molen schenken. Tijdens een kleine en
gezellige bijeenkomst hebben wij het fraaie
boek met unieke foto’s ontvangen.

Molenaar Arie aan het werk.

kijk regelmatig op
onze website
www.molendehoopzoetermeer.nl
(Oud-)Zoetermeerders halen herinneringen op.

MOLENNIEUWS nummer 14 - januari 2015

Anonieme gift voor herstel molenstenen
Onlangs is Stichting Molen De Hoop verblijd
met een grote gift. Een Zoetermeerder die
anoniem wil blijven heeft een substantieel
bedrag geschonken voor het herstel van een
koppel maalstenen. De totale kosten van dit
herstel zullen ca. € 10.000 bedragen.
Het herstel van dit stel maalstenen stond al
enige tijd op het verlanglijstje, maar door de
grote kosten aan de molen in de afgelopen jaren
(restauratie van de stelling, een complete
schilderbeurt en groot onderhoud aan de
wieken), was er voor dit project tot op heden
onvoldoende geld beschikbaar.
De bijdrage van de gulle gever heeft de uitvoering van het project een stuk dichterbij gebracht.
De komende tijd zal het bestuur de nodige acties
gaan voeren om het resterende geld bij elkaar te
krijgen. Aan de gever is beloofd dat de
werkzaamheden in ieder geval in 2015 zullen
worden uitgevoerd.
Het bestuur wil de anonieme gever ook langs
deze weg hartelijk bedanken voor zijn bijdrage!
In komende nummers van MolenNieuws zullen
we u van het verloop van de werkzaamheden op
de hoogte houden.
Hoe is deze gift tot stand gekomen?
Zoals hieronder vermeldt, wordt het betreffende
koppel maalstenen momenteel niet gebruikt.
Om die reden is een deel van de houten kuip
rondom de stenen weggehaald, zodat bezoekers
de maalstenen kunnen zijn. Vooral kinderen
vinden het prachtig om zelf de bovenste
molensteen met de hand te laten draaien.
Afgelopen zomer bracht de gulle gever een
bezoek aan de molen. Bij het bekijken van de
betreffende maalstenen, werd hem al snel
duidelijk dat deze stenen niet meer gebruikt
werden. Door molenaar Bart Dooren werd de
reden uitgelegd, met name het ontbreken van
voldoende geld om het geheel weer in orde te
maken.
Toen hij de geraamde kosten hoorde, was zijn
eerste reactie "oh, dat valt toch wel mee".
Molenaar Bart legde hem vervolgens uit dat
onze stichting voor een groot deel afhankelijk is
van subsidies, giften en de verkoop van
producten en dat voor de stichting een uitgave
van circa € 10.000,-- niet niks is. Daar moet wel
een poosje voor gespaard worden, het reguliere
onderhoud aan de molen gaat immers ook
gewoon door.

Bij het weggaan gaf de bezoeker aan "dat hij
misschien wel iets kan regelen" en hij "zou nog
wel contact opnemen met de molenaar." Na het
ontvangen van het telefoonnummer vertrok hij,
de molenaar enigszins verbaasd achterlatend.
Om een lang verhaal kort te maken: er is
regelmatig contact geweest tussen de bezoeker
en de molenaar, waarbij de molenaar weer als
spreekbuis richting het bestuur fungeerde.
Gaande de contacten werd duidelijk dat de
mededeling "ik kan misschien wel iets regelen"
geen loze kreet was, maar steeds serieuzer werd.
Na een toezegging van het bestuur dat de
werkzaamheden in 2015 worden uitgevoerd,
was de gever voldoende overtuigd en deed de
belofte om eind 2014 het geld over te maken.
De maalstenen van molen De Hoop
Op de steenzolder van de molen liggen
2 steenkoppels. Ieder koppel bestaat uit
2 maalstenen. Eén koppel zijn zogenaamde
kunststenen, stenen die uit kleine stukjes steen
en een bindmiddel zijn samengesteld. Alleen dit
koppel wordt momenteel gebruikt, voor het
malen van tarwe tot volkorenmeel voor bakker
Ammerlaan en voor de verkoop in de winkel.
Het andere koppel zijn zogenaamde "blauwe
stenen". Dit zijn natuurstenen van gestolde
basaltlava. Dergelijke stenen komen uit groeven
in het Duitse Eiffelgebergte en worden in zijn
geheel uit de rotsen gehakt. Dit koppel stenen
wordt momenteel niet gebruikt, vanwege
diverse mankementen.
Wat is er mis met de blauwe maalstenen?
Om te kunnen malen, zijn molenstenen voorzien
van een patroon van uitgehakte groeven, het
scherpsel. Van het koppel blauwe stenen is het
scherpsel van beide stenen niet gelijk, terwijl dit
voor een optimale kwaliteit meel wel zou
moeten. Ook zitten er in het maaloppervlak een
aantal grote beschadigingen, waardoor er een
gedeelte van het meel niet goed gemalen wordt.
Verder voldoet de steen niet aan de huidige
eisen voor hygiëne, door een ruwe buitenkant
waaraan makkelijk vuil blijft hangen. Tenslotte
zijn de banden rondom de steen van ijzer, terwijl
dit tegenwoordig RVS moet zijn.
Naast stenen zelf, verdient ook de meelring aandacht. Op deze houten ring staat de kuip waarin
het meel verzamelt wordt. De afdichting van de
meelring tegen de steen vertoont veel holle
ruimten, waartussen zich meel kan verzamelen.

Het herstel in het kort
Om het koppel stenen weer in een goede staat te
krijgen, zijn in het kort de volgende
werkzaamheden noodzakelijk:
• Van beide stenen het patroon van de groeven
verwijderen en de stenen geheel vlak hakken,
vervolgens aanbrengen van een nieuw patroon
van groeven.
• Herstellen van de beschadigingen in het oppervlak van de loper. De loper aan de bovenzijde
en de zijkant glad maken. Om de omtrek van de
loper aanbrengen van 2 nieuwe RVS banden.
Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden
dient de steen naar de molensteen maker
vervoerd te worden, dus van de zolder naar
beneden getakeld te worden.
• Herstellen van de meelring rondom de
onderste maalsteen.
• Aanpassen van de balklaag van de zolder
boven de stenen, zodat het koppel maalstenen in
de toekomst makkelijker opengelegd kan
worden voor onderhoud, schoonmaken etc.
Tenslotte
Ondanks de bijdrage van de gulle gever, is er
nog niet voldoende geld om het herstel te
kunnen uitvoeren. Wilt u ons helpen en in dit
geval letterlijk een "steentje bijdragen"?
Koop onze producten in de molenwinkel, doe
een gift in de molenpot of maak een bijdrage
over op onze rekening:
IBAN NL03ABNA0517310333
Bij voorbaat dank!
Bart Dooren, molenaar
N.B. Stichting Molen De Hoop Zoetermeer is
door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI,
waardoor uw donaties in principe
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Het koppel stenen open gelegd. Links zijn duidelijk
de beschadigingen in de steen zichtbaar.
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Molen op Gran Canaria
De heer Boonekamp, voorzitter van onze
stichting, was in november voor zijn vakantie op
Gran Canaria. Daar ontdekte hij een molen en hij
kon het niet laten er naar binnen te gaan. Hierbij
wat foto’s.
Langs de weg van Mogán naar Puerto de Mogán
staat een windmolen uit de negentiende eeuw, de
Molino Quemado. De naam betekent "Verbrande
Molen" omdat deze aan het einde van de 19e
eeuw uitgebrand is. Deze molen voorzag in het
verleden de hele regio van maismeel (gofio) en
tarwemeel, en is nog steeds in bedrijf. Met zijn
zeven meter hoogte is het de grootste windmolen
van het eiland.

Vrijwilligers gezocht
In de molen is altijd van alles te doen om deze draaiende te houden. Een belangrijk onderdeel hiervan is de molenwinkel.
Uiteraard moeten de schappen steeds goed gevuld zijn. Wij zijn blij met de vrijwilligers, die elke donderdag het gemalen meel
in zakjes scheppen. Een echtpaar heeft aangegeven binnenkort te gaan stoppen met dit werk.

Daarom zijn wij op zoek naar 2 nieuwe vrijwilligers die ons hierbij willen helpen.
Wat wij u te bieden hebben:
- een leuk team van enthousiaste vrijwilligers;
- werk op één van de mooiste plekken van Zoetermeer;
- eventueel een vrijwilligersvergoeding.

Wat wij van u vragen:
- elke donderdagochtend ca. 4 uur beschikbaar
- een positieve werkhouding;
- een goede gezondheid.

Wilt en kunt u meewerken in het mooiste en lekkerste monument van Zoetermeer? Kent u iemand anders? Of wilt u eerst meer
informatie? Ons bestuurslid mevrouw Els Groenewegen wacht op uw bericht via winkel@molendehoopzoetermeer.nl

