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VOORWOORD 

Beste vrienden, betrokkenen bij en geïnteresseerden in de Korenmolen Nieuw Leven.

Schreef ik in ons vorige jaarverslag over onze molen als een levend en bewegend Erfgoed;         

dit verslagjaar was dit maar al te waar toen in augustus bij het malen het bovenwiel met de as in

gevecht raakte. 

Dit leidde tot schade aan de kammen van het bovenwiel, alsof er tanden uit zijn/haar gebit 

geslagen werden. Het herstel is inmiddels weer gereed, maar heeft wel een gat in onze 

financiële reserves geslagen.

Wat de medewerking van de vrijwilligers betreft is het bestuur verheugd dat, naast de vier 

molenaars, er ook weer een leerling op onze molen wordt opgeleid. 

Bij de winkelvrijwilligers heeft Willi Nieuwenhuis in coronastilte afscheid genomen.                    

Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor al haar werk en initiatieven vóór en in de winkel. 

Gelukkig is Helma van Zwieten spontaan in het winkelteam gestapt. 

In het bestuur hebben wij afscheid genomen van onze PR. man Hans Meerburg.                            

Wij zijn dus op zoek naar een, bij voorkeur vrouwelijke, nieuwe PR- Functionaris;                    

daarmee streven wij “afspiegeling “ na van onze  mededorpsbewoners.

Het realiseren van een betere “zichtbaarheid” van de molen met name door een 

verwijzingsbord bij het kruispunt Dorpstraat/Gemeneweg gaat moeizaam maar is in principe 

voor de Gemeente akkoord. 

Wel is inmiddels de zichtbaarheid van de Korenmolen Nieuw Leven via het s’ avonds aanlichten 

van de molen gerealiseerd en dit wordt door de omwonenden en passanten als een verfraaiing 

van de Dorpstraat gezien.

De verkoop in de molenwinkel heeft vanwege corona in het afgelopen jaar slechts negen 

maanden kunnen plaatsvinden, maar lijkt onder het motief “Heel Hazerswoude en omgeving 

bakt” nu toch op te bloeien.

Qua groot onderhoud zijn de voor 2020 geplande werkzaamheden grotendeels uitgevoerd. In 

het voorjaar van 2021 vindt afronding plaats.

Namens het bestuur wil ik alle vrijwilligers die zich met hart en ziel, in dit toch moeilijke jaar, 

hebben ingezet voor ons mooie Erfgoed De Hazerswoudse Korenmolen Nieuw Leven heel 

hartelijk dankzeggen!

Klaas Hoogendoorn, voorzitter                                                        Hazerswoude Dorp, maart 2021
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HET BESTUUR 

De samenstelling van het bestuur in 2020 was als volgt:
Klaas Hoogendoorn  voorzitter
Meindert  van den Berg secretaris
Wim Vreeke penningmeester tot ongeveer april
Norbert Fieback         penningmeester vanaf ongeveer april
Hans Meerburg        pr zaken en fondsenwerving
Gert Jan van der Meer algemene zaken en molenwinkel
Koen van Dijk            technische zaken

Wim Vreeke heeft het penningmeesterschap in verband met zijn verhuizing overgedragen aan 
Norbert Fieback. Wim heeft nog wel het Financieel Verslag van 2019 verzorgd.
Het bestuur kwam in het verslagjaar slechts 4 keer bij elkaar. 
In januari, maart, juni en september was er in dit kalenderjaar de enige mogelijkheid om fysiek 
bij elkaar te komen, vanwege de maatregelen rond Covid-19. 
Overige bestuurscontacten kwamen bilateraal of via de mail tot stand.
In de loop van het najaar heeft Hans Meerburg aangegeven niet meer voor het bestuur 
beschikbaar te zijn. Gezien de omstandigheden is niet uitgebreid gezocht naar een vervanger, 
die de promotie van de molen en zijn activiteiten verzorgt. 

DE MOLEN

2020 was in veel opzichten een rampjaar voor de molen.
1. In maart werden de molen en zijn activiteiten getroffen door de Corona-pandemie. 

Een ambitieus promotieplan met vele activiteiten rond Moederdag, Vaderdag, Pasen, 
deelname aan een Molenfietstocht, de Open Monumentendag, de Nationale Molendag, 
de Jaarmarkt van Hazerswoude Dorp, de Kerst en het Midwintermalen in december, is 
op geen enkel punt gerealiseerd.
Ook konden bezoekers van de molen gedurende enkele maanden (van maart tot juni) de
molen niet bezichtigen.

2. De winkel is gedurende dezelfde maanden  gesloten geweest voor publiek. Afgezien van 
de gemiste omzet is het noodzakelijk geweest een (groot) deel van de winkelvoorraad te 
vernietigen vanwege de verstreken houdbaarheidsdatum.

3. Begin augustus ontvingen wij bericht van de Provincie dat onze subsidie aanvraag voor 
ons onderhoudsplan vanaf 2013 tot en met 2024 niet goedgekeurd zou worden.
Veel misverstanden over de rol van de Gemeente Alphen aan den Rijn bij het afleggen 
van verantwoording en het aanvragen van de subsidie voor de periode 2019 tot 2024 
hebben nog niet geleid tot het oplossen van de problemen. Wanneer wij er niet in slagen
de Provincie te overtuigen van onze goede trouw lopen wij een risico van het gemis van 
€ 6.000 aan subsidie voor ons onderhoud tot 2024. Met name voorzitter Klaas en 
penningmeester Norbert hebben veel werk gehad bij het behandelen van dit probleem.
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4. Op 22 augustus werd de molen getroffen door ernstige schade.                                            
Het verslag van André Canrinus luidde als volgt:

“Zaterdag 22 augustus 2020, waren we mais aan het malen. De molen stond op WZW met twee 

halve zeilen op de binnenroede en draaide langzaam op zo’n 20 enden.

‘s Morgens hebben we het bovenhuis geïnspecteerd. Het smeren stond op het programma. De 

boven- en onderzetel werden gesmeerd. De kammen en staven hebben we allemaal bekeken, 

waarop we geconstateerd hebben dat er nog voldoende was aanwezig was. De kammen en 

staven voelden glad aan, zagen er glanzend uit. Nergens was een begin van schade te zien.

Hieronder een paar grafieken van de windsnelheid en windrichting. De eerste grafiek is van een 

weerstation in Hazerswoude-Dorp. De twee andere van een weerstation in Alphen aan den Rijn.

4



Uit de grafieken blijkt dat de windrichting gemiddeld ZW was. Het gevlucht van de molen stond 

daar iets onder (ZZW), omdat we rekening hielden met windvlagen.

Ook de windstoten waren niet uitzonderlijk voor de zeilvoering en de belasting doordat er 

gemalen werd. Het feit dat de molen slechts een snelheid van 20 enden had, bevestigt dit.

Om ongeveer 12:20 hoorden we plotseling gebonk. We stonden op dat moment bij de maalbak 

op de begane grond. Direct zijn we naar de stelling gegaan en hebben de molen stilgezet.

Vervolgens troffen we in het bovenhuis van de molen een ravage van gebroken kammen aan.

Hieronder een overzicht van de gebroken kammen  en beschadigde staven.
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Naast de schade aan de kammen en de staven hebben we ook geconstateerd dat drie wiggen, 

waarmee het bovenwiel op de as zit gefixeerd, losgeraakt zijn. Het lijkt er bovendien op dat het 

bovenwiel niet meer recht op de as zit.

De vraag is nu, welke schade is als eerste ontstaan: Is het begonnen met kambreuk, of is het 

losraken van het bovenwiel de primaire oorzaak ?

Inspectie van het bovenwiel heeft ons laten zien dat van alle kammen de achterkant nog intact 

waren. De kamwiggen zaten nog op zijn plaats en de borgspijkertjes van de kamwiggen waren 
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ook allemaal aanwezig. We kunnen dus uitsluiten dat een kam is losgeraakt en uit het kamwiel 

geraakt is.

Op basis van de foto’s, lijkt het er verder op dat de kammen vanaf de kopse kant klappen 

hebben  gehad. Een deel is dan ook langs de nerfrichting gespleten. Verder is een deel van de 

kammen nabij de voorvelg afgebroken. Dit zou kunnen betekenen dat het bovenwiel scheef op 

de as staat en de kammen dus niet langer recht in de schijf loopt komen, maar er min of meer 

diagonaal tegenaan komen.

Op het eerste gezicht lijken 23 kammen (van de 28) beschadigd of afgebroken te zijn.

Aangezien we het niet verantwoord vonden het gevlucht te laten draaien om te kunnen 

afzeilen, hebben we de koningsspil gekanteld door de busdeur te openen en de as van de 

koningsspil uit het lager te halen. De bovenschijfloop (het wiel met de staven) , is vervolgens 

met een touw gefixeerd, om daarmee te voorkomen dat deze nog met de kammen van het 

bovenwiel in aanraking kan komen.

Daarna hebben we het gevlucht heel voorzichtig nog ruim een halve omwenteling laten maken, 

om te kunnen afzeilen. Vervolgens is de molen aan de ketting gelegd, de bliksemafleiderkabel 

gemonteerd, kneppel vastgezet en lekentouw aangebracht. Het paltouw hebben we vast laten 

zitten, aangezien de pal bij gebroken kammen niet meer iets wezenlijks toevoegt.

De afgebroken kammen hebben we in het bovenhuis verzameld en op een kist in het bovenhuis 

gelegd. De losgeraakte wiggen van het bovenwiel hebben we ernaast gelegd/

Verder hebben we niets aan de situatie veranderd, om een optimale kans te hebben de primaire

oorzaak voor deze ravage te kunnen achterhalen.

Er is telefonisch contact met de andere molenaars geweest om te melden dat er schade is en 

dat er vooralsnog niet gedraaid kan worden. (Ook niet voor de prins).”

André en leerling molenaar Ron Joziasse hebben de schrik van hun leven gehad, maar hebben 
adequaat gehandeld en daarmee de schade weten te beperken.
Het bestuur heeft in overleg met André deskundigen ingeschakeld om een analyse te maken van
de oorzaak en inzicht in de noodzakelijke herstelwerkzaamheden.
Onze verzekering bleek niet te voorzien in het financieren van het herstel.
Daarna is molenbouwer Van der Wal de opdracht gegeven de schade te herstellen.
Dit herstel is relatief snel gerealiseerd, zodat de molen in november al weer draaivaardig en in 
december al weer maalvaardig was.
Met name molenaar André en bestuurder Koen van Dijk hebben een belangrijke rol gespeeld bij
het organiseren van het herstel.
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Moeizaam en dramatisch, maar eind goed al goed
Al met al een moeizaam en dramatisch verlopen jaar voor onze molen.
Toch is er veel om dankbaar voor te zijn:

1. De Corona-pandemie en zijn ernstige gevolgen zijn gepareerd met het Corona-proof 
inrichten van de begane grond en de winkel van de molen. Door die inspanning van m.n. 
Koen van Dijk kunnen medewerkers en bezoekers veilig in onze molen terecht.

2. De molen en zijn winkel zijn toch nog 7 maanden voor het publiek geopend geweest.
3. De subsidieperikelen zijn een ernstige aderlating, maar de exploitatie en het onderhoud 

van de molen zijn niet wezenlijk in gevaar.
4. De molen is volledig hersteld van de dramatische schade in augustus en er is daarbij 

niemand gewond geraakt en …. de molen draait en maalt weer in volle glorie!

Bijzonder daarbij is de door Koen van Dijk georganiseerde verlichting van onze molen. 
Eén van de weinige zaken uit ons Promotieplan die dit jaar zijn gerealiseerd.
Het resultaat is het  plaatje op de volgende bladzijde.
De omwonenden zijn betrokken bij de installatie en zijn zonder uitzondering enthousiast over 
het resultaat. 
De tijdschakelaar van de verlichting staat nu van 18.00 tot 22.30 uur en van 7.00 tot 8.00 uur.
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DE MOLENAARS   

Eind 2019 meldde zich André Canrinus, een zeer ervaren gediplomeerd molenaar om ons team 
van molenaars te komen versterken. 
Vanaf januari 2020 heeft hij het eerste molenaarschap overgenomen van Peter Smaardijk.
Sindsdien heeft hij een belangrijke stimulerende rol gespeeld in het ontwikkelen van de 
molenactiviteiten en in het optimaliseren van onze website.
André is nu ook de molenaar die de bestuursvergaderingen bijwoont en de molenaars en de 
activiteiten coördineert.
Daarnaast heeft hij de contacten met Thijssen overgenomen van Bestuurder Gertjan voor de 
aan en afvoer van respectievelijk mais  en maismeel.

Willem Niesthoven was in 2018 leerling molenaar op onze molen en werd in de loop van het 
najaar 2019 gediplomeerd. Daarna heeft hij zich direct aangemeld als actief vrijwillig molenaar 
voor onze molen en draait vanaf november 2019 in principe ook één keer per twee weken op de
zaterdag. Meestal samen met André.

Peter Smaardijk is in 2017 door de stichting aangesteld als vrijwillige molenaar op de molen 
“Nieuw Leven”. Tot november 2019 was hij de enige actieve gediplomeerde molenaar en draait 
één keer per twee weken op zaterdag de molen. Meestal samen met Guus Laan.
Vanaf januari van dit verslagjaar heeft hij het “eerste-molenaarschap” overgedragen aan André.

Rond Oktober 2019 meldde zich Guus Laan die in de loop van 2019 zijn diploma voor vrijwillig 
molenaar had gehaald en sindsdien draait hij ook elke twee weken op zaterdag mee in het team
van molenaars. Meestal samen met Peter.

Door de komst van André beschikt de molen ook weer over een bevoegde opleider van aspirant 
molenaars en daardoor was  het mogelijk dat Ron Joziasse onder begeleiding van André de 
opleiding voor molenaar bij onze molen kon starten. 
Ron komt sindsdien ook elke twee weken op zaterdag meedraaien en enthousiast meewerken 
aan alle molenactiviteiten inclusief het onerhoud. 

Jaap van den Akerboom, die per 1 januari 2018 na bijna 30 jaar zijn actieve loopbaan als 
molenaar heeft beëindigd Is tot de uitbraak van de Corona-pandemie in maart van dit jaar nog 
elke zaterdag aanwezig geweest in de molen voor het verrichten van hand en spandiensten en 
het geven van goede adviezen. 
Door de pandemie hebben wij in overleg met hem besloten dat hij niet meer hele zaterdagen 
aanwezig is. Het kantoor en de molen bieden onvoldoende ruimte om de 1,5 meter afstand te 
respecteren. Uiteraard blijft hij welkom en komt ook nog regelmatig langs.

De molenaars hebben onder leiding van André veel werk verricht aan het onderhoud van de 
molen, vooral door de stellngvloer van een nieuwe slijtvaste coating te voorzien.
Sinds de molenwinkel alleen zaterdagochtend open is, spelen de molenaars ook een belangrijke 
rol door in de middagen klanten in de winkel te bedienen.
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MOLEN ONDERHOUD

Het geplande Groot Onderhoud is in april van dit jaar afgerond.
Molenbouwer Van der Wal heeft de klus naar tevredenheid en binnen het begrote budget 
geklaard.
In oktober/november 2019 zijn de onderhoudswerkzaamheden met de hoogste prioriteit 
uitgevoerd.
 De werkzaamheden die al wel in 2019 zijn aanbesteed, maar in 2020 zijn uitgevoerd zijn:
binnenroe en buitenroe doorhalen, buikstuk passend schaven, schoren krabben en dik 
behandelen, verbinding hangboom / staartbalk herstellen, trapboom herstellen, nalopen 
bevestigingen en verbindingen, staartwerk teren, herstellen / vervangen onderdeur en 
herstellen / vervangen stellingdeur.
Tevens is in het voorjaar de stelling door de molenaars geteerd, en voorzien van een nieuwe 
antislip laag middels het instrooien van zand. 
Bijzonder daarbij was de hulp van molenaar Ger van “De Rode Wip”, die onze molenaar een 
wederdienst bewees door ook een dag te teren. Bedankt Ger!
Verder zijn de houten onderdelen van de onderbouw met dezelfde zwarte coating behandeld 
als de stellingvloer.
Onze molen kan weer een paar jaar vooruit, hoewel er aan onderhoud altijd wat te doen is.
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DE MOLENWINKEL

In 2020 is de Molenwinkel elke zaterdag geopend geweest van 10.00 tot 13.00 uur, dankzij de 
inzet van vrijwillige winkeliers onder leiding van Willi Nieuwenhuis. 
Willi verzorgde ook dit jaar als “winkelmanager” de inrichting, de inkoop, de verkoop en de 
productie van cadeaupakketten. De vrijwilligers waren Suus Vreeke, Ada Siegers, Annie 
Hassefras, Rita de Gelder en Margareth Turnhout. Aan het eind van het jaar is Helma van 
Zwieten het team van vrijwilligers in de winkel komen versterken en zij was meer dan welkom, 
omdat Willi Nieuwenhuis haar inzet voor de winkel per 1 januari van 2021 heeft beëindigd 
vanwege andere verplichtingen en bezigheden.
Het was de bedoeling om op 19 december afscheid van Willi te nemen in een bijeenkmst met 
alle vrijwilligers, maar dat kon niet doorgaan vanwege de beperkingen rond de Corona-crisis.
Wat in het vat zit… 
De molenaars bleken bereid de klanten te bedienen, die desondanks op zaterdagmiddag iets uit 
de winkel wilden kopen.
Het bestuur heeft in zijn januari-vergadering besloten over een in 2020 uit te voeren 
Promotieplan. Dat had moeten leiden tot het wezenlijk vergroten van het aantal bezoekers en 
klanten van de molenwinkel en de molen. 
De (maatregelen rond de) Corona-pandemie hebben roet in het eten gegooid. 
Geen van de voorgenomen activiteiten is gerealiseerd.
Wel is de winkel in april van dit jaar Corona-proof ingericht.
De winkel heeft niet alleen veel klanten en omzet gemist, maar moest ook een deel van de 
bederfelijke waar in winkel en voorraad vernietigen

Exploitatie Winkel

Winkel

Kas per 01-01-2020

Opbrengst gestort op bankrekening

Opbrengst contant (op weg naar de bank)

Kas per 31-12-2020

Saldo kasverschillen

Totale opbrengst 2020

 

Inkoop en onkosten winkel op bankrekening

Inkoop (verplichting aan De Eendracht)

Totale kosten 2020

 

Resultaat Winkel 2020
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 

van de Stichting Wipstellingkorenmolen “Nieuw Leven” over 2020

Balans 2020

Balans 2020      

in Euro's      
BALANS  31-12-2020      
ACTIVA 2020 2019 2018

Vaste activa:      

Vorderingen:      

Liquide middelen:      

Rabobank rekening courant
     
4.684,49 

     
4.651,12 

     
4.195,74 

Rabobank bedrijfspaarrekening
   
58.732,92 

   
68.340,32 

   
70.833,10 

Kas winkel
          79,8

0 
        101,8

8 
          31,1

0 

Kas onderweg naar bank (overl. 2021)
        
931,00    

     

Totaal in euro's
   
64.428,21 

   
73.093,32 

   
75.059,94 

  
PASSIVA 2020 2019 2018

Op lange termijn:      

Op korte termijn:      

Verplichtingen: De Eendracht
       
1.004,31    

       

Voorzieningen:      

eigen vermogen
     
18.093,32    20.059,94 

   
13.309,09

Fonds klein onderhoud PIP
     
10.000,00    10.000,00 

   
10.000,00

Fonds groot onderhoud 
     
34.066,44    45.000,00 

   
45.000,00

Fonds ontw. activiteiten/nieuwbouw      

Overige posten:      

       

positief saldo exploit. rekening 2018    
     
6.750,85 

negatief saldo exploit. rekening 2019        1.966,62-  

positief saldo exploit. rekening 2020
       
1.264,14    

Totaal
     
64.428,21    73.093,32 

   
75.059,94
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Jaarrekening 2020            

RESULTATENREKENING in euro's    
Baten 2021 2020 2020 2019 2018 toelichting rekening 2020

  beggroting rekening begroting rekening rekening  

             

Exploitatie bijdrage gemeente Alphen ad Rijn 5.000,00 5.000,00                    5.000,00
     
5.000,00 

     
5.000,00  

Subsidie/  draaipremie provincie ZH 3.800,00 7.600,00                        50,00 
        
275,00 

     
4.395,00 ook voor 2019 ontvangen

Onderhouds subsidie PIP 4.500,00 4.500,00                    4.500,00
     
4.500,00 

     
4.750,00  

Donaties/giften 100,00 125,00                      100,00 
        
100,00 

     
1.107,50  

Winkelopbrengst bankrekening 1.800,00 1.800,76                    3.000,00
     
3.400,00 

     
4.187,30  

Winkelopbrengst kas onderweg   931,00       Cash onderweg van Gertjan -> Norbert -> Bank + Wim

Contanten onverantwoord   274,93       Oude kasverschillen die nu weer positief opduiken?

Bijdrage uit fonds groot onderhoud   10.933,56      
Advies specialist van De Hollandse Molen = Donatus 
expert: alleen reparatiekosten van der Wal

             

 Totaal                  15.200,00                  31.165,25                  12.650,00
   
13.275,00 

   
19.439,80  
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Lasten 2021 2020 2020 2019 2018 toelichting rekening 2020

  begroting rekening begroting rekening rekening  

Bankkosten 130,00 124,32                      120,00 
        
119,40 

        
127,29  

Gemeentelijke belastingen 170,00 168,12                      170,00 
        
168,12 

        
168,12  

Verzekering opstal en inventaris (Donatus) 2.400,00 2.131,27                    1.610,00
     
1.606,07 

     
1.457,72 

terugbetaling 2019 maar 30% op grond van veel 
stormschades

Verzekering bedrijfsaansprakelijkheid (NN) 200,00 400,68                      200,00 
        
200,34 

        
182,19 reeds 2021 in december 2020 betaald

Verzekering vrijwilligers            

Public relations / website 250,00 232,28                      250,00 
        
219,73 

        
274,42  

Lidmaatschappen/abonnementen 115,00 115,00                      115,00 
        
115,00 

        
100,00  

Onderhoud PIP 10.000,00 11.171,41                  10.000,00
     
8.863,53 

     
1.531,00  

Energie/water/gas/telecom 300,00 292,47                      420,00 
        
418,22 

        
373,50  

Inspect.  rapportage / onderh. Beheerpl. 80,00 79,92                      600,00 
        
595,33 

     
1.992,99  

Nieuwbouw act./ontwikkeling bussines                                 -                  -  
     
2.058,48  

Inkoop en onkosten winkel 1.200,00 1.122,04                    2.400,00
     
2.665,12 

     
3.708,01  

Negatief kasverschil winkel   47,70        

Inkoop winkel (verpl. aan De Eendracht)   1.004,31        

Contantenverschil start 2020 tov 2019   36,88        

Representatie 270,00 288,34                      270,00 
        
270,76 

        
242,54  

Onkosten molen/winkel alg.                                 -                  -  
        
472,69  

Schade 2020   12.686,37      
Hiervan de reparatiekosten ten laste van fonds groot 
onderhoud brengen

             

Voordelig saldo 85,00                    1.264,14    
     
6.750,85  

Nadelig saldo                             -                               -                              
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3.505,00- 1.966,62-

 Totaal                  15.200,00                  31.165,25                  12.650,00
   
13.275,00 

   
19.439,80  
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