
 

 

 
Jaarverslag Stichting Korenmolen De Zandhaas 2021 
 
 
Algemeen 
Ook 2021 had zo nog zijn beperkingen voor ons functioneren door de covid-pandemie, maar 
vanaf juni konden onze vergaderingen gelukkig weer doorgaan. Het molenbedrijf heeft de 
nodige aanpassingen in zijn functioneren doorgevoerd om alles veilig te laten verlopen. Het 
was een bijzonder druk jaar met meer maalwerk dan gewoonlijk, dat ook tot uitdrukking 
kwam in het aantal omwentelingen van de bovenas van 1.818.430. Van de ons bekende 
molens met een teller was dit het hoogste aantal omwentelingen. 
 
De herinrichting van de Molenstraat/Wustelaan is inmiddels aanbesteed, maar de uitvoering 
van de werkzaamheden is naar 2022 overgeheveld. Wel zijn inmiddels de bomen in de 
Molenstraat verwijderd, hetgeen de windvang van de molen ten goede komt. Met het planten 
van nieuwe bomen zal met die windvang rekening worden gehouden. 
 
Onderhoud molen c.a. 
In februari is gestart met de vervanging van stellingdek en -hek, dat na 20 jaar verrot was. Al 
snel bleek dat er meer aan de hand was. Het werk heeft enige maanden stil gelegen 
vanwege het geconstateerde meerwerk, maar uiteindelijk is de stichting met de gemeente tot 
een oplossing gekomen. De stichting heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om nieuwe 
verlichting op de stelling aan te laten brengen met led-lampen die ook in kleur kunnen 
schijnen.  
 
De molenmaker heeft daarnaast het bronzenlager onder de bovenas gecontroleerd na ruim 
25 miljoen omwentelingen. Dat zag er nog goed uit. 
 
Van de molen is ook al het schilderwerk onder handen genomen evenals van de 
molenschuur met bovenwoning en de Bosbeekschuur. 
 
Publiciteit/ promotie/ bezoek 
Twee keer is de molen in een ander licht gezet, te weten in de week tegen geweld tegen 
vrouwen en de week van de jeugdzorg. Er is twee dagen een filmploeg bezig geweest om 
opnamen te maken voor de televisiefilm Lampje. Deze is nog niet uitgezonden. Van het boek 
De Santpoortse korenmolen van de hand van ons bestuurslid en voormalig gemeente-
archivaris Siebe Rolle van 2019 zijn nog enige exemplaren te koop. 
 
Donateurs 
Het aantal donateurs per 31 december 2021 was 229 (2020:247). Zij waren goed voor een 
bijdrage van totaal € 10.315 (2020: € 4.609,--) die wordt besteed aan onderhouds-
werkzaamheden aan de molen die voor rekening van de stichting komen. 



 

 

 
Het molenbedrijf 
Zoals gemeld heeft de covid-pandemie ook dit jaar greep gehad op de maalwerkzaamheden. 
De molenaars zijn nauwelijks van het erf af geweest. Ook was er het nodige onderhoud te 
doen. Zo is - voor de kenners - de blauwe windsteen gescherpt, de meelring gerepareerd en 
is de groene meelmenger behandeld tegen roest. 
 
In de molenschuur wordt een proefbakkerij geëxploiteerd, waar o.a. Iers sodabrood en 
haverkoeken worden gebakken.  
 
Wat wordt er zoal gemalen: tarwe, rogge, gerst, milo, haver, soja, gierst, lijnzaad, 
kikkererwten, emmer, eenkoorn, mais en een paar speciale granen voor o.a. een grote 
bierbrouwerij. 
 
 
2021 in cijfers 
Molen ingespannen in dagen   354  (2020: 351) 
Draai- of maaluren                        3092  (2020: 3185) 
Omwentelingen bovenas               1.818.430  (2020: 1.635.069) 
Omwentelingen per uur                                 588  (2020: 513) 
Opgewekte stroom        kw 6000   
Tonnen verwerkt graan    338  (2020: 312) 
Rondgeleid bezoekers        0  (2020: 120) 
Activiteiten Bosbeekschuur        0  (2020: 8) 
 
 
Vrijwilligers 
De vrijwilligers hebben weer vele uren gestoken in de bezetting van de molenwinkel, inzet bij 
het maalproces, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en ondersteuning bij diverse 
activiteiten. Een molenleven zonder deze vrijwilligers is ondenkbaar. 
 
Bestuur 
Het bestuur bestond dit verslagjaar nog steeds uit de volgende personen: 
Dick van der Lubbe (voozitter), Paul van der Hulst (secretaris), Gerjan Heijmans (penning- 
meester), Siee Rolle (public relations), Tanja Wentzel (donateurzaken), Frederik den Haan 
(nieuwe media) en Hans van Tiggelen (technische zaken). 
 
Het molenbedrijf staat onder leiding van Jos Kors. 
 
En zoals gebruikelijk bedankt het bestuur van de stichting de molenaar, zijn vrouw en 
medewerkers en alle trouwe vrijwilligers voor hun niet aflatende inzet in het verslagjaar. 


