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Onderhoud
blijft nodig!
Een monument als onze molen vraagt veel
onderhoud. Begin dit jaar is de grote
stellingreparatie voltooid. Inmiddels is de
molen geheel geschilderd. Dit schilderwerk is
specialistisch onderhoud dat eens in de ca.
5 jaar plaatsvindt en zo’n 20.000 euro kost.
Het leuke van onze molen is dat u ons hierbij
op een lekkere manier kunt helpen!
Koopt u vooral regelmatig de lekkerste
bakproducten in de molenwinkel. Hiermee
draagt u bij aan het onderhoud van de molen.
Onze winkel is elke vrijdag en zaterdag
geopend van 11:00 tot 17:00 uur. Kijkt u op
www.molendehoopzoetermeer.nl voor het
winkelassortiment en veel meer informatie over
de molen. Of haal een folder in de molen.
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14 september: Open Monumentendag!
Op zaterdag 14 september is het weer Open
Monumentendag. Natuurlijk doet onze Molen
De Hoop ook weer mee! Van 11:00 tot 17:00
uur bent u van harte welkom aan de Eerste
Stationsstraat 37a in Zoetermeer (wijk 12).
Voor Molen de Hoop, een van de weinige
officiële rijksmonumenten in Zoetermeer, is dit
een belangrijke dag. Wij mogen dan veel
mensen uit Zoetermeer en omgeving
verwelkomen zodat zij onze "witte trots" van
binnen en buiten kunnen bezichtigen.
Ons team van rondleiders staat die dag van
11:00 uur tot 16:00 uur voor u klaar om u alles

te vertellen over het reilen en zeilen van onze
molen. De vrijwilligers in de molenwinkel
hebben een proeverij samengesteld van een
aantal producten, die in de winkel worden
verkocht. Uiteraard met thee, koffie of limonade. Ook kunt u een video bekijken van diverse
molens uit de omgeving.
De bekende coverband GOEDGEJAT speelt
op deze dag bij de molen lekkere live muziek.
Men treedt op van 13:00 tot 14:00 uur en van
14:30 tot 15:30 uur. Zorg dat u erbij bent!
Kijk op www.goedgejat.nl.

Ook kunt u zich aanmelden als gildenaar. Dat
kan voor particulieren al vanaf € 25 per jaar,
voor bedrijven is het minimum jaarbedrag € 50.
In de molen en op onze website vindt u een
aanmeldingsformulier.
Of maakt u een donatie over op onze
bankrekening 51.73.10.333 en vermeldt u
daarbij dat het om een gift voor het
onderhoud van de molen gaat.
Molen De Hoop is van en voor alle
Zoetermeerders en daarom elke zaterdag
geopend voor rondleidingen.

Stichting Molen De Hoop Zoetermeer is door
de Belastingdienst aangemerkt als ANBI,
waardoor uw donaties in principe
aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Goedgejat

Nieuw in ons
assortiment!
Diverse soorten confiture uit la France
De Zoetermeerders Francois en Christine zijn
de gelukkige bezitters van een huis in Frankrijk
(Mont-devant-Sassey) met een enorme landgoed, waarop een boomgaard met veel fruit.
Zij willen onze Molen steunen door tegen een
kleine vergoeding van hun fruit confiture voor
ons te maken.
Inmiddels staan de eerste potjes frambozen- en
kruisbessenjam al in onze winkel. De jam is
heerlijk en de potjes zien er prachtig uit!

Nieuwe website!
De molen heeft een geheel
nieuwe website. Overzichtelijk en
boordevol informatie, die regelmatig
wordt aangevuld. Ook alle edities van
MolenNieuws vindt u hierop
als downloadbare pdf.
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