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Utrechtse molens op non-actief:

ook Geesina draait niet
Eind november heeft Stichting Het Utrechts Landschap uit voorzorg
besloten om alle molens tot nader order stil te zetten. Dit gebeurt in
verband met mogelijke zwakten in lasnaden van de roeden die bij
diverse molens in Nederland geconstateerd zijn. Bij molens met deze
zwakte kunnen de wieken afbreken. Vóór eind 2021 zullen alle
Utrechtse molens hierop onderzocht zijn en zal ook voor Geesina
duidelijk worden of het probleem speelt. In de tussentijd zal Geesina in
ieder geval niet draaien (winkel wel geopend). Wij wachten met
spanning de bevindingen af en houden u op de hoogte van verdere
ontwikkelingen.

Openingstelling molen

De molen is iedere zaterdag open van 11 tot 17 uur (april-oktober) of 11
tot 16 uur (november-maart). Bij slecht weer of vrieskou kan het zijn dat
de molen eerder sluit.
In de molen worden de corona richtlijnen opgevolgd. Of een rondleiding
op het moment van uw bezoek mogelijk is is afhankelijk van de geldende
richtlijnen en ter beoordeling van de aanwezige molenaar en/of gids.

Ambachtelijk meel
Ambachtelijk meel is in trek. In de afgelopen jaren is er ook in de
verkoop van ons meel een stijgende lijn te zien. Een aantal vaste
klanten is regelmatig op zaterdag in de molen om een nieuwe
voorraad te halen en er komen ook steeds meer nieuwe klanten bij.

Het verschil tussen brood van de molen en de fabriek
Als gevolg van het productieproces is er veel verschil tussen brood
gebakken van molenmeel en brood dat is gebakken van
fabrieksmeel. Brood van de molen heeft een veel beter aroma en
meer smaak en structuur. Het geeft een mooi gekleurd deeg en

een heerlijk krokante korst. Brood van vers molenmeel bevat
bovendien alle bestanddelen van de graankorrel en door de vele
vezels bent u sneller voldaan. Molenmeel bevat geen chemische
enzymen, emulgatoren, additieven, broodverbeteraars of genetisch
gemanipuleerde tarwe. U proeft echt het verschil.
Meel bij Geesina
Ons meel is elke zaterdag tijdens de openingstijden te koop zolang de
voorraad strekt. Bovendien kunt u altijd uw bestelling opgeven via
info@geesina.nl. Uiterlijk maandag gemaild is uw bestelling op
zaterdag af te halen in de molen. Let op: geen pinbetaling mogelijk
(contant of via bankapp wel). Assortiment en prijzen vindt u op onze
website.

Gulle pensionaris doneert aan Geesina
Op 29 oktober mochten wij een donatie van € 400 in ontvangst
nemen van Jaap Wisse. Ter gelegenheid van zijn pensioen wilde
hij stichting De Hollandsche Molen een steuntje in de rug geven.
De heer Wisse was tot zijn pensioen adviseur windenergie op
land bij Sweco en ondersteunde als zodanig ontwikkelaars bij de
realisatie van windmolens. Na een rondleiding in de molen
ontving molenaar Ingrid Friesema met plezier de cheque uit
handen van de pensionaris.

Bezoeken in 2021
Door de coronamaatregelen waren speciale dagen als Molendag en
Monumentendag niet de gebruikelijke hoogtepunten. In de periode dat
groepsbezoeken maakten diverse groepen hier wel gebruik van.
Zo ontvingen wij een groep ICT'ers van basisscholen, die de molen als
pleisterplaats tijdens een wandeling aandeden.
Een schoolklas van de Zeister Vrije School bracht in september ook een
bezoek. Molenaar Gijs gaf uitleg over de werking van de molen en vond in
hen een geïnteresseerd publiek. Dat zijn verhalen in goede aarde vielen is
terug te zien in het kleurrijke bedankje dat hem ten deel viel (zie foto).
In oktober ontving Ingrid een zeer geïnteresseerde Russische groep van
wie alle deelnemers een connectie met molens in hun eigen omgeving
hadden. Ze bezochten die dag 4 Hollandse molens en hadden veel
bewondering voor al het vrijwilligerswerk dat in Nederland in de molens
wordt gestopt. In Rusland is dat namelijk veel moeizamer.

Ook een Kroatische groep op werkbezoek in Nederland kreeg een
rondleiding door de molen.
Wilt u ook de molen bezoeken met een groep? Dat kan, ook op een andere
dag dan zaterdag. Meer informatie vindt u op de website.

Nelly van der Geest en Hélène Kalisvaart in De wind en de wieken

Histories
Geesina was het afgelopen jaar onderwerp van een van de verhalen
tijdens het muziektheaterfestival HiStories uit De Bilt. Nelly van der Geest
maakte een prachtig verhaal over de molen: De wind en de wieken.
Helaas kon het festival door de coronamaatregelen niet live vertoond
worden. Wel werd er een opname gemaakt die men desgewenst ter
plaatse kon bekijken, net als de andere verhalen van het festival die aan
andere plekken waren verbonden.
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