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B&W bezoeken
De Passiebloem
Van de website van De Stentor (Zwolse editie) 25 maart 2019:
N.a.v. de werkbezoeken van B&W in de
week van 18 maart 2019.
Welk bezoek heeft op u nou de meeste indruk gemaakt?
Wethouder van Willigen [op foto rechts]: ,,Ik
denk dan bijvoorbeeld aan ondernemers
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die we hebben bezocht. We hebben ondernemers die internationaal heel groot zijn,
maar we weten dat niet in Zwolle zelf.
Denk aan Dutch Nutrition of Salland Engineering. Het is me nu meer opgevallen en
bijgebleven. Er gebeurt veel meer dan je
misschien in de krant leest.
Mensen die wij deze twee dagen spraken zijn
zo passievol. Zo vol van vuur.
Dat is aansprekend.
Neem de mensen die zoveel eigen tijd in molen de Passiebloem steken. Zodat die monumentale molen maar draait.
Dat is kicken.’’

De Passiebloem , parel aan de Vondelka de
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Column van de voorzitter
4, 2, 3, 6 ... erfgoed
Als klein jongetje groeide ik op in Workum, een van de 11 Friese steden; Workum ligt in de ZuidWesthoek van Friesland, aan het IJsselmeer. Een stadje met een roemrijke geschiedenis.
Rondom Workum liggen diverse polders. Wij woonden min of meer aan de rand van het
stadje. Op een paar honderd meter van ons huis stond een kleine, oude poldermolen die in
de vijftiger jaren van de vorige eeuw af en toe nog dienst deed om water te ‘verplaatsen’. Een
klassieke molen met vier wieken.
Bij feestelijke gelegenheden kregen we wel eens een molentje ‘op een stokje’; ik weet niet
meer of het draaiende dingetje van papier was of -toen al- van een soort plastic. Ik weet wel
dat het vier wiekjes/schoepen had.
Heel veel jaren later verschenen de eerste windmolens, vooral in het polderland, om stroom
op te wekken; molens met twee wieken.
Die werden opgevolgd door het type met drie wieken, molens die bovendien elk jaar groter
leken te worden.
In diezelfde periode ging ik voor het eerst naar Spanje. Daar zag ik op het platteland molens
met zes wieken. Molens waarmee
graan werd gemalen, en waarvan
niet alleen de wiekenconstructie
heel anders was dan ik van de
klassieke Nederlandse molens
gewend was, maar ook een heel
ander soort molenromp: een cilindrische of vierkante van steen.
Enige tijd geleden was ik op Mallorca. Ook daar zes-wiekige
molens. Dat wil zeggen, nog
maar een heel klein aantal ‘gave’
molens. Overal waren vooral molenrompen te zien, meestal rond,
mindervaak vierkant. Soms netjes
afgedekt, meestal niet.
In de hoofdstad van Mallorca,
Palma, stonden er een aantal
vlakbij de zee, op verhoogde vestingwerken. Allemaal onttakeld. Het stadje Felanitx op Mallorca was vroeger bekend vanwege het grote aantal korenmolens, ca. vijfentwintig.
Nu is er één gaaf gerestaureerd [foto]; de rest is vervallen.
Als je dat ziet, realiseer je je hoe goed het is dat in Nederland aardig wat van dat erfgoed gerestaureerd is en/of in stand gehouden wordt.
En dat onze Passiebloem daar een prachtig voorbeeld van is.
Jacques van Santen
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Op zaterdag 11 mei wordt weer de Nationale Molendag gehouden, waaraan Oliemolen de Passiebloem uiteraard ook deelneemt. In dit weekend draaien bijna alle molens van Nederland en
zijn ruim 900 molens open voor publiek.
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
molens, zo ook op de Passiebloem.In de molen kunt u bij voldoende wind het ambachtelijke
olieslaan door onze molenaars bewonderen en kunt u rondgeleid 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 olieslagerij aanwezig.
In de molenwinkel kunt u allerhande molengerelateerde artikelen verkrijgen zoals onze lijnolie,
diverse meel en bakmixen, boeken en andere leuke snuisterijen.
Buiten de molen worden door onze molenkoks tegen een kleine vergoeding heerlijke molenpannenkoeken voor u gebakken en zijn er voor de kleintjes allerlei leuke oud-hollandse spelletjes aanwezig.
Indien het weer het toelaat kunt u op het terras genieten van koffie, thee of limonade. De “natjes“ zijn trouwens kosteloos.
Wij hopen u allen te mogen begroeten op 11 mei!

Koninklijke Onderscheiding voor Ada!
Ze is al ruim 40 jaar actief in de molenwereld waarvan vele jaren als molenaar op de
Passiebloem en instructrice bij het Gilde van Vrijwillig Molenaars en verzet enorm veel
werk voor de Lutherse kerk in Zwolle, het Nederlands
Openluchtmuseum in Arnhem en de Soroptimisten
International in Zwolle. Kortom: een bevlogen en bezige bij op het sociale en culturele vlak en bijzonder
verdienstelijk voor onze samenleving!
Dat is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven en daarom is op 26 april onze molenaar Ada Meurs-Lollinga
op het gemeentehuis in Zwolle Koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Ada, van harte gefeliciteerd namens het hele team!
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Datum: zaterdag 18 mei 2019
om 16.15 uur in De Passiebloem

Colofon

Agenda (voorstel)

1. Opening door de voorzitter
2. Vaststellen definitieve agenda
3. Vaststellen notulen ALV 2018
4. Mededelingen van het bestuur
5. Aanpassingen Huishoudelijk Reglement
6. Jaarverslag 2018
7. Financieel Jaarverslag 2018
8. Bevindingen Kascontrolecommissie
9. Aftreden lid Kascontrolecommissie
10. Verkiezing nieuw lid Kascontrolecommissie
11. Wat Verder Ter Tafel Komt
12. Sluiting

Bestuur
bestuur@molendepassiebloem.nl

Jacques van Santen
voorzitter
Marcel Vierhuis
secretaris/penningmeester
Bart Betlehem
algemeen lid
Kees Veenstra
algemeen lid
Carolina Smoorenburg
algemeen lid
Redactieadres
Brederostraat 129
8023 AS Zwolle
redactie@molendepassiebloem.nl

De notulen van de ALV 2018, de jaarverslagen 2018 en de
aanpassingen op het Huishoudelijk Reglement liggen op
zaterdag 18 mei vanaf 10.00 uur ter inzage op de molen en
zijn vanaf 6 mei als pdf beschikbaar op de website van De
Passiebloem.
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