nieuws

brief
jaargang 26 # 61 (maart 2022)

komende evenementen

Nu de meeste Covidbeperkingen zijn afgeschaald, hebben we weer de mogelijkheid de
Passiebloem voor het publiek te openen én
diverse evenementen te organiseren.
Recordpoging draaiende molens
op zaterdag 9 april
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars bestaat in
2022 50 jaar. Een van de vele activiteiten is
een recordpoging op zaterdag 9 april om alle
draaivaardige molens in Nederland gelijktijdig
te laten draaien. Uiteraard doet ook De Passiebloem hieraan mee! Deze poging heeft als
doel het belang van het ambacht
van molenaar te onderstrepen.
Het Gilde hoopt hiermee de interesse voor het molenaarsambacht te vergroten om zo meer
vrijwilligers te werven. Want
alleen met voldoende vrijwillige
molenaars kunnen onze molens ook in de
toekomst blijven draaien.
Iedereen is op 9 april welkom op de draaiende
molen: molenaars leiden bezoekers rond en
geven uitleg over de werking van dit unieke
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levende monument.
Er doen inmiddels al bijna 600 molens mee!
Nationale Molendag
op zaterdag 14 mei
Op zaterdag 14 mei is De Passiebloem geopend tijdens Nationale Molendag.
Van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur worden er
in diverse talen rondleidingen gegeven, kunt u
een werkend model van een stoomoliefabriek
bewonderen, kan men zich in historische kleding hijsen en hiervan zelf foto’s maken, zijn
(wordt vervolgd op pagina 3)
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In memoriam jan rengers
Vlak voor de kerst ontvingen wij het treurige bericht dat onze
oud-gids en man van het eerste uur, Jan Rengers op 84-jarige
leeftijd is overleden.
Direct na de oprichting van de Vereniging Vrienden van De Oliemolen
De Passiebloem - dit jaar alweer 25 jaar geleden - is Jan naast zijn
drukke baan als zelfstandig ondernemer, als gids begonnen op de
molen.
Na zijn ‘gidsenpensioen’ kwam Jan nog regelmatig even buurten.
Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte.

column van de voorzitter
NU en ‘toen’
Gelukkig, het heeft lang geduurd, maar
onze molen is weer gewoon open. We
kunnen bezoekers weer als vanouds laten
genieten van De Passiebloem.
Toen ...
Vorig jaar juli waren mijn vriendin en ik op
vakantie in Mijdrecht. Een fietsvakantie. Op
allerlei plekken, zoals in ons hotel, kon je
merken dat we in het corona-tijdperk zaten.
Het was toen allemaal redelijk soepel in
vergelijking met eerder èn met later in 2021.
Maar toch.
Afijn we hebben heel wat gefietst. En
steeds weer langs water, vaarten/kanalen
en rivieren/riviertjes. Dus ook over bruggen

en bruggetjes en met grotere en kleinere
pontjes naar de overkant. Zo hebben we
hele afstanden langs de rivier de Amstel
gefietst en ook langs het riviertje de Kromme
Mijdrecht.
En uiteraard kijk je - met De Passiebloem in je
achterhoofd - of je ook molens ziet.
Eerlijk gezegd viel dat wat tegen.
Maar zo ongeveer op de laatste fietsdag, ja!
We fietsten langs de Kromme Mijdrecht en
aan de overkant zagen we een molenwiek
recht omhoog staan. Hé, vreemd, we zagen
maar één wiek. Iets verderop werd duidelijk
wat er aan de hand was: de molen miste een
roede.
Enig zoekwerk op internet leverde op: het
was de Westveense molen in de Woerdense
Verlaat; die molen wordt gerestaureerd
en een roede moet worden vervangen.
Trouwens, het is een wipwatermolen uit 1676
die een polder van 108 hectare bemaalde en
bemaalt.
Tja, het beeld van die molen met één
roede associeerde ik toen direct met een
maatschappij-op-halve-kracht vanwege het
coronavirus. Dat wel.
Jacques van Santen

nieuwsbrief

# 61

3

(vervolg van pagina 1)

er voor de kleintjes kleurplaten en buiten Oud-Hollandse
spelletjes en natuurlijk bij voldoende wind een werkende
dubbele oliemolen.
Op het gedeeltelijk overdekte terras kunt u gratis koffie,
thee en limonade krijgen en tegen een kleine vergoeding bakken onze molenbakkers voor u
de lekkerste pannenkoeken!
Kortom: voldoende redenen om zaterdag 14 mei De Passiebloem te bezoeken.

erfgoed platform overijssel
Er is een nieuw (online) platform opgericht voor
vrijwilligers van erfgoedinstellingen in Overijssel:
Erfgoedplatform Overijssel. Op dit platform vind
je informatie over alles waar je als vrijwilliger
tegenaan loopt: nieuwe vrijwilligers aantrekken,
ingewikkelde wetgeving, het gebruik van sociale
media, en ga zo maar door. Daarnaast worden er
(meestal gratis) cursussen aangeboden en kun je
makkelijk in contact komen met andere instellingen die zich bezighouden met erfgoed.
Erfgoedplatform Overijssel is een initiatief van
de provincie, Collectie Overijssel (voorheen HCO),
Landschap Overijssel, de Museumfabriek, de
IJsselacademie, Het Oversticht en KIEN. Zij verzamelen hun expertise om jou te helpen bij ingewikkelde vraagstukken.
Je kan lid worden van de besloten Facebookgroep
van Erfgoedplatform Overijssel. Daar kan je vragen stellen en in contact komen met andere vrijwilligers. Klik hier om lid te worden: https://www.
facebook.com/groups/1184908195366777

tis) cursussen worden aangeboden. Dat kan via
deze link:
https://www.erfgoedplatformoverijssel.nl/nieuwsbrief/

We hopen dat je een bezoekje brengt aan onze
website! Als je iets met ons wilt delen, mag dat
ook altijd. Je kan ons bereiken door te mailen
naar info@erfgoedplatformoverijssel.nl.
Groetjes,
Esther van Velden (erfgoedcoach) en Nathalie
Niehof (communicatie)
Erfgoedplatform Overijssel
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle
info@erfgoedplatformoverijssel.nl
www.erfgoedplatformoverijssel.nl

Je kan je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Die
krijg je dan af en toe in je mailbox. Hier staan de
laatste nieuwtjes in en welke (grotendeels gra-

van de penningmeester
Contributie 2022
Beste leden en donateurs,
Na jaren van contributievrij lidmaatschap, wil ik u verzoeken om voor dit jaar weer de contributie van minimaal
5,00 euro (méér mag altijd ...) over te maken op ons IBAN-nummer NL84 SNSB 0933 7349 05, ten name van
‘Vereniging Vrienden van de Oliemolen De Passiebloem’, onder vermelding van Contributie 2022.
Indien u hiervan een digitale factuur wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar:
penningmeester@molendepassiebloem.nl.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, waarmee wij Oliemolen De Passiebloem draaiende kunnen houden!
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uit het lijnolie-receptenboek van ada

Lijnzaad-crackers
Lijnzaad-crackers zijn perfect als basis voor een gezond
tussendoortje. Ze zijn lekker als je ze belegt met een plakje kaas
of een roomkaas. We zullen je hier een basisrecept voor lijnzaadcrackers geven. Je kunt er zelf eindeloos mee gaan variëren door
bijvoorbeeld andere zaden, pitten of noten te gaan toevoegen en
verschillende specerijen te gebruiken.
Nodig:
• 1 pak gemalen lijnzaad van 500 gram
• 300 ml water
• 1 theelepel zout
• 1 theelepel uienpoeder
• 1 theelepel knoflookpoeder
Hoe:
Haal de bakplaat uit de oven en verwarm de oven voor op 200
graden. Doe alle ingrediënten in een schaal en meng deze.
Leg bakpapier op de bakplaat en verdeel het deeg over het
bakpapier. Maak een laag van 3 tot 4
millimeter dik.
Snij alvast rechthoekige vormen in het
deeg. Als het geheel gebakken is, dan zal
het breken als je het wilt snijden.
Plaats de bakplaat voor een minuut of 20
tot 30 in de oven totdat het wat bruin begint
te worden. Als de randen bruin beginnen te worden, wordt het tijd
om de bakplaat uit de oven te nemen.
Noordmolen Twickel

Colofon

Bestuur
bestuur@molendepassiebloem.nl
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