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Kunst in de molen!
Sinds enkele weken wordt onze bekende molenwinkel opgefleurd door ca. 15 schilderijen.
Kunstenares Riny Rosenbrand heeft een aantal
van haar kleurrijke werken aan ons uitgeleend.
Deze zijn nu te bezichtigen èn te koop in Molen
De Hoop in Zoetermeer.
Riny Rosenbrand werd geboren op 11 mei 1945
te Grevenbicht in Limburg als dochter van een
schippersechtpaar. Sinds 2001 houdt zij zich
bezig met tekenen en schilderen. Eerst volgde zij
15 jaar lang cursussen via het K.V.G. in Goirle bij

Atelier 78. De laatste jaren was zij in de leer bij
kunstschilder Frans de Kok in Baarle Nassau. De
stappen die zij daar maakte, hebben er toe geleid
dat zij het nu aandurft met haar werk naar buiten
te treden, met dank aan het bestuur van Molen De
Hoop. De prijzen van de vrolijke werken zijn
beduidend lager dan de galerie-tarieven en: de
helft van de opbrengst komt ten goede aan
Molen De Hoop!
Kom dus snel kijken en zo mogelijk kopen.
enkele kunstwerken zij al verkocht!

Vrolijke kleuren in de molenwinkel. Binnenkort bij u thuis?

Nieuwe buren voor molen De Hoop
Bezoekers van onze molen hebben het allang
gezien: Voormalig restaurant 39 staat al jaren
leeg. Momenteel wordt het pand verbouwd tot 2
zeer ruime en luxe woningen. Het project heet
De Maaldereij en op Funda lezen we onderstaande tekst:
Houdt u ook zo van het Oude Dorp van Zoetermeer? Zoekt u rust, maar ook gezelligheid? En
houdt u van historie, maar ook van ruimte,
comfort en luxe? Dan is dit (her-)nieuwbouwproject bedoeld voor u. Direct naast Molen De
Hoop, als witte baken in het Oude Dorp, verrijst
De Maaldereij; een voormalig restaurant dat
wordt getransformeerd tot 2 luxe woningen.
De Maaldereij is uw kans om royaal en modern
te wonen op een historische en centrale plek.
Vlakbij de ouderwetse gezelligheid van de
Dorpsstraat en alle moderne voorzie-ningen van
het Stadshart. Maar ook met een uitstekende
bereikbaarheid van de steden en het heerlijke
Groene Hart als achterland .....

Hebt u interesse? Makelaar Schieland Borsboom helpt u graag verder.
Tekst en beeld: Funda / Schieland Borsboom
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Nieuw in het assortiment: Bierbroodmix
Na de verbouwing van de molenwinkel is ook het
assortiment uitgebreid. Zo verkopen we nu ook
kaas van 't Kaashuys, diverse Zoetermeerse
dranken en likeuren van Helders Drankenspeciaalzaak en diverse smaken Zoetermeers
Geusz! bier. We kunnen stellen dat het een mooie
aanvulling is op het bestaande assortiment die
ook door u als klant wordt gewaardeerd.
Met het Geusz! bier zijn we aan de slag gegaan
om een broodmix te bedenken voor de broodbakmachine, waarbij in plaats van water Geusz! bier
wordt toegevoegd. Na wat experimenteren is onlangs onze nieuwe Bierbroodmix gelanceerd,
een lichtbruin broodje met zaden en pitten voor
een stevige bite en gebakken met Geusz! bier.
Lekker met roomboter en Old Soetermeer van
't Kaashuys.
In de molenwinkel verkopen we 3 smaken Geusz!
bier (Blond, Dubbel en Trippel) en iedere biersoort geeft het brood zijn eigen smaak.
Probeer ze alle drie!

En wilt u eens een ander cadeautje geven dan een
bloemetje, op verzoek maken we voor u een
pakketje met de broodmix, Geusz!bier en
eventueel een stukje Old Soetermeer-kaas.

Molenwieken in rouwstand
In oktober is de moeder van onze molenaar Bart
Dooren overleden. Ze is bijna 80 jaar geworden.
Als symbool van verbondenheid hebben we de
wieken van onze molen in de rouwstand gezet.

Oldtimerrit Austin Healey Oldtimers Club
Zaterdag 18 augustus hadden we een rit van de Austin Healey Oldtimers Club, die ons o.a. bij het
plaatsje Terschuur in Gelderland bracht. Hier moesten we natuurlijk even stoppen, want ik zag een
mooie molen!
Den Olden Florus of Kallenbroeker Molen is één van de oudste nog aanwezige standerdmolens in
Nederland en staat aan de Stoutenburgerweg 20 in Terschuur. Onbekend is, hoe oud de molen precies
is. Zeker is echter dat deze er voor 1584 al stond.
Het is een gesloten standerd-korenmolen met een oude staartconstructie, de standerd is in het verleden
open geweest. Het is een zogenaamde grondzeiler: de punten van de wieken gaan bijna over de grond,
ze kunnen vanaf de grond gekruid worden en de zeilen kunnen vanaf de grond op de wieken
aangebracht worden.

Ook bereikte ons het bereicht dat Kees van de
Lede, één van de molenaars van molen De Haas
in Benthuizen, in de afgelopen maanden is
overleden.
Meer informatie over de betekenis van wiekenstanden vindt u op https://www.molens.nl/
kinderpagina/wat-zegt-een-molen/

Tekst en foto’s: J. Boonekamp

DECEMBER
M A A N D VA N D E
GEZELLIGHEID
In december zijn onze heerlijke en
vertrouwde oliebollenmix en de
kerststollenmix weer verkrijgbaar!
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Molenaars op reis door Denemarken
Als molenaars een lang weekend weg gaan, gaan
ze natuurlijk molens kijken. Eind september is
molenaar Bart Dooren met circa 40 collega's van
donderdag tot en met zondag naar Denemarken
gereisd. Met een bijna volle bus zijn ze in 4 dagen
bij zo’n 10 molens geweest, zowel door windkracht als door waterkracht aangedreven.
De reis kort samengevat: gezellige groep, veel
gelachen, bij iedere molen een uitgebreide ontvangst met een drankje, veel bijzonders gezien
en het nodige geleerd.
Het beeld van de bezochte molens was zeer
divers: van zeer primitief tot zeer vooruitstrevend
met verbeteringen die we in Nederland niet
kennen. Wat verder opviel, was dat vrijwillige
molenaars zoals we die in Nederland kennen, in
Denemarken nog nauwelijks voorkomen. Ook
het daadwerkelijk malen met de molens is
redelijk beperkt en een molenwinkel zoals in De
Hoop is daar helemaal onbekend.
Bijgaande foto's geven een indruk van de diverse
molens.
tekst en foto’s: Bart Dooren
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Onderhoud 2018
Om de molen in een goede staat te houden en
houtrot te voorkomen, is het belangrijk om het
schilderwerk goed bij te houden. Het streven is
daarom om de molen iedere 5 jaar een complete
schilderbeurt te geven.
In principe was de molen in 2018 weer aan een
schilderbeurt toe, maar we hebben besloten om
het werk in 2 jaren uit te voeren. In 2018 is het
eerste, meest urgente, deel uitgevoerd. Alle
ramen en deuren, alsmede het stellinghek zijn
geschilderd. Gedurende 2 weken zijn de broers
Troy en Joey Lucas van Schildersbedrijf Lumatro
aan het werk geweest. Het werk is naar volle
tevredenheid uitgevoerd en ziet er schitterend uit.
In het voorjaar van 2019 komt men terug om de
rest van de molen, inclusief de gewitte romp, te
schilderen.
tekst en foto’s: Bart Dooren

