
Oude Molen en Bathmen spant de Kroon 

11 maart 2014 



Oude Molen wil zich niet onbetuigd laten. 
 
Activiteit 1 
 

→   Versiering buurtschap :  
 
Commissie :  Kristel Pakkert 
   Jacco Denneboom 
 
 
Toelichting activiteiten tot nu toe.    
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Binnen de buurtschap (binnen de witte bordjes): 
-bij elk huis een bord in de tuin met de oude huisnummering (bijv. LE 3 / OK 15) op een 
houten bord met olie verf (o.i.d.). We gaan de kleur van het bord en de letters nog 
bepalen. 
 
-bij elk huis 2 lijnen met vlaggetjes vanaf het huis naar bord met de oude huisnummering. 
Het lijkt ons leuk om zelf stoffen vlaggetjes te maken aan een lijn van touw (om in de oude 
stijl te blijven), maar hiervoor hebben we wel hulp nodig van buurtgenoten. 
 
 

Bij een aantal huizen langs de Holterweg en de Oude Molenweg: 
Bij een aantal huizen willen we in het kader van de handelsroute langs de Hessenweg, 
kraampjes in de tuin plaatsen met handelswaar, zoals bijvoorbeeld manden met eieren, 
appels, honing, olieproducten, enz. 
 
 
Via de buurtvereniging willen we een mailing rondsturen om bovenstaande bekend te 
maken. Daaruit moet duidelijk blijken dat we in eerste instantie alle huizen binnen de 
buurtschap zullen benaderen, maar dat andere leden die ook deel willen nemen door een 
bord in de tuin te laten plaatsen zich uiteraard aan kunnen melden. 
 



Oude Molen wil zich niet onbetuigd laten. 
 
Activiteit 2 
 

→   Hemelvaartsdag : Dauwtrapfietstocht  heeft halteplaats bij 
 de Molen (Oude Molen)  

 
Commissie :  Paul te Riele, Mees Struijs 
  

A. Activiteit op basis van passanten hessenweg 
halthoudend bij Herberg de ‘Battumse Mool’n’ 

 marskramers, struikrovers, gelukszoekers, muzikanten, 
postkoetsreizigers etc. 

B. Activiteit op basis van Molenwerk vroeger 
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Oude Molen wil zich niet onbetuigd laten. 
 
Activiteit 2 
 

→   Hemelvaartsdag : Dauwtrapfietstocht  heeft halteplaats bij 
 de Molen (Oude Molen)  

 
Molenplein omtoveren tot sfeer 1800-1850 

•  Tent ingericht als herberg, waarin herbergiersters van 
Vrienden van de Molen hun standaardproduct aanbieden 
(koffie thee, koek, kruutmoes e.d) .  
•  Tent ingericht als molen met wat werktuigen, 
molensteen,graan, meel, takels, zakken ( verzorging Tonnie 
Moes)  
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Oude Molen wil zich niet onbetuigd laten. 
 
Activiteit 2 
 

→   Hemelvaartsdag : Dauwtrapfietstocht  heeft halteplaats bij 
 de Molen (Oude Molen)  

 
Op molenplein en in de tenten lopen dan figuranten 
 
Namelijk  
 ‘de passanten hessenweg’ en 
 ‘de molenaar met hulpjes’ in sfeer van schoolplaat Jeltses 
‘ broodbakker (houtoven)’ 
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Oude Molen wil zich niet onbetuigd laten. 
 
Activiteit 3 
 

→Deelname Optocht : ‘Passanten langs hessenweg door OM’ 
 (Konvooi) hessenwagen, boerenkar met figuranten 
 
Commissie : Paul te Riele en Mees Struijs 
 
Aantal wagens ( à la 1814)  als konvooi zien te krijgen en daar 
omheen de figuranten die ook op Hemelvaartsdag aanwezig 
waren op molenplein. 
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Oude Molen wil zich niet onbetuigd laten. 
 
Activiteit 3 
 

→Deelname Optocht : ‘Passanten langs hessenweg door OM’ 
 (Konvooi) hessenwagen, boerenkar met figuranten 
 
Commissie : Paul te Riele en Mees Struijs 
 
Konvooi : hessenwagen ( is al een afspraak voor – zie foto), 
oude boerenkar, kleine ponykar, handkar, kruiwagen 
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Oude Molen wil zich niet onbetuigd laten. 
 
Activiteit 3 
 

→Deelname Optocht : ‘Passanten langs hessenweg door OM’ 
 (Konvooi) hessenwagen, boerenkar met figuranten 
 
Commissie : Paul te Riele en Mees Struijs 
 
Konvooi : hessenwagen ( is al een afspraak voor – zie foto), 
oude boerenkar, kleine ponykar, handkar, kruiwagen 
Figuranten : duwer handkar (Paul te Riele), rijder kruiwagen, 
marskramers, struikrovers, bedelaars, gelukzoekers, stroper ( 
Henk Meijer), muzikanten, herbergiersters. 
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Oude Molen wil zich niet onbetuigd laten. 
 
Commissie kleding : Lia jager, Truus Habermann ( en  Joke Tuitert 
tbv VvdM) 
 

Kleding voor figuranten 
• hemelvaartsdag ( 29 mei ) 
• optocht (1 juni) 
 
Lijst voor opgave  wordt rondgedeeld.  
 
Graag naam achter type figurant en welke data beschikbaar 
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Figuranten: 
 
 9 Herbergiersters/waardinnen 



Figuranten: 
 
 3-5 marskramers (verschillende types) 



Figuranten: 
 
 1 of meer 
Handkar’teut’ 



Figuranten: 
 
 2 of 3  bedelaar, bedelares 



Figuranten: 
 
 gelukszoekers 



Figuranten: 
 
 muzikanten 2 of 3  



Figuranten: 
 
 stroper 



Figuranten: 
 
 molenaar en hulp, spelende kinderen  



Figuranten: 
 
 Bakker en vrouw ( fam Effing) 



Figuranten: 
 
 Molengidsen ( mannen op de foto) 



Figuranten: 
 
 Hessenmannen ( 4 personen bij hessenwagen) hebben eigen kleding) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponykar: nog af te spreken met koetsenvereniging. 



Naast kleding ook inrichting tenten: 
 
•  Huidige witte partytenten niet bruikbaar. Tenten als in den Ham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Inrichting herberg tent  : banken, tafels ( misschien hooibalen en boomstronken),  
pullen, allerlei keramiek, e.d. 
 
  



Vragen ? 
 
 
 
en anders : vul de lijst in 



Oude Molen en Bathmen spant de Kroon 

In het Hemelvaartsdagweekend 

  29 mei t/m 1 juni 2014 


