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Bezoek van gemeente Zoetermeer
Op 10 juni kregen wij bezoek van de gemeente
Zoetermeer, in de personen van wethouder de
heer Paalvast en wijkregisseur mevrouw
Verbarendse. Een afvaardiging van ons bestuur
ontving hen met thee en lekkers, gebakken van
één van onze mixen. Molenaar Dick leidde hen
door de molen en vertelde veel over de historie
en de werking van onze molen.

op de steenzolder

Het was een aangenaam samenzijn. De
ambtenaren waren onder de indruk van de
goede staat van de molen en van de inzet van de
vele vrijwilligers.
Wij danken de gemeente Zoetermeer voor haar
belangstelling voor ons monument.

in de winkel

Herstel tweede koppel molenstenen
In de vorige editie van MolenNieuws schreven
wij over het tweede koppel molenstenen, dat al
jaren beschadigd en daarom onbruikbaar op de
steenzolder ligt. Een anonieme donateur schonk
ons € 4.000 voor het herstel van deze stenen.
Uiteraard zijn wij blij met en dankbaar voor
deze gulle gift. Deze is echter niet voldoende
om de reparatie te betalen.
Daarvoor is ca. € 10.000 nodig.
Het ziet ernaar uit, dat we dit jaar nog opdracht
kunnen geven voor deze reparatie. Onlangs
mochten wij van een andere gever het mooie

bedrag van € 1.000 ontvangen en er is zicht op
de resterende € 5.000.
De molenstenen zijn het hart zijn van een
korenmolen. Hier gebeurt wat een molen moet
doen: malen. Daarom is het belangrijk dat er
een gebruiksklaar reservekoppel is.
Bovendien hechten wij eraan, dat ook dit
onderdeel van de molen operationeel is en er
niet alleen voor de sier ligt.
MolenNieuws houdt u op de hoogte van de
ontwikkelingen. Wordt vervolgd.

Het koppel stenen open gelegd. Links zijn duidelijk
de beschadigingen in de steen zichtbaar.
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Dick van der Stap 30 jaar molenaar
In maart was er iets te vieren. Het was toen precies 30 jaar geleden dat ‘onze’ Dick van der
Stap begon als molenaar. Natuurlijk werd
daaraan aandacht gegeven.
Op zaterdagmiddag, nadat de winkel gesloten
was, kwamen bestuur en vrijwilligers bijeen in
de molen. Dicks echtgenote was er ook bij.
Onze voorzitter, de heer Boonekamp, hield een
toespraak en overhandigde aan Dick een kaart
en VVV-bon. Ook was er taart en voor zijn
vrouw waren er bloemen.
Dick van der Stap is al vanaf eind 1984
verbonden aan onze molen. Dat was dus al toen
de restauratie nog niet was voltooid en de molen
nog niet draaide! Toen de molen maalwaardig

werd (maart 1985), werd Dick vrijwillig
molenaar onder Koos Wessels.
Nog steeds is Dick actief met het ontvangen en
rondleiden van bezoekers en het geven van
lezingen. Hij vertelt enthousiast over de
werking van de molen, het proces van graan tot
meel en de producten die in de molen gemaakt
worden. Als er geen bezoekers zijn, is Dick
altijd wel ergens op een zolder bezig om wat op
te ruimen of meelzakken schoon te maken.
Tenslotte is Dick voor de huidige molenaars een
vraagbaak omdat niemand zoveel weet over de
inrichting van de molen en de diverse machines.
Het bestuur en de vrijwilligers hopen dat
Dick nog lang in de molen actief kan blijven!

Onderhoud blijft nodig!
Een monument als onze molen vraagt veel
onderhoud. Dat wordt zo nauwkeurig mogelijk
gepland en begroot. Desondanks zijn er altijd
onverwachte uitgaven. Een electromotor die defect raakt, de wieken en het hekwerk die extra
onderhoud vergen, etcetera, etcetera. Zaken die
noodzakelijk zijn om de molen in een goede
conditie te houden, en waarmee vaak duizenden
euro’s gemoeid zijn.
Het leuke van onze molen is dat u ons hierbij
op een lekkere manier kunt helpen!
Koopt u vooral regelmatig de lekkerste
bakproducten in de molenwinkel. Hiermee
draagt u bij aan het onderhoud van de molen.
Onze winkel is elke vrijdag en zaterdag

geopend van 11:00 tot 17:00 uur. Kijkt u op
www.molendehoopzoetermeer.nl voor het
winkelassortiment en veel meer informatie over
de molen. Of haal een folder in de molen.

Molen De Hoop is
van en voor alle Zoetermeerders
en daarom elke zaterdag geopend
voor rondleidingen (van 11 tot 16 uur).

Ook kunt u zich aanmelden als gildenaar. Dat
kan voor particulieren al vanaf € 25 per jaar,
voor bedrijven is het minimum jaarbedrag € 50.
In de molen en op onze website vindt u een
aanmeldingsformulier.
Of maakt u een donatie over op onze
bankrekening NL03ABNA0517310333 ten
name van Stichting Molen De Hoop en
vermeldt u daarbij dat het om een gift voor
het onderhoud van de molen gaat.

Stichting Molen De Hoop Zoetermeer is door
de Belastingdienst aangemerkt als ANBI,
waardoor uw donaties in principe
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Eerdere edities van MolenNieuws zijn te downloaden via www.molendehoopzoetermeer.nl >> downloads

