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Deze titel heb ik ontleend aan een Roman van 
Marguez. Liefde in tijden van cholera.

Met dit artikel wil ik mijn ervaringen delen als gids in 
onze oliemolen sinds de beperkte openstelling op 
15 augustus. In de molen is de route zo ontworpen 
dat de 1,5 m. afstand gewaarborgd is. Er mogen 
niet meer dan  2 personen de molen in.

Liefde voor de Passiebloem in 
tijden van Corona

Dit zorgt ervoor dat bezoekers buiten moeten wachten tot er een groep weer buiten is. Vaak maak 
ik dan van de gelegenheid gebruik om iets over biotoop, het 
uiterlijk van de molen te beschrijven, iets van de geschiedenis 
en dat de zolders en de stelling niet bezocht kunnen worden. 
Vaak kiezen bezoekers er voor om op een later moment terug 
te komen. 
Mijn ervaring is dat het zo goed te doen is om bezoekers te 
informeren hoe de molen werkt ondanks de beperkingen. 

De bezoekers blijven onder de indruk van dit industriële 
monument.
Ook heb ik ervaren dat als een groep in de oostelijke schuur 
rondgeleid wordt, alvast in de westelijke schuur begonnen kan 
worden  met een rondleiding.

De 1,5 meter  wordt dan in acht genomen en het beperkt de wachttijd. 
Laten we hopen dat we snel weer op de oude voet door kunnen gaan, want dat was toch leuker.

Willem Hoekstra, gids de Passiebloem
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Spelt en vlas
Een tijdje terug was ik met mijn vriendin en een 
paar familieleden op reis in Duitsland. 
We kwamen door een echt landbouwgebied. U 
kent dat, denk ik, ook wel: eindeloze akkers met 
graan, maïs enz. 

Het was vlak na de langste dag.

Het gesprek ging op een gegeven moment over 
wat er op de graanvelden zou staan. Tarwe?, 
gerst?, haver?, rogge?, spelt? ... en vlas misschien 
ook? Vlas is geen graan-soort, maar toch.  
En spelt … daar ben ik net als met vlas al een 
hele tijd benieuwd naar hoe dat er uit ziet. 
Vlas ken ik alleen van het voorjaar, van blauw 
bloeiende velden.
We zijn bij een aantal van die graanvelden gestopt 
en hebben van de verschillende graansoorten een 
paar halmen geplukt, en vergeleken. 

Column van de voorzitter
Met wat we nog van vroeger wisten konden 
we inderdaad tarwe, gerst, rogge en haver 
onderscheiden. We troffen ook nog een ander 
gewas, met flinke zaad peulen; dat bleek koolzaad 
te zijn. Maar geen spelt en ook geen vlas te zien. 
In augustus kwam ik in Noord Frankrijk. Weer in 
een landbouwgebied. Overal goudgele akkers 
met graan, met strorollen of stropakken en met 
gele stoppels.
 
En ineens viel mijn oog op lange rijen (gemaaide) 
halmen die  zo te zeggen keurig in het gelid lagen. 
Met aan de toppen van die halmen bolvormige 
zaaddoosjes: vlas!

Ook zag ik een man op een kleine trekker, met een 
machientje erachter, die de vlashalmen keurig 

omkeerde zodat wat eerst op de grond lag, nu 
bovenop lag. Zo, eindelijk ook vlas ‘gescoord’.  
Spelt staat nog op mijn ‘verlanglijstje’.

jack van santen

van de penningmeester
Beste leden,
In 2016 heeft het bestuur besloten de jaarlijkse 
contributie door te ver oplopende banktegoeden, 
voor onbepaalde tijd op te schorten (na een 
eerdere verlaging van de contributie in 2015).
Aan deze opschorting komt in 2021 een einde. 
De banktegoeden zijn na al die jaren en enkele 
nuttige en broodnodige molengerelateerde 
investeringen, weer netjes in balans en op een 
‘normaal’ niveau voor onze vereniging gekomen. 
Vanaf 1 januari 2021 zal de contributie 5,00 

euro per jaar bedragen, dit is het gereduceerde 
contributiebedrag dat in de algemene 
ledenvergadering van 2015 is afgesproken.
Aangezien ons incassocontract is komen te 
vervallen (door gewijzigde wetgeving en het 
meerdere jaren niet innen van de contributie), 
zullen alle leden eind december een factuur per 
post ontvangen voor het verenigingsjaar 2021.
Wij hopen weer op uw steun te mogen rekenen 
zodat de vrijwilligers onze prachtige molen in 
stand kunnen houden! 
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winkelaanbod in 
coronatijden recent uit ONS gastenboek

In memoriam wim van zon
Ons bereikte het treurige bericht dat op 9 september j.l. onze molenpostbezorger Wim van Zon op 
86-jarige leeftijd is overleden. 
 
Na zijn werkzame leven als o.a. postbezorger bij de toenmalige PTT, heeft 
Wim als molenpostbezorger jarenlang de Brederostraat en omstreken 
voorzien van de nieuwsbrieven en andere molenpost.
 
Het postbezorgen zat hem werkelijk in het bloed: ook andere verenigingen 
en instellingen konden op Wim rekenen als er post in de brievenbussen 
terecht moest komen.
Ook zijn enthousiaste inbreng tijdens ledenvergaderingen en 
vrijwilligersuitjes zullen we gaan missen.
 
Wij wensen Dini, Marjolein, Eric, Merle en verdere familie en vrienden veel sterkte tijdens deze 
moeilijke periode.

In onze molenwinkel kunnen wij u in verband met 
de Corona-maatregelen momenteel geen meel 
en bakmixen aanbieden. Zodra deze weer ver-
krijgbaar zijn, zal dit op de website en via social 
media worden bekend gemaakt.
Uiteraard kunt u in de molenwinkel wel terecht 
voor onze ambachtelijk geslagen lijnolie en 
diverse ansichtkaarten, bouwplaten, boeken en 
andere molengerelateerde artikelen.

Wij verzoe-
ken u zolang 
de Corona 
maatrege-
len voort-
duren, uw 
aankopen 
contant en 
gepast te 
betalen. 
Wij hebben 
helaas geen 
faciliteiten 
voor elek-
tronische 
betaalmid-
delen.
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Verzorgingscrème voor leer en hout
Een crème van 4 delen lijnzaadolie en 1 deel bijenwas [4:1] geeft aan verbleekt 
en droog hout z’n mooie warme glans terug en maakt oud leer weer soepel 
en dieper van kleur.
 
Nodig:
• Lijnzaadolie
• Bijenwas (foodsafe)
• Oud pannetje
• Oude pollepel
• Schoon potje
• Zachte schone doek

Hoe:
Verwarm de lijnzaadolie voorzichtig in het pannetje. Heb je geen oude 
pan en lepel, dan is er vast wel iets te vinden bij de kringloopwinkel. Voeg 
geleidelijk de bijenwas toe en roer het goed door elkaar, totdat alle was 
helemaal is gesmolten. De verhoudingen komen niet heel nauw. Hoe groter 
de verhouding olie ten opzichte van de bijenwas, hoe ‘zachter’ de crème. 
Giet het mengsel over in het potje en laat het afkoelen. Gebruik geen fles, 
want de bijenwas wordt weer hard. 
Breng met een zachte schone doek een klein beetje van de crème aan op je 
hout of leer en wrijf de overtollige crème eraf. Laat het goed drogen. Gebruik 
niet te veel, anders blijft het lang vet! In geval van twijfel kun je het best testen 
op een onopvallend stuk.

uit het lijnolie-receptenboek


