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Molenaar Bart 50 jaar!
Onlang werd onze molenaar Bart Dooren 50 jaar
en dat konden wij natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan!
Collega-molenaars hadden oude zeilen
‘versierd’ en op de wieken opgespannen.
Op zaterdag was er een kleine en coronaproof
bijeenkomst waarbij we koffie met passende
gebakjes kregen en Bart van het bestuur enkele
cadeaus overhandigd kreeg.
Bart, we wensen jou een mooi nieuw molenjaar toe en hopen ook in de komende jaren
weer op je te mogen rekenen!

Molens in de sneeuw

Activiteiten
in 2021
Nog steeds hebben wij allen last van het
coronavirus en ook voor de molen betekent dit
nog steeds beperkingen.
Op 9 mei zou het Nationale Molendag zijn
en zouden wij ook weer het bekende en
gewilde Molenontbijt organiseren. Hoe de
Molendag eruit gaat zien weten wij nog niet.
Ook bij de organiserende Stichting De
Hollandsche Molen is daar nog geen duidelijkheid over.
Het Molenontbijt zal dit jaar niet door Molen De
Hoop worden georganiseerd, maar er is een alternatief, helaas niet voor alle Zoetermeerders.
Wij hadden al een samenwerking met de
Rotary in Zoetermeer waar ons bestuurslid
Jeroen Huurman lid van is. De Rotary zal in
samenwerking met de molen ontbijtjes gaan
verzorgen voor ouderen in diverse tehuizen in
onze stad. De ontbijtjes worden in of bij de
molen bereid en door Rotaryleden verspreid.
In september is er weer de landelijke Open
Monumentendag, en ook daarvan is het
uiteraard nog onzeker of en zoja in welke vorm
deze doorgang kan vinden. Hierover hebben wij
contact met het Comité Open Monumentendag
Zoetermeer.
Kortom, onzekerheid alom. Wij houden u op de
hoogte via onze Facebookpagina.
Neem ook eens een kijkje op www.molens.nl en
www.molens.nl/nationalemolendag.

De 3 molens van Wilsveen in een sneeuwlandschap. Foto M. Kievits
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Wisseling
foto-expositie
Sinds enige tijd hangt er in onze gezellige
molenwinkel een expositie van foto’s van
de Zoetermeerse kunstenaar Theo Janssen,
verbonden aan Terra Art Projects, en leden van
zijn fotoclub.
Vanaf 8 mei hangen er nieuwe foto’s, die
natuurlijk weer te koop zijn, waarbij een
gedeelte van de opbrengst ten goede komt
aan het onderhoud van de molen.

De molen in 2020 - van het bestuur
Na het toch wel zeer moeilijke coronajaar, had
onze penningmeester een goed bericht.
Ons ‘bedrijf’ de molen mocht in maart
2020 open blijven. Maar al na twee
weken bleek het ondoenlijk de coronaregels na te
leven, vooral door de grote aanloop van klanten.
Zoetermeer had het thuisbakken ontdekt!
De verkoop in de molenwinkel werd
stilgelegd, maar onze trouwe sponsor en
afnemer Bakker Ammerlaan was bereid om
een aantal van onze basisproducten in zijn
filiaal in de Dorpsstraat te verkopen. Zo bleven
onze vrijwilligers bezig en kon onze verkoop
doorgaan op ca. 70% van het originele peil.
Nog veel dank aan Ammerlaan!
Intussen werd nagedacht over hoe het
verder moest met de molenwinkel en vervolgens
werden er aanpassingen gedaan, met name
in de routing in de winkel, om te voldoen aan
de voorschriften van de overheid. Eind mei
kon de winkel weer open. In overleg met de
vrijwilligers werd besloten om alleen op
zaterdagen open te gaan. Een schot in de roos,
want de omzet die normaal in 2 dagen werd
gehaald werd nu in één weekdag verwezenlijkt.
Nadat bekend werd dat we weer open waren,
steeg de verkoop zelfs met ruim 20%.
Omdat er slechts 2 klanten tegelijk in de winkel mogen komen, vormden zich al gauw rijen
wachtenden voor de molen op straat. Iedereen
wachtte geduldig zijn of haar beurt af.

Een bijzondere prestatie werd en wordt nog
steeds geleverd door onze vrijwilligers, die
keihard werken om alle klanten van het
nodige te voorzien. De molenaars die het graan
malen, de mixers die bovenin de molen
bakmixen maken, de scheppers die door de
week en ook op zaterdag de zakjes vullen om
te voorkomen dat de schappen leegraken, en de
winkelmedewerkers.
Chapeau! voor iedereen die ervoor zorgt dat
u uw producten kunt blijven kopen.
De penningmeester meldt dat door het bovenstaande voldoende inkomsten waren in 2020.
Na aftrek van de gebruikelijke kosten en de
noodzakelijke reserveringen voor onder andere
groot onderhoud (altijd forse bedragen) was er
een klein positief resultaat.
Uiteraard blijven wij zuinig omgaan met geld
en tegelijk goed voor het monument zorgen.
Daarmee blijven wij dezelfde koers varen als
eerdere jaren, met de opbrengsten uit verkoop,
subsidies en bijdragen van de gildenaren.
tekst: Jacques Boonekamp / Cor Groen

Nieuwe Gildenaar
Onlangd meldde zich een Zoetermeerse ondernemer als nieuwe Gildenaar. Meteen ontvingen
wij een donatie van € 1.000,00! Uiteraard zijn
wij hier erg blij mee en kunnen wij het geld
goed gebruiken voor het instandhouden van ons
mooie monument. Op uitdrukkelijk verzoek van
betrokkene noemen wij geen naam.
Wilt u ons ook ondersteunen? Meld u zich
dan aan als Gildenaar. In de molen en op de
website vindt u aanmeldingsformulieren.

Montage van het nieuwe lager op de steenspil

Particulieren steunen ons al vanaf € 25,00
en voor bedrijven is het minumumbedrag
€ 50,00 per jaar.
Molen De Hoop is door de Belastingdienst
aangemerkt als ANBI, waardoor uw giften in
principe aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Helpt u mee??

www.molendehoopzoetermeer.nl

De gerepareerde steenbus
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Onderhoud aan
de molen in 2020

Verras iemand met een lekker tasje!
Eén van de medewerkers vond dit zo leuk, dat
zij vervolgens nog eens 22 tasjes bestelde voor
een andere organisatie.

“Goed onderhoud is molenbehoud”. Alleen door regelmatig onderhoud te laten
uitvoeren blijft de molen in goede staat, blijft alles
functioneren en kunnen dure restauraties
voorkomen worden. Wat is er het afgelopen jaar
zoal gebeurd?
Nieuwe molenzeilen
De wieken zijn voorzien van 4 nieuwe
molenzeilen. Deze molenzeilen worden bij
weinig wind op de wieken gespannen om meer
wind te vangen. De oude zeilen raakten meer
en meer versleten, de scheuren zaten erin. Ook
draaide de molen al ruim 2 jaar met 2 witte
(reserve) zeilen. Gezien de leeftijd en eerdere
reparaties was het repareren van de zeilen nu
niet zinvol meer. De nieuwe zeilen zijn gemaakt
door een gespecialiseerde molenzeilmaker,
Koning uit Leeuwarden. Met de zeilen voor
ziet de molen er weer als een plaatje uit!

Eind vorig jaar mochten wij 220 kerstpakketten maken en leveren aan het Langeland
Ziekenhuis, volgens hetzelfde concept: een leuk
molentasje met lekkers erin.

Onlangs bestelde het Erasmus College 160
tasjes bij Molen De Hoop om de medewerkers
in coronatijd een hart onder de riem te steken.
De tasjes waren gevuld met allerlei lekkers uit
onze molenwinjkel, zoals diverse brood- en
cakemixen, pannenkoekenmeel en ouderwetse
Jan Hagelmix (met greinsuiker).

Als u uw medewerkers uw waardering wilt
tonen, helpen wij u graag met zo’n origineel
Zoetermeers tasje.
En als u als particulier een leuk en smakelijk
kadootje wilt, zoekt u dan wat lekkers uit in de
gezellige molenwinkel. De vrijwilligers pakken
dit vervolgens graag voor u in in een mooi tasje
met opdruk.

Nieuw lager voor steenspil
De steenspil drijft de bovenste molensteen
aan, bij flinke wind maakt de steenspil ca.100
omwentelingen per minuut. Aan de bovenzijde
draait de steenspil in 2 houten lagerblokken.
Door slijtage kreeg de steenspil steeds meer
ruimte en speling. Tijd voor nieuwe lagerblokken. In de werkplaats van molenmaker
Verbij werd een stuk azijnhout (zeer hard en
slijtvast) voorzien van een zuiver gedraaid
gat, waarna het blok doormidden is gezaagd.
Molenmaker Patrick zorgde vervolgens dat alles
recht en haaks werd gemonteerd en afgesteld.
Vastzetten steenbus
In de onderste molensteen, de ligger, zit een
houten lagerbus. Door deze steenbus steekt een
korte spil die de bovenste molensteen draagt.
Bij schoonmaak werk werd ontdekt dat deze
houten steenbus los was geraakt en al enkele
centimeters naar beneden was gezakt. Samen
met molensteenmaker Hans Titulaer werd de
steenbus weer omhoog gedrukt en op de juiste
hoogte geplaatst. Vervolgens werden er 4 zware houtdraadbouten in de steenbus gedraaid,
om de te voorkomen dat de bus in de toekomst
opnieuw kan gaan zakken. Daarna is de
steenbus opnieuw vastgegoten met gips.
Tenslotte werkte Hans het groevenpatroon
op de molenstenen nog wat bij en werden de
stenen weer op elkaar gelegd en afgesteld. Het
maalt weer als een zonnetje.
tekst en foto’s: Bart Dooren

De oude en de nieuwe zeilen
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Molen De Hoop
op Facebook
Molen De Hoop heeft een Facebookpagina.
Daarnaast zien wij heel regelmatig foto’s van
de molen langskomen in Facebookgroepen die
met Zoetermeer te maken hebben. Kijk eens
op Zoetermeerse foto’s uit Zoetermeer en
Zoetermeer “die goeie ouwe tijd”.
Blijkbaar was en is de molen een fotogeniek
object dat fotografen telkens verleidt om vastgelegd te worden.
Af en toe plaatsen wij foto’s door op onze eigen
pagina, in principe altijd met vermelding van de
fotograaf. Kijk dus regelmatig op
www.facebook.com/molendehoopzoetermeer
Daar vindt u ook een interview dat onze
voorzitter onlangs gaf op ZFM Zoetermeer.
met dank aan Eelco Coers voor de foto’s.

De molen in 2020 - van de molenaar
Molenaar Bart Dooren kijkt terug.
Een jaar geleden: klanten in rijen voor de
molen, 3x achter elkaar een abnormaal grote
verkoop op vrijdag en zaterdag , de TV besteedt
aandacht aan de drukte in de molenwinkel,
angst en onzekerheid rondom het corona-virus.
Vanwege die onzekerheid en de veiligheid van
de vrijwilligers besluit het bestuur om de winkel
tijdelijk te sluiten.
Voor de molenaars en alle andere vrijwilligers
breekt er een vreemde tijd aan. De winkel is
dicht, dus geen aanloop meer. Geen bezoekers
op zaterdag bovenin de molen. Maar het werk
in de molen gaat toch min of meer gewoon
door. Bakker Ammerlaan blijft trouw wekelijks meel halen en in de winkel van Ammerlaan in de Dorpsstraat wordt een deel van het
assortiment van de molenwinkel verkocht. Dat
moet gemalen, gebuild, gemixt en verpakt
worden. Met elkaar houden we de boel zo goed
als het kan letterlijk draaiende.
De Nationale Molendag in mei gaat niet door,
evenals het Molenontbijt op die dag. Later in
het jaar gaat ook de Open Monumentendag
in september niet door. De molen blijft voor
bezoekers gesloten: het is niet mogelijk om
bovenin de molen de 1,5 meter afstand-regel
na te leven.
Gelukkig gaat eind mei de molenwinkel weer
open (voorlopig alleen op zaterdag), na de
nodige aanpassingen als een looproute,
kuchschermen bij de kassa, borden met de
huisregels, beperking tot maximaal 2 klanten tegelijk in de winkel. Vanaf de eerste dag
weten de klanten ons weer te vinden. Het
valt op hoe gestroomlijnd het eigenlijk gaat.
Iedereen houdt zich aan de regels, waardoor er
weer rijen voor de winkel ontstaan. Klanten en
vrijwilligers zijn blij dat de winkel weer open

is. Naast de vaste klanten, blijven er ook steeds
nieuwe klanten komen. Kennelijk zorgt het
coronavirus voor een herwaardering van
eerlijke en ambachtelijke producten.
Heel Holland bakt!
In de zomer en het najaar gaat alles min of
meer zijn gangetje. De molen maalt door en
de winkel is open. Begin december beginnen
de besmettingscijfers weer op te lopen en
ontstaat er weer onrust in de samenleving.
Dat merken we in de winkel direct aan meer
verkoop. Op 15 december wordt er een nieuwe en strenge lock-down afgekondigd en moeten o.a. bijna alle winkels dicht. Winkels die
levensmiddelen verkopen mogen open blijven,
dus ook de molenwinkel.
Als ik eind van het jaar wat cijfers op een rijtje
zet, blijkt dat er in 2020 veel meer gemalen is
dan in 2019. In 2020 verwerken de molenstenen
bijna 30.000 kg graan, een stijging van 20% ten
opzichte van 2019! Wat ook bijzonder is: samen
met collega molenaar Herman Polderman lukt
het om alles op de kracht van de wind te malen. Het koppel molenstenen wat als back-up
voor windstille periodes elektrisch kan worden
aangedreven, blijft in 2020 ongebruikt.
Wat mij als molenaar het meest zal bijblijven
van het afgelopen jaar, is het feit dat de molen
nog steeds springlevend is. Tijdens een wereldwijde pandemie, blijkt een monument van bijna 125 jaar oud met eeuwenoude techniek nog
steeds een belangrijke rol te kunnen spelen in
de samenleving.
De molenaars en rondleiders kijken er naar
uit om u dit ambacht ook op zaterdag weer
te kunnen tonen. Nog even volhouden met
elkaar!
tekst: Bart Dooren

Vanwege corona is onze gezellige
molenwinkel alleen op zaterdagen
geopend van 11:00 tot 17:00 uur.
Rondleidingen zijn tot nader
aankondiging helaas niet mogelijk.

