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Corona, 
hoe nu verder?

Door de regering is een aantal maatregelen 
ter bestrijding van het coronavirus afgeschaft 
en dat heeft uiteraard ook gevolgen voor onze  
molenwinkel.

Vanaf heden geldt niet meer de regel dat er 
maximaal 2 klanten in de winkel aanwezig  
mogen zijn. De pijlen op de vloer met verplich-
te looprichting zijn verwijderd.

De spatschermen bij de kassa laten we voorlopig 
nog hangen en de winkel is nog steeds alleen op 
zaterdagen geopend van 11 tot 17 uur.

Alles uiteraard zolang de huidige voorschiften 
gelden en onder voorbehoud van wijzigingen.

Rondleidingen
weer mogelijk!

Vanaf heden zijn er weer rondleidingen in de 
molen. We zijn blij dat dit na zo lange tijd weer 
mogelijk is.

Elke zaterdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur, 
kunt u onder begeleiding van onze molengids 
naar boven in de molen.

Corona is nog niet helemaal weg en daarom 
hebben we de volgende regels opgesteld:
1. U meldt zich bij de molengids;
2. Vooraf een afspraak maken is niet nodig;
3. Tonen QR code & ID document is verplicht;
4. Maximale groepsgrootte is 4 personen of 
    2 volwassenen en 4 kinderen onder 13;
5. Kinderen onder 13 altijd onder begeleiding.
In alle gevallen blijft het betreden van de  
molen voor eigen risico. 

Bovenstaande regels worden bij binnenkomst 
in de molen in het Nederlands en in het Engels  
gecommuniceerd met een poster.

Kerstpakketten

Tegen het eind van het jaar is het een goede 
gewoonte dat organisaties hun medewerkers 
en/of relaties een cadeautje geven als blijk van 
waardering. Zoetermeerders weten hiervoor 
steeds vaker onze molen te vinden.

Wij verzorgen graag tasjes gevuld met  
allerlei lekkers uit onze molenwinkel,  
waarbij u kunt kiezen uit diverse brood- en  
cakemixen, pannenkoekenmeel, amandelspijs, 
etc. etc.

Neemt u daarvoor contact op via e-mail  
winkel@molendehoopzoetermeer.nl, t.a.v.  
mevrouw Els Groenewegen. 
Wacht niet te lang, want sommige producten 
zijn populair en beperkt beschikbaar!

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.

Zoetermeerse jam
Vanaf nu te koop in onze gezellige molenwinkel:
Heerlijke, ambachtelijk gemaakte jam van de 
wijktuin aan de Zegwaartseweg.

Alweer een smakelijke samenwerking tussen 
Zoetermeerders. 

Open
Monumentendag

Zaterdag 11 september was het weer Open  
Monumentendag. Vanwege Corona moesten wij 
dit bescheiden vieren.

Rondleidingen in de Molen konden nog niet maar 
onze molengids vertelde elk uur een interes-
sant verhaal over de Molen rondom ons mooie  
monument.

Ook de alom geprezen proeverij moesten we dit 
jaar helaas overslaan!

Voor de kinderen zetten wij een speurtocht 
in de  buurt uit met 15 vragen. Als de vragen  
allemaal goed waren beantwoord dan kreeg 
men een zakje pannenkoekenmeel als prijs.

In een tent voor de molen vertoonden wij 
een film over de molen die door het HGOS is  
gemaakt en beschikbaar is gesteld.

Wisseling 
foto-expositie

Sinds geruime tijd hangt er in onze gezellige  
molenwinkel een expositie van foto’s van 
de Zoetermeerse kunstenaar Theo Janssen,  
verbonden aan Franx (voorheen Terra Art  
Projects), en leden van zijn fotoclub.

Wij hebben Theo en zijn team gevraagd 
om nieuwe foto’s. Komt u dus binnen-
kort weer kijken in de winkel. De foto’s  
zijn natuurlijk weer te koop, waarbij een  
gedeelte van de opbrengst ten goede komt 
aan het onderhoud van de molen.

Vorige uitgaven van MolenNieuws zijn 
te bekijken en te downloaden via

www.molendehoopzoetermeer.nl/
molennieuws



Molennieuws nummer 30 - oktober 2021

Fietstocht
bij de molen

Zaterdag 21 augustus verwelkomden wij een 
groep fietsers die een tocht langs drie molens 
maakten. 
De rit werd georganiseerd door Het  
Gilde Zoetermeer. Molen de Hoop werd die  
ochtend als eerste aangedaan. Daarna  
zouden korenmolen “de Haas” in Benthuizen en  
poldermolen “Zelden van Passe” in  
Zoeterwoude (langs de A4) volgen. 
De groep van tien dames en heren 
werd ontvangen met koffie en cake. 
De fietsers kregen de geschiedenis te  
horen van de verschillende molens die vroeger 
op de plek van onze molen hebben gestaan. 
Het verhaal begint met een molen uit 1531. We  
eindigden met de restauratie van molen de 
Hoop in de jaren 80 van de vorige eeuw. 
Na een kwartier moest de groep helaas weer 
verder. Er was nog zoveel meer over onze molen 
te vertellen. 
De deelnemers werden uitgenodigd om – zodra 
de coronamaatregelen het toelaten – op een  
zaterdagmiddag een kijkje te komen nemen in 
de molen.

tekst: Wout Aartsen / foto: Tjerk Meijer

Oostenrijker
op de molen

In juli was er een molenaar in opleiding uit  
Oostenrijk te gast op Molen De Hoop. Zijn naam 
is Thomas Wolf en dit is wat hij schreef:

Ik studeer Nederlands en Slavische talen, ik kom 
uit Wenen, ben 24 jaar oud, hou van Nederland 
en zijn molens, wil later vertaler worden en 
volg nu een opleiding molenaar en natuurlijk 
ook Nederlands met zijn cultuur.

Thomas draait op de wind korenmolen in Retz, 
bij Wenen. Wist u dat er in heel Oostenrijk 
slechts 2 maalvaardige windmolens zijn?

foto’s: Herman Polderman

Molen De Koe
in Ermelo

Medio augustus zaten wij op de elektrische fiets 
en kwamen in Ermelo terecht.
Natuurlijk mocht een bezoek aan Molen de Koe 
niet ontbreken. Deze korenmolen staat midden 
in het gezellige centrum op het Molenaarsplein.

Buiten stond een leuke historische prent met 
uitzicht vanaf, hoe toevallig, de Stationsstraat 
op Molen de Koe. Hun gezellige molenwinkel 
doet ook goede zaken.

Die dag was de voorzitter van de Vereniging 
Hollandsche Molen in de molen geweest, helaas 
liepen we hem nét mis.

tekst en foto’s: Jacques & Monique
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