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Molen in coronatijd
In maart werden wij vanwege de coronacrisis
gedwongen om de gezellige molenwinkel te
sluiten. Het was voor ons niet mogelijk om in de
kleine ruimte te voldoen aan de voorschriften met
betrekking tot de anderhalve meter afstand en het
het bestuur moest zijn verantwoordelijkheid
nemen. Vanaf dat moment hebben wij nagedacht
over de toekomst en de winkel aangepakt om toch
weer open te kunnen. Sinds eind mei is de molenwinkel weer geopend, alleen op zaterdag, tussen
11 en 17 uur. Onder strikte voorwaarden
verkopen wij graag weer onze heerlijke bakproducten. Deze voorwaarden worden bij de
ingang duidelijk gecommuniceerd en houden
onder andere in dat er slechts 2 klanten tegelijk
binnen mogen zijn (vanwege de beperkte ruimte).
In de winkel zijn spatschermen gemonteerd, het
pinapparaat is verplaatst en pijlen op de grond
geven de verplichte looproute aan.
Wij waarderen het zeer dat onze klanten de
gestelde voorwaarden respecteren en dat de
verkoop op een geordende manier doorgang kan
vinden.

De molenaars en andere vrijwilligers zijn weer
druk in de weer om de schappen goed gevuld te
houden zodat u weer ruime keuze en voorraad
hebt. Ook daarbij respecteren wij uiteraard zoveel
mogelijk de anderhalve meter-regel en andere
voorschriften.
We zijn Bakker Ammerlaan dankbaar dat zij ons
in de afgelopen maanden hebben geholpen door
onze meel en bloem te verkopen in hun winkel
aan de Dorpsstraat 123. Op deze manier konden
wij nog wat omzet maken en konden onze klanten
toch hun eigen brood en cake bakken. Ammerlaan blijft voor ons verkopen dus op andere dagen
dan zaterdag kunt u daar terecht.
De winkel in de Dorpsstraat is begin juli
heropend na een verbouwing. Een reden te meer
om daar snel een kijkje te gaan nemen!
De bekende rondleidingen in de molen op zaterdagmiddag kunnen helaas nog steeds geen doorgang vinden. Die zijn echt onmogelijk met
inachtneming van de anderhalve meter afstand.
Maar u kunt de molen wel van binnen zien!
Leest u verder op pagina 4.

HGOS-leden
welkom!
Een hartelijk welkom aan onze nieuwe lezers.
Vanaf nu bereiken wij ook ca. 650 leden van het
Historisch Genootschap Oud Soetermeer via
e-mail met MolenNieuws. Een mooie samenwerking tussen twee oer-Zoetermeerse
organisaties die elkaar een warm hart toedragen.
Hierdoor kan het gebeuren dat u MolenNieuws
tweemaal ontvangt, namelijk als u zich in het
verleden zelf hebt opgegeven en u nu ook via
HGOS onze nieuwsbrief ontvangt. Laat u ons dat
dan a.u.b. weten.

Een net zo hartelijk welkom aan alle andere
nieuwe lezers. Zeer regelmatig melden mensen
zich aan via onze website, en graag nemen wij
hun gegevens op in onze verzendlijst.

Vanwege Corona is de winkel tot nader bericht
alleen op zaterdagen geopend van 11 tot 17 uur

Onze voorzitter werd bij de molen geïnterviewd voor
de landelijke tv over het hamsteren (op de laatste
vrijdag dat onze winkel in maart open was).
Op de achtergrond stond een enorme rij
van klanten die de winkel in wilden.
Klanten wachten geduldig hun beurt af.
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Chocolade
molentjes
Sinds eind juni verkopen wij in de gezellige
molenwinkel molentjes van Callebaut-chocolade.
Deze worden gemaakt door onze vrienden van
De Zoetelaar in de Dorpsstraat. een ideaal
cadeautje voor een ander of voor uzelf.
Een zakje met 10 stuks, assorti wit, melk en
puur, kost slechts € 5,95!
Met het kopen hiervan steunt u zowel onze molen
als De Zoetelaar, het lunchcafé in de Dorpsstraat
waar mensen werken met een verstandelijke
beperking. Doen dus!

Gildenaren gezocht!
Onze molen is afhankelijk van giften en
subsidies. Wilt u overwegen om onze
stichting te ondersteunen met een vast
bedrag per jaar? Particulieren kunnen
dit doen vanaf 25 euro per jaar en voor
bedrijven is het minimumbedrag
50 euro per jaar. Informatie en
aanmeldingsformulier vindt u op
molendehoopzoetermeer.nl/gildenaren
Of u stuurt een mail naar
secretaris@molendehoopzoetermeer.nl
waarna wij contact met u opnemen.
Onze stichting is door de
Belastingdienst
aangemerkt als ANBI, waardoor
uw donaties in principe
fiscaal aftrekbaar zijn.
Bij voorbaat hartelijk dank.

Bezoek aan de Babbersmolen
Monique en ondergetekende waren door Aldo
Hoeben uitgenodigd op zaterdag 11 juli langs te
komen. Aldo en zijn vrouw Tessa zijn terreinbeheerders van de Babbersmolen en wonen direct
naast de molen.
De Babbersmolen ligt op een idyllische plek in
Volkstuincomplex Vijfsluizen in Schiedam.
Het is een zogenaamde Poldermolen en het is de
oudste nog bestaande stenen poldermolen van
Nederland.
De Babbersmolen is in 1710 gebouwd, en heeft
tot 1924 als windmolen gewerkt om de Babberspolder droog te houden. Daarna is in de molen
een dieselmotor geplaatst en de kap verwijderd.
Vanaf 2003 is de molen in bezit van Stichting De
Schiedamse Molen en sinds 2013 is de molen
weer helemaal maalvaardig. De stichting beheert
de molen en ongeveer een halve hectare polderlandschap om de molen, waar getoond wordt hoe
ongeveer 100 jaar geleden de laatste molenaar
met zijn gezin moest voorzien in zijn onderhoud.
De molen wordt gebruikt voor watereducatie,
waar behalve het verhaal van de molen en het
poldermolenaars-bestaan ook het educatieve
model van de polder een grote rol speelt. Deze

mini-Babberspolder is erg leuk om te bekijken én
leerzaam voor zowel kinderen als volwassenen.
Die zaterdag was er open dag, en het was een
gezellige bedoening met demonstraties, rondleidingen en presentaties. Wij werden door Aldo en
Paul Sporken (communicatie- en educatiemedewerker van Stichting De Schiedamse
Molens) goed geïnformeerd over het reilen en
zeilen van de molen en van de stichting. En
natuurlijk waren beiden geïnteresseerd in onze
Molen de Hoop. Rens Vogelenzang, de vrijwillige
molenaar, nam ons mee de stelling op en vertelde
uitgebreid over de werking van deze molen. De
Babbersmolen maalt geen koren, maar goed te
zien is hoe het water van het lager gedeelte
omhoog ‘getrapt’ wordt. Ook deze molen heeft
regelmatig wat restauratiewerk nodig. Gelden
komen binnen via subsidies en donaties aan de
Schiedamse stichting, die het verdeelt onder de
7 molens in Schiedam.
Breng eens een bezoek op een zaterdag en neem
de (klein)kinderen mee, het is echt aan te raden!
Jacques Boonekamp
(foto’s: Monique Kievits)

NB: in Schiedam staat nog een 8e molen; de Nolet. Deze is commercieel gebouwd op de fundering van
een oude molen door de distilleerderij van o.a Ketel1 jenever. Zeer mooi en indrukwekkend, maar
vanbinnen geheel modern opgebouwd (met een personenlift, en een turbine in de kap).
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Bezoek aan de Babbersmolen (vervolg)

Voor uitgebreide informatie, kijk op: https://www.deschiedamsemolens.nl/de-babbersmolen/
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12 september Open Monumentendag
Molen De Hoop kan vanwege corona dit jaar niet
meedoen met Open Monumentendag.
Nou ja, dat is niet helemaal waar. De gezellige
molenwinkel is gewoon open (inclusief
maatregelen vanwege corona). Bij de molen is
gezellige muziek en de molenwinkel heeft een
speciale aanbieding voor iedere klant.
Helaas kunt u niet naar boven en zijn er dus ook
geen rondleidingen vanwege de beperkte ruimte
op de verdiepingen. Om u toch ‘toegang’ te geven
tot de molen, heeft Jan-Evert Zondag van Ardito
Fotografie een scan van de molen gemaakt. Met
een bijzondere camera zijn er op alle
verdiepingen opnames gemaakt die digitaal zijn
samengevoegd, zodat u een virtuele wandeling
door de molen kunt maken. De wandeling start in
de molenwinkel, u kunt vervolgens door de hele
molen lopen. Kijkt u op
https://www.ardito.eu/3d-model/molen-de-hoopzoetermeer/fullscreen/
Met de icoontjes linksonder in beeld kunt u
schakelen tussen de virtuele rondleiding, het 3D
model (Poppenhuis-of Dollhouse aanzicht) en
plattegronden/dwarsdoorsneden per verdieping.
Met name het Poppenhuis-aanzicht is erg handig
omdat u dan snel en zonder traplopen een kijkje
kunt nemen op elke verdieping van de Molen.
Veel kijkplezier!

We zijn erg blij met deze gratis scan waarmee
Ardito en HGOS het in deze tijd mogelijk maken
om de molen virtueel te bezoeken.
www.ardito.eu - www.oudsoetermeer.nl
Screenshots van ardito.eu

Wie komt ons
helpen?
Molen De Hoop, één van de weinige rijksmonumenten in Zoetermeer, is op zoek naar hulp
voor de molenaars. Met name op de zaterdagen
kunnen zij wel wat extra handen gebruiken.
Daarbij gaat het om diverse voorkomende
werkzaamheden, zoals het meel verpakken in
zakken van 25 kilogram en takelwerk.
Wat wij van u vragen:
- u bent regelmatig enkele uren beschikbaar op
zaterdagochtend, als u het werk leuk vindt kunnen de werkzaamheden en het aantal uren worden uitgebreid;
- u bent in staat tot redelijk fysiek werk;
- u wilt graag werken in een gezellig en enthousiast team dat zorgt voor het voortbestaan van
onze molen.
Affiniteit met ons mooie monument (anno 1897)
zou prettig zijn.
N.B. zoals al het werk in en rond onze molen gaat
het hier om een vrijwilligersfunctie.
Herkent u zich in het bovenstaande? Neemt u dan
alstublieft contact op met onze coördinator van
de vrijwilligers, mw Els Groenewegen, via
els.groenewegen@ziggo.nl .

Eerdere edities van MolenNieuws zijn te downloaden via
www.molendehoopzoetermeer.nl/downloads
Check ook onze berichten op Facebook!

