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Voorwoord

Vrienden, betrokkenen en sympathisanten van de Korenmolen Nieuw Leven,

Het jaar 2021 begon somber, met name door de voortdurende Covid-
pandemie. Maar door de geïntensiveerde promotie van onze molenproducten, 
de extra toeloop van klanten uit de stad Alphen en het meer thuis bakken van 
brood en andere producten van ons voortreffelijke meel ontstond een ware 
run op ons winkelassortiment. Gelukkig waren alle vrijwilligers in het maal- en 
winkelgebeuren in staat om deze snelle groei fantastisch op te pakken en 
gedurende het gehele jaar vast te houden.

Ook de bereikbaarheid van de molen werd weer veel beter door de renovatie 
van de Dorpsstraat. Helaas is de toezegging van de gemeente voor het 
plaatsen van de verwijzingsborden naar de molen nog niet geëffectueerd.

Qua onderhoud waren er geen onoverkomelijke problemen voor het draai- en 
maalproces. De meeste zich openbarende kleine defecten konden door de 
molenaars zelf worden opgelost  Mede door het tijdig signaleren van dreigende 
slijtage konden grotere euvels voorkomen worden. Het molenbestuur dankt 
daarvoor het team van vrijwillige molenaars dan ook.

Wij willen eveneens onze dank uitspreken aan de winkelvrijwilligers die 
klaar stonden en staan voor de verkoop van onze mooie producten. Zonder 
enthousiaste promotie zou niet zo’n mooi resultaat zijn behaald. Het zichtbare 
plezier in de samenwerking tussen molenaars en winkelvrijwilligers geeft 
het bestuur een goed gevoel. We kunnen zeggen dat onze molen als 
erfgoed nu volwassen geworden is in het produceren van een veelheid van 
molenproducten. Nu is ook het punt bereikt om daaraan nog meer bekendheid 
te geven en grotere betrokkenheid van de Hazerswoudse inwoners te vragen 
bij vrijwilligerswerk om dit erfgoed mooi en in ere te houden.

Naast subsidies, sponsoring en winkelomzet hebben wij het jaar 2021 
financieel positief kunnen afsluiten. Graag willen wij onze bijzondere dank 
uitspreken aan alle vrijwilligers die het afgelopen jaar zich vol ingezet hebben 
voor onze molen. Dit geeft vertrouwen naar de toekomst.

Klaas Hoogendoorn
Voorzitter

Hazerswoude, april 2022      
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Het bestuur

De samenstelling van het bestuur in 2021 was als volgt:

Klaas Hoogendoorn  voorzitter
Meindert  van den Berg secretaris
Norbert Fieback  penningmeester
Gert Jan van der Meer algemene zaken en molenwinkel
Koen van Dijk  technische zaken

Het bestuur kwam in het verslagjaar vijf keer bij elkaar, te weten op: 

• 8 april
• 19 mei
• 30 juni 
• 8 september 
• 8 november

Vanwege de Covid-maatregelen vond onze eerste fysieke vergadering pas in april van 2022 plaats. 
Discussies en besluiten zijn tot die tijd met name via de mail gevoerd en genomen.
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De molen

In februari van dit jaar werden wij geconfronteerd met het van de ene op de andere dag sluiten van de 
winkel van Korenmolen De Eendracht in Alphen aan den Rijn. Daardoor zijn wij “gelukkig” gedwongen 
geweest onze inkoop en niet in de laatste plaats ook onze molenproductie op een andere manier te 
organiseren. “Never waste a good crisis”. 

Voor de molen betekende dit in een versneld tempo waarmaken van onze ambitie om zelf tarwe tot 
volkorenmeel te malen en onze bloem zelf te builen. Met de molenaars, de winkelmedewerkers en het 
bestuur is een uitgebreide discussie gevoerd over de vormgeving van de daarmee gepaard gaande 
veranderingen. Deze behelsden kort gezegd:

• De inkoop van winkelproducten moest gedaan worden bij Brasser of andere groothandels.
•  De molenaars moesten bereid en in staat zijn andere granen te malen dan maïs voor Thijssen 

veevoedersbedrijf.
•  De winkelmedewerkers moesten bereid en in staat zijn om zelf de eindproducten voor de winkel te 

mixen en te verpakken.
•  In principe wordt alleen op de wind gemalen. Alleen wanneer er voldoende afzetmogelijkheden zijn, 

zal gekeken worden of op de motor draaien technisch veilig en rendabel is.

Onder leiding van eerste molenaar André Canrinus en de 
nieuwe winkelmanager Ad Roos zijn wij er in geslaagd om 
de crisis van het afsluiten van onze aanvoer om te zetten in 
het zo lang gewenste zelf malen en builen van tarwe voor 
menselijke consumptie en het zelf mixen en verpakken van 
de eindproducten.

Het aantal klanten en dus bezoekers van de molen is door 
deze onwikkelingen verveelvoudigd. Ook grote klanten, 
zoals Archeon en diverse landgoedwinkels, nemen 
inmiddels onze producten af. Niet in de laatste plaats onze 
onvolprezen pannenkoekmix.

Er is proefgedraaid met het elektrische motorkoppel, maar 
voordat we daar gebruik van gaan maken zullen er nog wel 
technische aanpassingen moeten worden doorgevoerd.
Dankzij een vondst van onze eerste molenaar hebben wij 
van de Renkumse Molen een elektrische builmachine op 
de kop getikt. Het met de handzeef builen van het meel 
was zeer arbeidsintensief, maar begin 2022 kon de buil 
geïnstalleerd worden en prachtige bloem produceren.
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De molenaars

Gedurende het verslagjaar waren er nog steeds vier actieve, gediplomeerde 
en gemotiveerde vrijwillige molenaars aan de slag in onze molen. Dit 
betekende dat er elke week op zaterdag gedraaid en bij voldoende wind 
gemalen kon worden. Door het feit dat André Canrinus een ervaren en 
gediplomeerd instructeur is, konden in de loop van het jaar een drietal 
molenaars in opleiding (mio) het vak op onze molen leren. Daarnaast hebben 
drie molenaars in opleiding in juni van 2021 hun examen gehaald op “Nieuw 
Leven”.

Vanaf begin 2022 zijn twee gediplomeerde molenaars vertrokken. Willem 
Niesthoven werd uitgenodigd om molenaar/instructeur te worden op de 
Rhynenburg en Guus Laan kon het molenaarschap niet meer combineren 
met zijn betaalde werk. Molenaar in opleiding Bart van der Meer besloot 
Willem te volgen naar de Rhynenburg om daar zijn opleiding te vervolgen.

In de personen van André Canrinus en Peter Smaardijk hebben wij gelukkig 
nog twee ervaren en enthousiaste gediplomeerde molenaars die samen met 
de molenaars in opleiding, Ron Joziasse en Philip Roosenschoon, de molen 
nog steeds elke zaterdag laten draaien.

Wij gaan wel op zoek naar nieuwe, gemotiveerde en gediplomeerde 
molenaars om de continuïteit van het draaien, malen en onderhoud van de 
molen te verzekeren.

Zoals in het Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) en Periodiek Instandhouding 
Plan (PIP) is opgenomen, is er in 2021 geen noemenswaardig onderhoud 
uitgevoerd. 

Het regulier onderhoud bestond voornamelijk uit de keuring van de 
bliksemafleidinginstallatie. Daarnaast is er correctief onderhoud uitgevoerd 
bestaande uit het vervangen/herstellen van de schoor van de steenkraan, 
en is het spillager van de koningsspil hersteld. Dit laatste is nog een nasleep 
van de ernstige schade waar wij in 2020 mee geconfronteerd zijn. 

Voor het jaar 2022 staan er weer meer werkzaamheden in de planning om 
onze molen in de gewenste conditie te behouden.

Molenonderhoud
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De molenwinkel

In februari van 2021 sloot de winkel van Korenmolen De Eendracht 
in Alphen aan den Rijn tijdelijk en daarmee de aanvoer van onze 
winkelproducten. Binnen de kortste keren is dit probleem opgelost. 
Door het betrekken van producten van Brasser uit Zeeland, door 
het aantreden van een nieuwe winkelmanager in de persoon van Ad 
Roos en door het zelf malen van tarwe tot volkorenmeel. Dankzij de 
inzet van zowel de molenaars als de winkelmedewerkers zijn wij zelf 
volkorenmeel en bloem gaan produceren en de eindproducten voor de 
winkel zelf gaan mixen en verpakken.

Bijzonder was het aantreden van Melanie Vonk, die met haar kennis van recepten, 
haar ervaring als winkelmedewerker en haar indrukwekkende bijdrage aan de 
promotie en de publiciteit van de molen een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan het vergroten van de aandacht voor de molen en de onstuimig groeiende 
klantenkring. Door het regelmatig verspreiden van nieuwsbrieven onder een 
sterk uitgebreide groep van belangstellenden zijn de molen en zijn producten 
actief en intensief onder de aandacht gebracht.

De komst van Ad Roos, die vanaf februari 2021 nagenoeg elke zaterdag aanwezig is en leiding geeft 
aan een groep enthousiaste winkelmedewerkers, heeft de winkel met een sterk groeiend aantal klanten 
de boost gegeven waar we jarenlang naartoe gewerkt hebben. Met de aanschaf van elektronische 
weegschalen en een professionelere kassa groeit de winkel naar een hoger niveau.

In februari besloot onze winkelmanager Helma van Zwieten haar inzet te stoppen. In de loop van 
het jaar zijn nog twee winkelmedewerkers, Ada Siegers en Margareth Turnhout, gestopt met hun 
werkzaamheden voor de winkel en hun vertrek is voorbeeldig opgevuld door de komst van Ad Roos 
en door nieuwe winkelmedewerkers in de personen van Henk Rolfsen en met enige regelmaat door 
Melanie Vonk.

De openingstijden van de winkel zijn tijdens de Covid-periode verschillende keren gewijzigd, maar met 
de komst van Ad Roos is de winkel elke zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur open geweest.

De promotie van de winkel en de molen was in zeer goede handen bij Melanie. 
De zichtbaarheid en aantrekkingskracht van de molen en zijn winkel zijn sterk 
vergroot dankzij o.a. het produceren van artikelen voor de lokale media, 
het redigeren van zeer frequente nieuwsbrieven, het actualiseren van onze 
assortiments- en prijslijst, het verzorgen van nieuw verpakkingsmateriaal en 
het mede ontwerpen van de beachflag met onze logo en naamis.

Vanaf het moment dat de molenwinkel door onze Stichting van Jaap 
van den Akerboom werd overgenomen hebben Rita de Gelder, Annie 
Hassefras en Suus Vreeke zich voor de winkel ingezet. En dat ook in dit 
verslagjaar met een veel grotere klantenkring en veel meer werk bij het 
mixen en verpakken van de producten. Wij blijven zoeken naar nieuwe 
vrijwillige medewerkers voor de winkel en het helpt vast dat wij nu een 
bruisende werkomgeving te bieden hebben.
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Activiteiten

De Covid-maatregelen hebben verhinderd dat wij een aantal 
van de gebruikelijke activiteiten hebben kunnen ontwikkelen. 
Zo ging de Jaarmarkt van Het Dorp niet door en hebben wij ook 
afgezien van actieve deelname aan de Nationale Molendag. 

Wel is onze molen actief geweest op de Open Monumentendag 
op 11 september 2021 en heeft de winkel met speculaas- en 
oliebollenmix aandacht gegeven aan Sinterklaas en de Kerst 
en Nieuwjaarsperiode. 

In de loop van dit jaarverslag heeft u kennis kunnen nemen van diverse 
publicaties in de lokale media. De artikelen, die geplaatst zijn in de 
Groene Hart Koerier, de Gouwe Koerier en het Alphens Nieuwsblad, 
zijn geschreven door Melanie Vonk. Zij nam ook de redactie van diverse 
nieuwsbrieven voor een grote groep belangstellenden voor haar rekening.

De website is door André Canrinus voortdurend geactualiseerd en 
aangevuld met nieuws, recepten en nieuwsbrieven. De zichtbaarheid van 
de molen is ook vergroot door de beachflag, met onze naam en logo, die elke zaterdag langs de weg 
wordt geplaatst, en het elke avond verlichten van de molen.

Wij hebben ons bij de Gemeente Alphen aan den Rijn ingezet voor 
het verkrijgen van verwijsborden naar de molen en hebben in principe 
al toezeggingen voor levering van de gemeente gekregen en voor 
plaatsing op het kruispunt Dorpstraat/Gemeneweg en ter hoogte van 
de molen zelf.

Publiciteit
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Bijlage 1: financieel jaarverslag 2021

Jaarrekening
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Bijlage 1: financieel jaarverslag 2021
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Bijlage 1: financieel jaarverslag 2021
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Bijlage 2: publicaties

Groene Hart Koerier 
21 april 2021

Groene Hart Koerier 
26 mei 2021

Groene Hart Koerier 
28 juli 2021

Gouwe Koerier 
19 mei 2021

Alphens Nieuwsblad
4 augustus 2021 &

Gouwe Koerier
11 augustus 2021

Alphens Nieuwsblad
19 mei 2021
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Bijlage 2: publicaties

Groene Hart Koerier
8 september 2021

Gouwe Koerier
8 september 2021

Groene Hart Koerier
17 november 2021

Groene Hart Koerier
15 & 29 december 2021


