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De Passiebloem blijft op de Vondelkade !
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Ontdek je molen tijdens 
Nationale Molendag

Op zaterdag 9 mei wordt weer 
de Nationale Molendag gehou-
den waaraan Oliemolen de 
Passiebloem uiteraard ook deel 
neemt. In dit weekend draaien 
bijna alle molens van Nederland 
en zijn ruim 950 molens open 
voor bezoek. Vanaf 10.00 uur tot 
16.00 uur is de Passiebloem voor 
u geopend. 

Tijdens Nationale Molendag 
organiseren vele molenaars 
extra activiteiten op en rond de 
molen, zo ook de Passiebloem.
In de molen kunt u bij voldoen-
de wind het ambachtelijke 
olieslaan door onze molenaars 
bewonderen en kunt u rondge-
leid worden door enthousiaste 
gidsen die u alle weetjes en 
verhalen omtrent dit prachtige 
monument zullen vertellen. 
Tevens is er een authentiek en 
volledig werkend model van een 
oliefabriek aanwezig.

Buiten de molen worden door 
onze molenkoks tegen een 
kleine vergoeding pannenkoe-
ken voor u gebakken. Indien het 
weer het toelaat kunt u op het 
terras genieten van koffie, thee 
of limonade. De ‘natjes’ zijn 
trouwens kostenloos.

Op dit moment wordt er door 
de firma Vaags Molentechniek 
hard gewerkt aan de reparatie 
van de stelling van De Passie-
bloem. Afhankelijk van de 
voortgang van de werkzaamhe-
den kan het voorkomen dat wij 
op Nationale Molendag niet 
kunnen draaien en/of dat de 
stelling niet begaanbaar is. Er is 
uiteraard nog veel meer te zien 
in De Passiebloem en wellicht is 
het zelfs mogelijk om helemaal 
bovenin de kap te kijken! Nor-
maliter is dit niet mogelijk in 
verband met de vele draaiende 
delen in de kap.

Wij hopen u allen te mogen 
begroeten op 9 mei!

Wat is Nationale Molendag?

Op 6 oktober 1973 begonnen 
molenaars met de Nationale 
Molendag. Sinds 1974 wordt 
het evenement elk jaar 
gehouden op de tweede 
zaterdag van mei. Het is een 
dag waarop zoveel mogelijk 
molens draaien. De Molendag 
is inmiddels uitgegroeid tot 
hét jaarlijkse molenevene-
ment. Naast het draaien en 
malen met molens worden 
op een groot aantal molens 
allerlei activiteiten georgani-
seerd, van pannenkoeken 
bakken tot muziekfeesten. 

Jaarlijks doen ruim 950 
molens mee aan de Nationale 
Molendag en  worden gemid-
deld meer dan 100.000 
bezoekers ontvangen. En 
ieder jaar komen meer men-
sen naar de molens.

https://nl-nl.facebook.com/OliemolenDePassiebloemZwolle

https://twitter.com/Mln_Passiebloem
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Geopend op de eerste en de derde zaterdag van de maand,
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Van het Bestuur

Jaarverslag 2014
Oliemolen De Passiebloem

De Vereniging
De Vereniging Vrienden van de 
Oliemolen De Passiebloem is 
oorspronkelijk opgericht met als 
doel Oliemolen de Passiebloem 
te behouden op de plek waar hij 
hoort: aan de Nieuwe Vecht op 
de Vondelkade in Zwolle. 
En nog steeds heeft de vereni-
ging dit als streven. En het blijft 
zaak om alert te zijn op alle 
ontwikkelingen in de nabije 
omgeving van de molen. Het is 
en blijft belangrijk om de molen 
actief en draaiend te houden. En 
dit gebeurt nog steeds door de 
inzet van de molenaars en 
andere vrijwilligers. Zij zijn, als 
altijd, betrokken en actief.

Het Bestuur
Intussen is de vereniging zelf 
iets minder actief. De afgelopen 
twee jaar heeft het bestuur van 
de vereniging niet vaak verga-
derd. In 2014 is er zelfs geen 
algemene ledenvergadering 
gehouden. 
En ondanks dat het met de 
molen zelf heel erg goed gaat, 
vond het bestuur het wel tijd 
om in actie te komen. Actief op 
zoek naar nieuwe bestuursleden 
wel te verstaan.
Om zo het bestuur van vereni-
ging weer nieuw leven in te 
blazen. En mét succes. Het 
bestuur is enorm blij dat drie 
personen zich hebben aange-
meld om de openstaande 

Ook een historisch monument als De Passiebloem gaat met haar 
tijd mee; dus volg ons op Facebook en Twitter voor het laatste 
nieuws!
Facebook: https://nl-nl.facebook.com/OliemolenDePassiebloemZwolle
Twitter: https://twitter.com/Mln_Passiebloem

PassieContact

vacatures in te vullen. 
De samenstelling van het be-
stuur is nu als volgt:
Jacques van Santen  
- Voorzitter
Marcel Vierhuis
- 1e Penningmeester/Secretaris
Jan Versteegde
- 2e Penningmeester
Bart Bethlehem
- Algemeen Bestuurslid
Tamar Tonnema
- Algemeen Bestuurslid

De Molen
Ook in 2014 was de Passiebloem 
weer gewoon geopend op de 
eerste en derde zaterdag van de 
maand en een woensdagmid-
dag in elke maand. Waardoor 
weer een flink aantal omwente-
lingen is bijgeschreven in het 
logboek, 92.055 om precies te 
zijn. 
Veel leerlingen hebben de 
molen kunnen bezoeken. Dit is 
vooral te danken aan de theorie- 
en praktijklessen van Ada Meurs 
en Henk Lollinga. Ook de brand-
weer was een veel geziene gast 
dit jaar. Maar gelukkig kwamen 
zij altijd voor niets, er waren 
simpelweg erg veel valse brand-
meldingen in 2014. 
Op 23 juli 2014 stond de molen 

in de rouwstand. Dit in verband 
met de dag van Nationale Rouw 
in verband met de MH17-ramp. 

De Bezoekers
In 2014 is weer een groot aantal 
bezoekers in de molen ontvan-
gen. Tijdens de gewone draaida-
gen en vooral ook tijdens de 
traditionele drukke zaterdagen, 
zoals de molendag en de monu-
mentendag.  
De vele bezoekers, uit alle 
windstreken van de wereld, 
worden altijd hartelijk ontvan-
gen door de vrijwilligers. Zij 
zorgen voor een gastvrije 
ontvangst en deskundige 
rondleidingen. Als we het 
gastenboek mogen geloven zijn 
onze vrijwilligers deskundig en 
enthousiast, en zijn de bezoe-
kers erg onder de indruk van de 
molen. Iedereen die hier zijn of 
haar steentje aan bijdraagt mag 
daar terecht trots op zijn. 
Iedereen die, op welke wijze dan 
ook, in 2014 een bijdrage gele-
verd heeft aan de Passiebloem, 
willen wij hiervoor van harte 
bedanken. En we hopen dat u 
allen ook in de toekomst iets 
voor uw molen wilt blijven 
betekenen. 
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en op de woensdagmiddag na de 3e zaterdag.
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PassieActief
Wil jij meehelpen onze nieuwe
website te vullen?
De nieuwe website van De 
Passiebloem www.molendepas-
siebloem.nl staat ondertussen al 
weer een paar maanden on-line. 
Wij zouden het echter op prijs 
stellen als er veel meer informa-
tie voor leden en belangstellen-
den via de website beschikbaar 
zou kunnen komen. Te denken 
valt hierbij aan een foto-archief, 
een overzicht van de nieuws-

brieven en perspublicaties, 
leuke molengerelateerde
berichten e.d.

Ben jij ‘handig’ met computers, 
kun je eenvoudige bewerkingen 
aan foto’s doen, beschik jij over 
een scanner (voor het digitalise-
ren van het ‘papieren’ archief )
en zou jij het leuk vinden om 
regelmatig wat uurtjes aan onze 
website te werken? Stuur dan 
een mailtje met jouw 
contactgegevens naar 
info@molendepassiebloem.nl

Uiteraard wordt je niet zomaar 
in het diepe gegooid en 
volledig ingewerkt door de 
ontwerpers van de site. Ook 
als je iemand in jouw vrien-
den- of kennissenkring weet 
die dit leuk zou vinden, kan hij 
of zij natuurlijk ook reageren.

Volledig in de geest van onze 
vrijwilligersvereniging dienen 
deze werkzaamheden uiter-
aard kostenloos uitgevoerd te 
worden.

Ook tijdens de reparaties aan de stelling en de windpeluw (een dikke balk bovenin de kap) zijn wij gewoon op de 
eerste en derde zaterdag én op de woensdag na de derde zaterdag geopend voor publiek. Helaas zal het dan niet 
altijd mogelijk zijn om de molen te laten draaien maar doordat de molen dan stil staat mag u op plekjes komen die 
normaal niet begaanbaar of zichtbaar zijn! Kortom: het bezoeken van De Passiebloem is altijd de moeite waard!
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Zie onze website:  www.molendepassiebloem.nl
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Molengedicht

Ick was de eerste die het hout 
dus stukken saagde

Dat meenig wonder was en won-
derwel behaagde:

Waardoor gekomen is ten
nutte voor den dag,

Hoe dat men ‘t Hout op ‘t best 
en spoedigst sagen mag.

Rijmpje op “Het Juffertje”,
houtzaagmolen te Zaandam

Van de penningmeester

Beste leden,

Tijdens de laatste Algemene 
Ledenvergadering is op voor-
spraak van het bestuur en met 
meerderheid van de aanwezige 
stemmen besloten tot een 
tijdelijke contributieverlaging.
De financiële buffers van de 
vereniging zijn in de loop van de 
jaren op een dusdanig peil 
geraakt dat deze niet verder 
hoeven te stijgen. Op basis van 
de financiële verslaglegging en 
de ledenvergaderingen zal 
jaarlijks worden beoordeeld of 
deze tijdelijke contributieverla-
ging kan worden doorgezet.

De nieuwe minimale contributie 

is vastgesteld op € 5,00 per 
kalenderjaar waarbij geen 
onderscheid meer zal worden 
gemaakt tussen junioren, vol-
wassenen en senioren.
In het verlengde van dit leden-
besluit heeft het bestuur beslo-
ten de contributie van 2014 met 
terugwerkende kracht ook op
€ 5,00 vast te stellen. 

Voor eenieder die de contributie 
voor 2014 (en/of 2015) per 
overschrijving al heeft voldaan, 
zal deze worden verrekend met 
de komende contributiejaren, er 
zal derhalve geen restitutie 
plaatsvinden. De leden die geen 
automatische incassomachti-
ging hebben afgegeven en de 

contributie over 2014 en 2015 
(of wellicht eerder) nog niet 
hebben voldaan, verzoeken wij 
voor eind mei minimaal € 5,00 
(per contributiejaar) over te 
maken op rekeningnummer 
NL84 SNSB 0933 7349 05 ten 
name van Vrienden van De 
Passiebloem onder vermelding 
van ‘Contributie xxxx’ waarbij 
‘xxxx’ het contributiejaar betreft. 
De planning is dat eind mei 
2015 de contributie voor 2014 
middels automatische incasso 
zal worden geïnd. De contribu-
tie voor 2015 zal zoals te doen 
gebruikelijk in de loop van 2016 
worden geïnd.

De penningmeester

PassieWie

Bestuur
Vereniging Vrienden van 

Oliemolen
De Passiebloem

Jacques van Santen
  voorzitter 
Marcel Vierhuis
  secretaris-penningmeester 
Jan Versteegde
  2e penningmeester 
Tamar Tonnema  lid
Bart Bethlehem  lid

Molenadres:
Vondelkade 175 Zwolle 
Contactadres: 
Brederostraat 129 
8023 AS Zwolle 
T. 038-4543222




