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Molenontbijt 2021
Ieder jaar is het in het tweede weekend van 
mei Nationale Molendag. Bij Molen De Hoop 
wordt dan traditiegetrouw ook een Molenontbijt  
georganiseerd, waarbij men gezellig rondom de 
molen en op de stelling kan genieten van een 
uitgebreid ontbijt.

Vorig jaar kon de Molendag met het Molenontbijt 
vanwege corona helaas niet doorgaan en ook dit 
jaar gooide corona weer roet in het eten.

Rotary Zoetermeer Geuzen besloot het  
Molenontbijt te adopteren. Twee jaar  
geleden had deze club al een aantal ouderen in  
Zoetermeerse woonvoorzieningen opgehaald en 
hun een Molenontbijt aangeboden. 

Nu draaide men het om. Bij de molen werden 
125 ontbijtjes verzorgd, die daarna bij diverse 
tehuizen in Zoetermeer werden bezorgd.

De ingrediënten werden geleverd door lokale 
ondernemers, zoals Bakker Ammerlaan,  
’t Kaashuys, Reas en De Zoetelaar. Fortune  
verstrekte de koffie, DNN verzorgde de tent 
en de mannen van Talk Of The Town draaiden  
muziek en leenden hun Geusz! bakfiets uit. 
Molen De Hoop stelde ruimte beschikbaar en gaf 
de papieren tasjes. Ook de voorzitter van de  
molen, J. Boonekamp, hielp om van deze dag 
een succes te maken.

Vanaf 09:30 uur werden de ontbijtjes weg- 
gebracht. Burgemeester Bezuijen was ook van 
de partij; hij hielp met het inpakken en bracht 
met de bakfiets ontbijtjes naar De Morgenster. 
Hier en ook bij Domus en Magnolia waren de  
bewoners erg blij met deze leuke actie.

Uiteraard vonden alle werkzaamheden corona-
proof plaats, met o.a. mondkapjes en hand-
schoenen.

Nieuwe Gildenaar 
(vervolg)

In het vorige MolenNieuws maakten wij melding 
van een nieuwe Gildenaar die een groot bedrag 
doneerde.
Onlangs hebben wij hem als teken van onze 
waardering een fraaie foto van onze molen 
overhandigd.

Wilt u ons ook ondersteunen? Meldt u zich 
dan aan als Gildenaar. In de molen en op de  
website vindt u aanmeldingsformulieren.

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??

Vorige uitgaven van MolenNieuws zijn te bekijken

en te downloaden via

www.molendehoopzoetermeer.nl/molennieuws
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Winkelnieuws
Beste klanten van onze winkel,

Sinds 30 mei 2020 is de winkel gelukkig weer 
open om onze klanten te ontvangen en konden 
wij, met de nodige aanpassingen, corona het 
hoofd bieden. 
Inmiddels zijn we een jaar verder en een woord 
van dank is voor mijn gevoel wel op zijn plaats.
Van onze klanten kregen wij doorlopend mooie 
reacties als “Fijn dat jullie weer open zijn”. De 
klanten waren en zijn ons niet vergeten, getui-
ge de omzet die wij iedere zaterdag kunnen la-
ten zien. Het aantal mensen dat onze winkel be-
zoekt is enorm gestegen, vandaar dit woord van 
dank. Alleen als u bij ons uw meel blijft kopen 
om uw brood te bakken, kunnen wij ons prach-
tige monument (in de Zoetermeerse peilingen 
staan wij op de tweede plaats van ‘The Old 
Five’) laten bestaan. U kunt kiezen uit diverse 
soorten broodmix en de kwaliteit is, zoals velen 
van u natuurlijk al weten, uitstekend! Ook voor  
bijzondere cakesoorten bent u bij ons aan 
het juiste adres. Kortom, alle reden om onze  
gezellige molenwinkel te bezoeken.
Ons team van enthousiaste vrijwilligers doet er 
alles aan om de winkel spic en span te houden. 
Een bezoek aan de molen moet een beleving 
zijn en daar doen wij onze uiterste best voor. 
Helaas zijn rondleidingen nog niet mogelijk van-
wege corona, maar wij hopen op betere tijden.
Graag ontmoeten wij u op zaterdag tussen 
11:00 en 17:00 uur. Hopelijk zien wij elkaar 
(weer) snel.

Namens het team van vrijwilligers,
Els Groenewegen
Coördinator en lid van het stichtingsbestuur

Van de bestuurstafel

De molen in
de Keukenhof

Enige tijd geleden was ik met mijn vrouw in de 
Keukenhof in Lisse. Daar staat ook een molen. 
En wel één met een bijzondere historie.
Deze molen is in 1892 gebouwd in Scharmer 
(Groningen), als grondzeiler (zonder stelling, 
waarbij de wieken bijna de grond raken).
In 1957 is de molen gesloopt. De Holland- 
Amerikalijn heeft de molen aangekocht en  
geschonken aan de Keukenhof. Daar staat deze 
nu als stellingmolen, zoals u kunt zien.
De molen draait nog wel voor de sier maar 
heeft geen maalfunctie meer. Het binnenwerk  
ontbreekt dan ook grotendeels en de molen is 
niet toegankelijk voor publiek.
Het markante, achtkantige uiterlijk wordt  
uiteraard prima onderhouden.

tekst en foto’s: Cor Groen

In MolenNieuws leest u regelmatig over de vrij-
willigers die de molen in bedrijf houden, zoals 
de molenaars en de winkelmedewerkers.
Uiteraard is er ook een bestuur, dat onbezoldigd 
zijn werkzaamheden verricht. Daar vertellen 
wij u graag iets over.

Op de vergaderingen (3 à 4 per jaar) bespre-
ken wij alles wat de molen betreft. We hebben 
uiteraard te maken met overheidsvoorschriften 
en richtlijnen die nageleefd moeten worden. 
Voor de vrijwilligers is er in samenwerking 
met de gemeente Zoetermeer een verzekering  
afgesloten. Voor de molenaars zijn er al  
speciale overeenkomsten opgesteld. Voor de 
overige vrijwilligers zijn (sinds kort verplichte) 
overeenkomsten in de maak. Secretaris Tjerk 
Meijer verricht hiervoor veel papierwerk en ook 
als het gaat om externe communicatie, zoals de 
gemeente en de verzekeringen. 
Bestuurslid Jeroen Huurman monitort samen 
met molenaar Bart het onderhoud, verplichte 
keuringen en noodzakelijke reparaties.

Els Groenewegen is verantwoordelijk voor de 
winkel en is coördinator voor de vrijwilligers. 
Zij maakt de werkschema’s en zorgt ervoor dat 
de voorraden in de winkel op peil blijven.
Cor Groen verzorgt de PR voor de molen, waar-
onder de website en de Facebookpagina. Ook 
dit MolenNieuws heeft hij weer gemaakt.
Penningmeester Fred Worrell doet al meer dan 
30 jaar de financiële zaken van onze stichting. 
Wij hebben permanent geld nodig en Fred is 
betrokken bij subsidie-aanvragen. Mede dankzij 
hem zijn en blijven wij financieel gezond.
Onze voorzitter Jacques Boonekamp is van-
wege zijn talloze contacten in onze stad goud 
waard voor de molen. Daarnaast bedenkt hij 
regelmatig iets nieuws waarmee de molen meer 
onder de aandacht van de Zoetermeerders 
komt, zo mogelijk in samenwerking met andere 
Zoetermeerse organisaties. Denk bijvoorbeeld 
aan het idee van Koop Lokaal, de molen staat 
centraal.

tekst: Jacques Boonekamp / Cor Groen
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Keuringen : Niet zichtbaar, wel belangrijk

Wanneer de molen geschilderd wordt, of bij  
ander groot werk aan de buitenkant van de  
molen, is het meteen zichtbaar dat er onder-
houd wordt uitgevoerd. Er zijn echter ook zaken 
die jaarlijks onderhoud en/of keuring vragen, 
maar die voor het publiek niet zichtbaar zijn. 
Maar voor de veiligheid van de molen en de vrij-
willigers minstens net zo belangrijk. Aan die za-
ken willen we in dit artikel aandacht besteden.

Hijslier
Om in de molen snel en makkelijk zakken graan 
en meel van boven naar beneden of omgekeerd 
te krijgen, hangt er een elektrische lier in de 
molen. Deze wordt jaarlijks gekeurd, we willen 
niet dat er tijdens het takelen iets misgaat en 
er bijvoorbeeld 100 kg meel een paar zolders 
naar beneden valt! Vanwege de veiligheid wordt 
het takelen in de regel ook alleen uitgevoerd 
wanneer de winkel gesloten is.

Brandblussers
Op iedere verdieping hangt een brandblusser, 
die we nooit hopen te gebruiken. Maar mocht 
het onverhoopt toch nodig zijn, dan moet 
de blusser wel goed functioneren. Daarom  
krijgen deze ook hun jaarlijkse onderhoudsbeurt 
en keuring. Periodiek moet de blusstof worden  
vervangen en na 20 jaar moet een blusser  
vanwege de leeftijd worden vervangen.

Bliksemafleider
De molen is het hoogste punt van de omgeving. 
Omdat de bliksem (vaak) naar het hoogste punt 
trekt, is een goede bliksemafleider voor de  

molen van levensbelang. Er zijn van vroeger  
talloze voorbeelden bekend van molens die door 
de bliksem zijn getroffen en vervolgens tot de 
grond toe afbrandden. Overigens voorkomt een 
bliksemafleider niet dat de bliksem inslaat, 
de bliksemafleider zorgt er wel voor dat de  
bliksem snel langs een geëffend pad naar  
beneden wordt gebracht.

De bliksem wordt opgevangen door de ijze-
ren wiekbalken, waarvan het bovenste puntje  
circa 35 meter boven de grond uitsteekt. Door 
de metalen wiekbalk wordt de bliksem naar  
beneden geleid. Onderaan is de wiek voorzien 
van een koperen aansluitbeugel. Aan deze  
beugel komt een flexibele koperen kabel. Deze 
kabel wordt verbonden met een ringleiding 
rond de molen die op de stelling is bevestigd. 
Vanaf de ringleiding gaan 2 afgaande leidingen 
langs de romp naar beneden, tot het maaiveld.  
Vanaf het maaiveld zijn er twee aardelektroden 
in de grond geslagen. Aan deze aardelektroden 
zitten de afgaande leidingen bevestigd. Bij een 
blikseminslag wordt de spanning en warmte via 
dit systeem uiteindelijk weggeleid in de grond. 
Naast de wieken is ook de metalen lange spruit, 
een horizontale balk die aan weerskanten uit de 
kap steekt, geaard. Deze wordt met een tweede 
flexibele kabel aan de ringleiding verbonden.

Belangrijk voor het goed functioneren van de 
bliksemafleider is dat alle onderdelen zo min 
mogelijk weerstand hebben om de bliksem zo 
makkelijk en snel mogelijk af te leiden naar 
de grond. Hoe meer weerstand, hoe moeilijker 
dit gaat. Bovendien bestaat dan ook de kans 
dat de bliksem een andere, makkelijkere weg 
gaat zoeken. Als de bliksem overslaat, is de 
kans groot dat daar een steekvlam ontstaat met 
brand tot gevolg. 

Bij de inspectie begin dit jaar, bleek er een 
oneindig grote weerstand te zitten in het  
systeem, tussen de ringleiding op de stelling 
en de afgaande leidingen met de aardelektro-
den. Al snel was de boosdoener gevonden: de  
koppeling van ringleiding naar afgaande leidin-
gen was onvoldoende. Met twee extra klem-
men was dit snel verholpen. Eén aansluitbeugel 
aan de wieken was ook aan vervanging toe. De  
beide flexibele kabels tussen wieken / staart-
balk en de ringleiding zijn ook vervangen. Door 
het steeds opnieuw aanzetten van de klemmen, 
waren deze kabels in de loop der jaren steeds 
korter geworden. Tenslotte is ook de aluminium 
vlaggenmast op de molenkap nu geaard.

Alles gekeurd en in orde: een veilig gevoel!

Tekst en foto’s: Bart Dooren

Van de molenaar: keuringenBurgemeester
op de molen

Op woensdag 19 mei bezocht onze nieuwe  
burgemeester Bezuijen de molen. In het kader 
van kennismaking met Zoetermeer hadden wij 
hem uitgenodigd.
Na ontvangst door bestuursleden en een korte 
presentatie over de molen, werd hem boven 
op de diverse zolders van alles uitgelegd over 
de werking van de molen, door molenaar Bart 
Dooren. Alles uiteraard op voldoende afstand, 
in verband met corona.

De burgemeester was erg geïnteresseerd en 
meldde zich spontaan aan als Gildenaar.
Onze uitnodiging voor het Molenontbijt van 
2022 nam hij graag aan.

Vanwege corona is onze 

gezellige molenwinkel 

alleen op zaterdagen geopend 

van 11:00 tot 17:00 uur.



Onze molen staat aan de Eerste Stations-
straat. Vroeger, tot 1929, heette deze straat de  
Molenweg. Toen de huidige Molenstraat was 
aangelegd, werd de Molenweg omgedoopt naar 
Stationsstraat. 
Later, bij de uitbreiding van onze stad, werd het 
de Eerste Stationsstraat met in het verlengde de 
Tweede, Derde en Vierde Stationsstraat.

Tegenover onze molen ligt dus al bijna een 
eeuw de Molenstraat.

Onlangs viel het ons op, dat een straatnaam-
bordje is vervangen. daardoor hangt nu links 
nog het oude bordje aan de gevel en staat 
rechts een nieuw bordje op een paal, met  
vermelding van Molen De Hoop.
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Oud en nieuwGitstappermolen
Onlangs verbleven wij een weekend in Vlodrop 
(Limburg) en daar bezochten wij watermolen 
De Gitstappermolen. Ondanks het feit dat het 
uiterlijk nogal verschilt van dat van Molen De 
Hoop, vertoont deze molen veel overeenkom-
sten met onze windmolen. Zo wordt er ook 
op natuurkrachten (daar water, bij ons wind)  
gedraaid en drijft de molen twee stel maal- 
stenen aan, waarmee graan tot meel wordt  
verwerkt. Er is een gezellig winkeltje waar  
diverse bakproducten worden verkocht. 
Aan de achterzijde van het pand staat men op 
Duits grondgebied. Overigens zonder dat men 
daar iets van merkt.

Op de plaats waar al in 1377 een houten molen 
werd gebouwd, is in 1750 het huidige stenen 
molengebouw neergezet, met twee schepra- 
deren, één om graan te malen en één om olie te 
slaan. De oliemolen werd rond 1918 verwijderd. 
In 1988 is de molen gerestaureerd.

De Gitstap is een gezellige plek met, naast de 
molen, een speeltuin en enkele restaurants. 
Vanuit hier zijn er huifkartochten mogelijk en 
in de omgeving kan men heerlijk wandelen en 
fietsen.
Kijk voor meer informatie op www.gitstap.nl .

tekst en foto’s: Cor Groen / gitstap.nl

Al geruime tijd hangt er in de molenwinkel een 
foto-expositie van de Zoetermeerse kunstenaar 
Theo Janssen en zijn team (verbonden aan Terra 
Art). Alle foto’s hebben te maken met molens.
Omdat er af en toe foto’s worden verkocht, en 
ook omdat het tijd werd voor nieuwe beelden, 
heeft Theo op zaterdag 8 mei een aantal nieuwe 
foto’s opgehangen. 
Om dat duidelijk te maken, hadden wij wat 
foto’s buiten voor de molen neergezet, zodat 

voorbijgangers er, ondanks de coronamaatrege-
len, toch iets van konden zien. Op dezelfde dag 
zijn er al weer 2 foto’s verkocht!

De foto’s zijn te koop voor € 69,00 per stuk,  
inclusief lijst. De opbrengst is voor het onder-
houd van onze molen.
Te zien en te koop tijdens de openingsuren 
van de winkel, elke zaterdag van 11 tot 17 
uur.

Wisseling foto-expositie

Om de molen te laten draaien en in goede  
conditie te houden, is er jaarlijks ca. € 25.000,00 
nodig. Hiervoor hebben wij diverse bronnen van 
inkomsten, zoals de opbrengsten van de winkel, 
verkoop van meel aan grote afnemers (zoals 
Bakker Ammerlaan), subsidies, losse donaties 
en donaties van onze Gildenaren. 

Het aantal Gildenaren is al jaren stabiel. We 

ontwikkelen nu een programma om deze trouwe 
donateurs meer te bieden en daarmee meer te 
betrekken bij ons monument.
Dit melden wij nu alvast, om meer mensen en 
bedrijven warm te maken oor een vaste donatie 
van minimaal € 50,00. 
In het najaar presenteren wij het gehele plan.

tekst: Jacques Boonekamp / Cor Groen

Gildenaren nieuwe stijl

Rondleidingen in de molen zijn tot nader 

aankondiging helaas niet mogelijk.


