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Onze molen in
2020 en 2021
Dit is het laatste MolenNieuws van 2020, een
voor ons allen bewogen jaar. Ook in en rond de
molen hebben wij genoeg gemerkt van corona.
Zo is onze winkel een aantal weken gesloten
geweest omdat wij de veiligheid van zowel
bezoekers als vrijwilligers niet konden garanderen. Bijzonder was het dat de vraag naar onze
producten niet minder werd in deze rare tijden en
we zijn blij dat Bakker Ammerlaan ons in die tijd
goed heeft geholpen met verkoop van bakproducten in zijn winkel aan de Dorpsstraat.
Sinds eind mei is de winkel weer beperkt open:
alleen op zaterdag en met strikte beperkingen
m.b.t. het aantal bezoekers dat tegelijk in de
winkel is.
Op zaterdag 26 december (Tweede Kerstdag)
zijn we uiteraard gesloten. Om iedereen toch in
de gelegenheid te stellen om lekkere dingen in
de molenwinkel aan te schaffen, openen wij in
deze week de winkel op woensdag 23 december,
ook van 11 tot 17 uur.
De feestdagen die voor ons liggen zullen anders
zijn dan we gewend waren. Gezellige samenkomsten met veel familieleden zijn niet verstandig en
worden sterk afgeraden. Feesten zijn simpelweg
verboden. Laten wij het dan thuis gezellig maken
en eenzamen in onze omgeving niet vergeten.

redactie: Cor Groen, e-mail postmaster@molendehoopzoetermeer.nl
kijk ook regelmatig op www.molendehoopzoetermeer.nl

Afscheid Dick van der Stap
Op zaterdag 5 september nam Molen De Hoop
afscheid van molenaar Dick van der Stap. Ruim
36 jaar was hij vrijwilliger. Eind 2019 gaf hij aan
dat, mede door zijn hoge leeftijd (intussen 86
jaar!) daar een eind aan zou komen.
Historie
In het najaar van 1984, nog voordat de grote
restauratie van de molen voltooid was -en de
molen dus nog niet kon draaien- raakte Van der
Stap al betrokken bij Molen De Hoop. Samen met
Koos Wessels, de eerste molenaar na de restauratie, werkte hij aan de inrichting van de molen
en bouwde hij mee aan de eerste winkel in de
molen.
In 1987 werd Theo van de Berg molenaar en
kwam de molen meerdere dagen per week als
werkende korenmolen in bedrijf. Er werd in die
tijd volop gemalen voor diverse bakkerijen in de
omgeving. Dick werd de rechterhand van Theo
en samen hielden ze de molen in bedrijf.
Nadat Theo van de Berg in 2003 stopte als
molenaar, veranderde ook de inbreng van Dick
bij de molen. Vanaf die tijd heeft Dick zich
gericht op het ontvangen van bezoekers, het
rondleiden van schoolklassen en het geven van
lezingen. Als er geen bezoekers waren, was Dick

altijd wel ergens op een zolder bezig om wat op
te ruimen of meelzakken schoon te maken.
Tenslotte was Dick voor de huidige molenaars
een vraagbaak omdat niemand zoveel weet over
de inrichting van de molen en de diverse
machines, die allemaal in de molen zijn
geïnstalleerd in de tijd dat Dick de molen samen
met Theo van de Berg in bedrijf hield.
Zaterdagmiddag sprak voorzitter Jacques
Boonekamp Dick toe. Van het molenbestuur
kreeg Dick een cadeau in de vorm van een financiële bijdrage voor een nog aan te schaffen zonnescherm. Uiteraard waren er bloemen voor zijn
echtgenote.
Daarna kwam wethouder Jan Iedema aan het
woord. Hij overhandigde Dick namens de
gemeente Zoetermeer een chapeau beeldje met
bijbehorende oorkonde. Met een chapeau beeldje
spreekt de gemeente haar waardering uit voor
mensen die zich geheel belangeloos voor lange
tijd hebben ingezet voor de Zoetermeerse
samenleving.
De gehele happening vond buiten, naast de
molen, plaats en was uiteraard coronaproof
georganiseerd.

Het bestuur van onze stichting wenst u fijne
feestdagen en een vooral gezond 2021!

Wethouder Jan Iedema

Onze Dick met het chapeau beeldje
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Molen-moois
Begin november maakten wij een mooie
fietstocht in de omgeving van Nijmegen. We
plakten stukken van diverse bestaande routes aan
elkaar, zoals de Liberation Route, Molen route en
de Giro di Berg en Dal route.
En ja, omdat we een stuk Molenroute aandeden,
hebben we natuurlijk ook wat foto’s gemaakt
voor dit Molennieuws.
Zo zagen we, heel in de verte, molen Zeldenrust
in Overasselt. Zeldenrust is vrij jong en stamt uit
1982. Voorheen stond er overigens ook al een
molen op deze plaats.
We hielden een koffiestop bij de Maasmolen in
Nederasselt, heerlijk op een bankje in het zonnetje. Deze molen stamt uit 1741 en vervangt een
oudere molen die bij een dijkdoorbraak werd
weggespoeld.
Ook passeerden we de Zuidmolen in Groesbeek
uit 1857. Deze molen is sinds 1894 een familiebedrijf, sla de geschiedenis er maar eens op na.
En wat te denken van de Thornsche molen in
Persingen? Een zogenaamde ‘wipkokerkorenmolen’ op de grens van Nederland en Duitsland.
Oorspronkelijk uit de 15e eeuw, maar in 2016 opnieuw gebouwd. Onder de molen is een informatiecentrum met horeca gevestigd. In deze
corona-tijden hanteren ze daar zelfs een ‘to go’
menu…. idee voor onze molen?

Zeldenrust in Overasselt

Maasmolen in Nederasselt

Jacques & Monique

To go bij Thornse Molen

Foto-expositie in de molenwinkel
Sinds kort hangt er in de molenwinkel een expositie van foto’s van de Zoetermeerse kunstenaar
Theo Janssen, verbonden aan Terra Art Projects.
Op dit moment hangen er ca. 10 foto’s, die te
koop zijn, waarbij een gedeelte van de opbrengst
ten goede komt aan het onderhoud van de molen.
Elke 3 maanden wordt de collectie vervangen. In
totaal hebben Theo en zijn team ca. 80 foto’s
kunstenaar Theo Janssen en wethouder Jan Iedema

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

gemaakt, die allemaan direct of indirect te maken
hebben met molens.
Op 10 december is de expositie is geopend door
de kunstenaar zelf en wethouder Jan Iedema.
Vanaf heden dus te zien in de gezellige winkel
tijdens openingstijden (op zaterdagen van
11:00 tot 17:00 uur).
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Schoonmaakluik in mengketel
Naast het malen van meel, zijn het onderhouden
en schoonmaken van de molen en de apparatuur
voor het verwerken van graan en meel de
belangrijkste taken van de molenaar. De klanten
moeten kunnen rekenen op een schoon en veilig
product!

De mengketen nog zonder luik

Op de tweede zolder bevindt zich een mengketel,
waarin het volkorenmeel na het malen wordt
gemengd, voordat het in papieren zakken
(variërend van 1 tot 25 kilo) wordt verpakt.
Inspectie en schoonhouden van deze mengketel
was altijd een lastig karwei, omdat je als
molenaar erg lastig alle hoekjes etc. kon bereiken.
Ook was het niet zonder gevaar, om er goed bij te
kunnen moest je half over de rand in de mengketel gaan hangen.
Een luik in de zijkant van de mengketel stond
daarom al enige tijd op het verlanglijstje van de
molenaars. Zo'n luik maken is makkelijker
gezegd dan gedaan, want lassen en slijpen in de
molen is vanwege brandgevaar en voedselveiligheid natuurlijk uit den boze. Om het luik te
kunnen maken, diende de mengketel dus gedeeltelijk gedemonteerd te worden zodat de
werkzaamheden buiten de molen konden
plaatsvinden. Ook was een goede planning
belangrijk, want de mengketel wordt (bijna)

wekelijks (meestal op zaterdag) gebruikt voor de
productie van meel.
Na het aanleggen van een flinke voorraad meel
voor Bakker Ammerlaan en de winkel, was het
op een vrijdag in oktober zover. Samen met een
collega van molenmaker Verbij heeft molenaar
Bart Dooren een deel van de ronde mantel gedemonteerd. Hiervoor dienden enkele tientallen
boutjes met moertjes in diverse maten te worden
losgedraaid. De aandrijving bovenop de mengketel werd tijdelijk aan 2 takels opgehangen. Om
de halve mantel te kunnen laten zakken, werden
de luiken in de diverse zolders geopend en zo kon
de mantel naar beneden worden getakeld. Volgens
afspraak begon de smid maandag meteen met zijn
werkzaamheden en donderdagmiddag kon de
mantel, nu met een mooi luik erin, weer worden
opgehaald. Ook werd één van de poten waar de
mengketel op staat aangepast om ervoor te zorgen dat het luik voldoende ver open kan.
Op vrijdag werd de halve mantel weer naar boven
getakeld en werd de mengketel weer gemonteerd.
Na een ochtendje sleutelen zat alles weer in
elkaar. Voortaan kan de mengketel een stuk
gemakkelijker worden schoongehouden!
tekst en foto’s : Bart Dooren

N.B. De kosten voor deze aanpassing aan de mengketel worden niet gedekt door
subsidies voor regulier onderhoud, maar komen ten laste van onze exploitatie.
Blijft u dus vooral kopen in onze molenwinkel, de opbrengst wordt goed besteed!
Tientallen boutjes ...

De mengketel deels gedemonteerd

Het luik zit erin ...

... en het kan nog open ook!
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Koop lokaal, de molen staat centraal
Al enkele jaren verkoopt Molen de Hoop in de
gezellige molenwinkel producten van andere
Zoetermeerse organisaties: kaas van Het
Kaashuys, chocolade molentjes van De Zoetelaar,
het bekende Geusz! bier, lokale drankjes van
Helders’ Drankenspeciaalzaak, perensap van Hof
van Seghwaert en honing van Imkerij De
Honingpot. Daarnaast is er al vele jaren een
nauwe samenwerking met Bakker Ammerlaan in
de Dorpsstraat.

STAAT CENTRAAL. De aftrap hiervan vond
plaats op donderdag 10 december bij de molen
door wethouder Jan Iedema. Alle deelnemende
ondernemers kregen een roll-up banner en posters
om in hun winkels te gebruiken. Dankzij
sponsoring van HABO GWW en MoreStorage
zijn de gemaakte kosten zo goed als gedekt.

Cheque van
Bakker Ammerlaan

Wordt vervolgd!

In deze tijden van Corona is ondersteuning van
lokale ondernemingen van groot belang. Dit
wordt nu gestimuleerd vanuit de overheid maar
wij doen dit dus al veel langer. Om hiervoor extra
aandacht te vragen zijn wij een initiatief gestart
onder de titel KOOP LOKAAL, DE MOLEN

Bakker Ammerlaan draagt Molen De Hoop in
Zoetermeer al vele jaren een warm hart toe. Zij
nemen wekelijks molenmeel af voor het bakken
van hun broden. Bovendien doneert Bakker Ammerlaan elk jaar een geldbedrag voor het onderhoud van de molen.
Speciaal Molenbrood
Bakker Ammerlaan hecht veel waarde aan
kwalitatief goede & pure ingrediënten. Daarom
bakken zij onder andere speciaal Molenbrood.
Dit authentieke brood bevat naast meel van De
Hoop een zadenmix, bestaande uit zonnebloempitten, sesamzaad en lijnzaad. Het Molenbrood is
bereid met natuurdesem en het brood is E-nummervrij. Hierdoor is dit brood smakelijk,
natuurlijk en gezond.
Een donatie
Onlangs mocht Stichting Molen De Hoop van de
bakkerij een cheque ontvangen ter waarde van
€ 1.000,00.
Het bestuur van de stichting is bijzonder blij met
deze trouwe ondersteuning door een betrokken
ondernemer.
Kijk ook eens op www.bakkerammerlaan.nl.

voorzitter Jacques Boonekamp en wethouder Jan Iedema

De molenwinkel
in december
Vanwege corona blijft de gezellige Molenwinkel
voorlopig alleen op zaterdagen open. Op
26 december (Tweede Kerstdag) zijn we uiteraard gesloten. In die week zijn we geopend op
woensdag 23 december van 11.00 tot 17.00 uur.
Vanaf heden zijn de gezellige decemberproducten, zoals ons beroemde kersttulbandpakket en de overheerlijke oliebollenmix (met
en zonder rozijnen) weer ruim voorradig!

Vaste prik in december

