Meel van de Leeuw nr. 63 feb. 2022

Korenmolen
“De Leeuw”

Openingstijden: dinsdag 13:00 tot 16:00 uur
zaterdag 13:00 tot 16:00 uur
Telefoon: 0297 346012

Nieuwe voorraad
Regelmatig moeten
de voorraden graan
en meelproducten
worden aangevuld.
Gelukkig maar,
want dat betekent
dat de verkoop
gestaag doorgaat
en onze molenaars
ook even regelmatig
kunnen malen.
Gelukkig hoeven we al die zakken graan niet over de
vier trappen naar de steenzolder te dragen.

Locatie molen De Leeuw: Zijdstraat 28 Aalsmeer
Uit de winkel
Het is bijzonder prettig dat ondanks alle beperkingen die
door de coronamaatregelen gelden, veel mensen de weg
naar de molen weten te vinden. Er lijkt beslist meer thuis te
worden gebakken.
Daarmee neemt ook het aantal vragen toe over welke
producten er zoal beschikbaar zijn, of er een bepaald type
bloem te koop is en hoe verschillende problemen die zich
bij het brood maken en bakken voordoen kunnen worden
opgelost. Op flink wat vragen kunnen onze vrijwilligers
antwoord geven, maar een nuttige site voor broodbakkers
daarvoor ook:

broodsmakelijk.nl

Aalsmeer

U vindt hier tevens de allerlei recepten.

Daarvoor is een
ingenieus luiwerk
bedacht.
Bij gebrek aan wind
gebruiken we een
lier.
Op de foto is te zien
waarom we dit luien
bij voorkeur doen
voordat de winkel
open gaat.

Wilt u s.v.p. de brief
over de jaarlijkse bijdrage
doorlezen? Dank!

Waar halen we het graan vandaan?

Nico Borgman (Foto: Arjen Vos/Aalsmeer Vandaag)

In memoriam Nico Borgman

18-8-1931 – 30-12-2021
Op 30 december jl. overleed na een kort ziekbed Nico
Borgman, ereburger van Aalsmeer. Als wethouder van
de gemeente heeft Nico zich bijzonder ingespannen om
Korenmolen De Leeuw te behouden voor de toekomst.
Nadat de molen in 1930 stil kwam te staan raakte deze
in verval. In 1944 is begonnen met een restauratie, die
door de oorlogsomstandigheden niet werd afgerond. In
1959 werden nieuwe pogingen ondernomen om de
molen van de ondergang te redden en draaide deze met
nieuwe, gemoderniseerde wieken af en toe weer tot in
1969 er mankementen aan deze fokwieken ontstonden.

De gemeente heeft meerdere pogingen gedaan om de
molen in bezit te krijgen, en het is aan de
vasthoudendheid van Nico Borgman te danken dat deze
in het begin van de jaren negentig na vele
onderhandelingen in bezit van de gemeente kwam en de
restauratie in 1994 een aanvang kon nemen.
We zijn Nico Borgman veel dank verschuldigd voor zijn
inspanningen voor het behoud van ons beeldbepalende
monument in het centrum van Aalsmeer.
Als eerbetoon aan Nico is de molen na zijn overlijden in
de rouwstand gezet.
(Tekst: Annigje en Brian Leighton)

Molen in rouwstand

Het maalbedrijf werd opgeheven en de molen werd
ingericht tot verkoop- en woonruimte. Er werd geen
onderhoud meer gepleegd, de gaten in de rietbedekking
werden met elke storm groter en zo verviel de molen na
verloop van tijd tot een wrak.

Wanneer in molenland een bijzondere gebeurtenis
plaatsvond, werd dat gecommuniceerd door de
wieken in een bepaalde stand te zetten, een traditie
die ook nu nog in ere wordt gehouden. Bij de
rouwstand is dat nadat de onderste wiek voorbij
het laagste punt is gegaan, waarbij de roe
ongeveer ter hoogte van het stellinghek wordt
geplaatst.

Deze vraag was tot voor kort niet zo moeilijk te
beantwoorden. Tenminste, als het ging om het leveren van
graan, andere zaden en de verschillende meelproducten.
We betrokken het grootste deel van onze producten
namelijk uit Zeeland.
Betrokken inderdaad, de situatie gaat namelijk radicaal
veranderen. Door personeelsgebrek ziet de leverancier
zich genoodzaakt om een deel van zijn klanten af te stoten.
Dat daarvan vooral de kleinere klanten de dupe zijn,
begrijpen we wel. Maar dat die kleine klanten – zoals
molen ‘De Leeuw’ nu voor een heel groot probleem staan,
is minstens zo duidelijk.
Want waar vinden we op korte termijn een
graanleverancier die ons van de nodige producten kan
voorzien? We zien ons voor een aantal problemen gesteld:
Tijdens het vergelijken van de verschillende leveranciers
bleek al gauw dat geen enkele groothandel alle producten
zoals we gewend waren die te kunnen bestellen bij onze
vorige handelaar, kan leveren. Bovendien schrokken we
van de enorme prijsverschillen t.o.v. de groothandel in
Zeeland. (Die laatste is daar inmiddels ook achter en heeft
zijn prijzen drastisch bijgesteld).
Grote veranderingen dus !!
Een en ander betekent dat we in onze molen lang niet alle
producten kunnen maken en verkopen zoals die sinds
lange tijd te koop waren.
Met name de verschillende cakemixen zullen niet langer
allemaal beschikbaar zijn. We zoeken uiteraard naar
geschikte alternatieven.
Maar zeker ook de prijzen zullen stevig verhoogd moeten
worden om geen grote verliezen te hoeven lijden. Reden
ook om zoveel mogelijk producten bij een en dezelfde
leverancier te betrekken, omdat dit scheelt in de
transportkosten. (Onze hoofdmolenaar, Paul Rijkers, heeft
intussen een dagtaak aan het uitzoeken, vergelijken en
contact houden met diverse kandidaten voor leverantie).
Binnenkort zal er een beslissing worden genomen zodat
de voorraden in de molenwinkel zo goed mogelijk kunnen
worden bijgehouden. De reguliere meelproducten zullen
daarbij het probleem niet zijn.
We houden u uiteraard op de hoogte.

