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Zoetermeer laat Molen De Hoop niet in de steek!
Zoals eerder in de kranten was te lezen, staat het
bestuur van Stichting Molen De Hoop, die de
bekende witte korenmolen aan de Zoetermeerse
Eerste Stationsstraat beheert, het komende jaar
voor grote uitgaven. Het stellingdek rond de
molen is na 25 jaar dermate verrot, dat dit
vervangen dient te worden. Wegens
veiligheidsvoorschriften dient het dek ook nog
eens vergroot te worden. Hiermee is een bedrag
van ca. € 40.000 mee gemoeid. Dit bedrag past
niet in de begroting van de Stichting en daarom
is het bestuur op zoek gegaan naar andere
fondsen. Het bestuur is blij dat op deze
berichten door diverse organisaties positief is
gereageerd.
Heerensociëteit “De Vriendschap” vierde
enige tijd geleden haar 150-jarig jubileum. Ter
gelegenheid daarvan werd een inzameling
gehouden ten baten van de molen. Na afloop
kreeg het bestuur van de Stichting een cheque
van € 850 overhandigd.
Van Stichting Pelgrimshoeve ontving onze
Stichting een bedrag van € 500 overgemaakt.
Onlangs vond de algemene ledenvergadering
van het Historisch Genootschap Oud
Soetermeer plaats. Op deze avond kreeg het
bestuur van Stichting Molen De Hoop van het
Historisch Genootschap een cheque van € 5.000
overhandigd. Het Historisch Genootschap is de
historische vereniging van Zoetermeer. De
vereniging houdt zich bezig met het
onderzoeken, uitdragen en behouden van de
historie van Zoetermeer.
De historie maakt de jonge stad Zoetermeer zo
bijzonder. Daarom besloot Oud Soetermeer,
vanuit haar in het verleden toevertrouwde
fondsen, een stukje aan de restauratie bij te
dragen.
Op deze manier heeft het bestuur binnen ca.
een half jaar een bedrag van € 6.350
ontvangen. Daar zijn wij heel blij mee, maar
we zijn er nog lang niet! Daarom start
Stichtingsbestuur binnenkort acties om het
nog ontbrekende bedrag binnen te krijgen.

Als ook u onze molen een warm hart toedraagt,
kunt u ons op verschillende manieren steunen.
Meld u zich aan als gildenaar. Dat kan voor
particulieren al vanaf € 25 per jaar, voor
bedrijven is het minimum jaarbedrag € 50.
De Stichting is door de Belastingdienst
aangemerkt als ANBI, waardoor uw donaties
in principe aftrekbaar zijn voor de
inkomstenbelasting. Of koop regelmatig in de
molenwinkel de lekkerste bakproducten. Onze
winkel is elke vrijdag en zaterdag geopend van
11:00 tot 17:00 uur. Adres: Molenstraat 37a,
Zoetermeer. Kijk ook eens op
www.molendehoopzoetermeer.nl voor het
winkelassortiment en veel meer informatie over
de molen.
Molen De Hoop is van en voor alle Zoetermeerders en daarom elke zaterdag geopend voor
rondleidingen. Als we willen dat dat zo blijft,
hebben we die € 40.000 hard nodig!
The Old Five, de mooiste historische
plekken in Zoetermeer
Zoetermeer kent The Big Five: SnowWorld,
Silverdome, Dutch Water Dreams, Ayers Rock
en Burg Golf. Volgens het gemeentebestuur
moeten daar ook nog een zesde en zevende
trekpleister bijkomen.

Naast The Big Five wilde Historisch
Genootschap Oud Soetermeer (HGOS)
The Old Five van Zoetermeer benoemen.
Zoetermeerders wonen, werken en recreëren in
de stad en weten allemaal hun dierbaarste
plekken aan te wijzen. HGOS heeft de inwoners
van onze stad gevraagd de mooiste historische
plekken aan te wijzen. Honderden reageerden en
vormen daarmee een mooie afspiegeling van de
bevolking.
Tijdens de ledenvergadering van Oud
Soetermeer maakte voorzitter Fred van Puffelen
de uitslag van deze verkiezing bekend:
1.) De Oude Kerk (1642/1785) aan de
Dorpsstraat in het historische hart van
Zoetermeer;
2.) Korenmolen De Hoop (1897) aan de
Eerste Stationsstraat;
3.) Hofstede Meerzigt (1677) aan de Voorweg;
4.) Watertoren De Tien Gemeenten (1927) aan
de Derde Stationsstraat;
5.) De Zoetermeerse Meerpolder, het uit 1616
stammende en nog ongestoorde landelijke gebied tussen Zoetermeer en Stompwijk.
Het bestuur van Stichting Molen De Hoop
bedankt allen die bij deze verkiezing op onze
molen hebben gestemd!

Overhandiging cheque door HGOS aan Stichting Molen De Hoop.
Links: de heer Fred van Puffelen, voorzitter Historisch Genootschap.
Rechts: de heer Jacques Boonekamp, voorzitter Stichting Molen De Hoop.

