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van de voorzitter
We mogen weer!!!
Gelukkig, met ingang van zaterdag 3 juli jl.
mogen we weer bezoekers ontvangen op de
molen. We kunnen ze weer laten kennismaken
met het prachtige oude ambacht van molenaar,
en ook met de bijzondere ‘machine’ die onze
molen is.
In maart vorig jaar viel tamelijk abrupt de
molen stil. Dat wil zeggen, we mochten geen
bezoekers meer ontvangen en rondleiden.
In de zomer van vorig jaar konden we weer
open. We moesten ons allemaal -bezoekers,
gidsen, molenaars- aan een strak coronaprotocol houden. De Kerst vorig jaar hebben
we daarmee niet gehaald. Rond Sinterklaas
moest alles weer stilgelegd worden. De molen
draaide alleen nog af en toe, letterlijk om
ervoor te zorgen dat ‘de boel’ draaiende zou
blijven.
En dan onlangs, op 26 juni, het verlossende
bericht: we mogen weer!
Voorlopig nog wel met wat beperkingen, want
corona waart nog wel wat rond, maar toch.
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En wat een verrassing. In ‘de Swollenaer’, de
gratis huis-aan-huis familiekrant, verscheen
op 30 juni een leuk stukje van Girbe Buist in
de rubriek ‘Taalsafari Zwolle’. Het heeft als
kop “Ie kunt um een mudde maal gien mölle
zetten”, een uitdrukking in het Zwols. Dit
betekent zoveel als ‘investeringen moeten in
overeenstemming zijn met de opbrengsten’.
Een waar woord.
Het stukje beschrijft in het kort de geschiedenis
van De Passiebloem, onze Passiebloem. Dat
de molenaars ook nu nog het olie slaan, wordt
er in vermeldt; en ook dat rondleiders uitleg
(wordt vervolgd op pagina 2)
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geven over de bouw en de werking van de molen.
Fijn, zulke goede en positieve aandacht voor onze Passiebloem!
Laten we hopen dat we binnen afzienbare tijd weer ‘gewoon’, dat wil zeggen zònder beperkingen
bezoekers kunnen ontvangen. De tijd zal het leren.
Jacques van Santen

In memoriam martin boer
Wij ontvingen het treurige bericht, dat onze voormalige molengids en -vrijwilliger Martin
Boer op slechts 62-jarige leeftijd plotseling is overleden.
Ondanks zijn afnemende mobiliteit de laatste jaren, was Martin nog regelmatig op
de molen te vinden voor een bak koffie en een gezellig praatje, waarbij het varen met
plezierjachten zijn absolute
favoriet was.
Wij zullen zijn aanwezigheid
en vrolijke humor zeker gaan
missen.
Het team van De Passiebloem
wenst zijn ouders en verdere
familie en vrienden heel veel
sterkte in deze moeilijk tijd.
Oliemolen De Passiebloem
heeft ter ere van Martin een
week in de rouwstand gestaan.
van de penningmeester
Pinnen en contactloos betalen in De Passiebloem
Ook de molenwinkel is weer open. U kunt hier terecht voor allerhande molengerelateerde
artikelen, diverse bakmixen en uiteraard onze ambachtelijk geslagen lijnolie.
Regelmatig ontvingen onze vrijwilligers de vraag of pinnen/contactloos betalen mogelijk
zou zijn of mogelijk kon worden gemaakt. Eindelijk is het dan zover! Door de aanschaf
van een modern betaalsysteem bieden wij u nu ook de mogelijkheid uw aankopen te
pinnen of contactloos af te rekenen.
Alle gangbare bankkaarten en creditcards (zowel met pincode als contactloos), Google
Pay en Apple Pay en bank-apps op uw smartphone, worden geaccepteerd.
Tot ziens in de molenwinkel.
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afscheid van een molenaar
Sinds 1998 zijn we met een vernieuwd team op de Passiebloem aan het werk. Eén van de eerste acties was het leggen van contact met DSM. In het verleden waren de verhoudingen tussen gemeente/
molen/DSM wat zuur geworden, zachtjes gezegd.
Maar het contact werd steeds warmer. De echtgenoot van Marjan van de
Belt, een raadslid wat al op werkbezoek in de molen was geweest, had
een feestje te vieren. Hij koos de Passiebloem uit en zo kwam het dat er
een groep collega’s voor het eerst de molen in kwam. Onder hen ook een
man die mij toevertrouwde dat hij altijd al molenaar had willen worden.
Dus, dat was fantastisch, een nieuw lid van onze maalploeg!
Voortvarend heeft Ben de opleiding gedaan en hij werd een olieslager
in hart en nieren. Ben is een gedreven mens
met passie voor de molen. Zo heb ik hem
altijd gezien. Daarbij is het een aardigheid om
hem ‘erbij’ te hebben vanwege zijn invallen en
grappen. Natuurlijk heeft hij ook wel eens een
sombere blik maar eronder zie ik een man met
een warm hart voor de molen, voor boeken, voor Zwolle, voor zijn nazaten.
Samen met Ben (en nog 4 anderen) heb ik mijn eerste ballonvlucht [foto
links onder] gemaakt en beiden zijn we gedoopt als edele van Zwolle tot
Nieuw Ballinge. Zoiets schept ook een levenslange
band!
Ik snap dat de verhuizing ook met zich meebrengt
dat Ben ons team verlaat.
Ik hoop voor de molenaars in Dalfsen dat Ben daar
eens komt buurten en dat zij dan misschien zomaar
op een idee komen.
Ben, heel veel liefs, Ada

nieuwsbrief

4

uit het lijnolie-receptenboek van ada

Budwigpapje *)
Roer simpel 1 eetlepel lijnolie met 2 eetlepels kwark en wat
havermout. Je moet het met een theelepel opeten, zodat alles
langzaam opgenomen kan worden.
Op deze wijze kun je je cholesterol op peil houden. De goede
vetten van de lijnolie (waarin o.m. omega 3-vetzuren) compenseren de slechte vetten.
Echter: op de Passiebloem verkopen we lijnolie, die niet voor
consumptie geschikt is.
Maar in de supermarkt of in de natuurvoedingszaak kan men
verse lijnolie kopen.
*) Het Budwigpapje is ontwikkeld door dr. Johanna Budwig. Zij was een Duitse farmacoloog/chemicus met een doctoraat in de natuurkunde.
Deze Duitse biochemica is in Europa op het gebied van vetten en voeding
een autoriteit. In de vijftiger jaren heeft zij het zogenaamde Budwigpapje
bedacht als het ideale ontbijt of gezondheidshapje. Ze vond het van groot
belang dat mensen meer de zwavelhoudende eiwitten (bijv. uit kwark, soja)
en de goede vetten tot zich nemen.
Met name van de vetten is gebleken, dat het van zeer groot belang is, dat
men voldoende lijnzaadolie binnen krijgt. Deze olie is een essentieel vetzuur
en is dus, net als bepaalde vitaminen, essentieel voor een goede gezondheid.
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