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16 december Molen in de rouwstand op NW. 

 

Onze vorige “Van onder de wieken” begonnen we 

met het bericht dat de molen op 6 december in de 

vreugd had gestaan. 

Deze keer het tegenovergesteld. 

In verband met het onverwachte overlijden van 

Anneke Doornbos op 11 december heeft de molen op 

16 december in de rouwstand richting het 

Noordwesten (Niekerk) gestaan tijdens de 

uitvaartplechtigheid. 

Anneke is bij velen 

in de schoolkring 

bekend vanwege 

haar rol als 

molenaarsvrouw 

in de jaren 1986 

tot 2007 naast 

haar man Janko. 

Ook in het dorp 

(o.a. in de 

kerkgemeenschap 

heeft zij een 

belangrijke 

bijdrage geleverd. 

Op deze wijze hebben we met de molen een laatste 

groet aan haar gebracht. 

 

Creativiteit door Woldzigt 

Voor heel wat mensen is Woldzigt een inspiratie voor 

creatieve uitingen. 

Natuurlijk kent 

iedereen die de 

molen wel eens 

heeft bezocht het 

model van 

Woldzigt, volledig 

opgebouwd met 

12.501 lucifers. 

Gemaakt door mej. 

A. Rozema uit 

Leutingewolde. (zie 

de foto “achter 

glas”). 

 

Een paar jaar geleden kregen we al een keer van 

iemand een figuurzaagwerk. Dat had hij ooit op de 

basisschool (of voor hem nog lagere school) gemaakt 

en bij een zolderopruiming tegengekomen. 

 
 

Vorig jaar ontvingen we een borduurwerk, ook lang 

geleden gemaakt. 

 
 

En 2 weken geleden kwam meneer Waggeveld uit 

Deventer langs met een door hem gemaakt 

schilderijtje van de molen. Afgelopen zomer had hij 

de molen gefotografeerd en naar aanleiding daarvan 

later een schilderijtje gemaakt. 

 
 

Velen van jullie hebben afgelopen winter op 

Facebook de prachtige foto van onze dorpsfotograaf 

Joris Brouwer wel gezien, die hij maakte toen de 

kerstboom voor de molen stond en de molen in de 

spotlights stond. 



 
 

Wellicht heeft u in huis ook nog uitingen van 

creativiteit die Woldzigt als onderwerp hebben. We 

houden ons aanbevolen (ofwel om het in de molen 

ten toon te stellen, ofwel om een keer aandacht aan 

te besteden in deze rubriek. 

Bij veel inzendingen kan dit ook aanleiding zijn voor 

het maken van een speciale pagina “Woldzigt en 

creativiteit” op onze website. 

 

Vervolg onderhoud en aanpassingen 

In het graanmuseum hadden we graag voor de 

komende twee seizoenen een expositie ingericht met 

archeologische vondsten uit de Onlanden, gericht op 

de geschiedenis van Roderwolde. Helaas zijn de 

objecten nog niet tijdig beschikbaar, dus dat stellen 

we uit tot het seizoen 2019. 

Tijdens de seizoensopening in april zal worden 

onthuld wat er dan wel in de nu lege vitrines is 

gekomen. Daar komt gegarandeerd iets waardevols! 

 

Aandrijfriemen 

De aandrijfriem van de pletter had nogal eens last 

van doorslippen. In de vorige “Van onder de wieken” 

vertelde ik al dat 

Klaas Renting 

(vrijwillig molenaar 

in Sleen) ons te 

hulp is geschoten 

om voor deze riem 

(en nog een 

andere) een 

instelbare spanrol 

te maken. 

Zie hier het 

resultaat: 

 

Consequentie van het omhoog komen van de riem is, 

dat hij nu niet meer afgeschermd wordt door de 

houten omlijsting die daarvoor aanwezig is. 

Daar moest dus ook weer een oplossing voor komen. 

Dat is gelukt met een in hoogte instelbare lijst aan 

weerszijden van de riem. 

 
Zo is alles weer veilig te gebruiken. 

 

Voor de aandrijfriem op de eerste verdieping wordt 

de aanwezige spanrol vervangen door een (met 

hydrauliek) op 

afstand instelbare 

variant. Deze lange 

riem rekt tijdens het 

werken langzaam op 

en dan is het handig 

om bij draaiende 

olieslag toch even 

wat  te kunnen 

bijstellen. Daarvoor 

heeft Klaas 

inmiddels een 

proefopstelling in 

zijn werkplaats klaarstaan. Die gaan we binnenkort 

met een paar man bekijken. 

Op de foto de huidige situatie. 

 

 

Nieuwjaarsborrel 

 
Op zaterdag 6 januari werd door het bestuur van 

Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt de 

gebruikelijke Nieuwjaarsborrel georganiseerd voor 

alle inwoners van de schoolkring en daarbuiten. 

Het was een gezellige bijeenkomst met zo’n 26 

belangstellenden. Diezelfde dag ware er op veel 

plaatsen activiteiten. Men moest dus een keuze 

maken waar naar toe te gaan. 

Onze voorzitter, Harm Jansen stond even stil bij het 

afgelopen seizoen. Ook werd even stilgestaan bij  het 

overlijden van Anneke Doornbos. 

Daarnaast werd vooruit gekeken naar het komende 

seizoen. 



 

Activiteiten in Woldzigt en voor de komende tijd: 

• Zaterdag 3 februari: Onze vaste activiteit voor de 

eerste zaterdag van de maand: 13:30 – 16:30 uur 

wordt er weer olie geslagen. 

Voor groepen bestaat de mogelijkheid om buiten 

openingstijden op afspraak de molen te bezoeken. 

tel: 050 - 5032198 (bij afwezigheid boodschap 

inspreken en je telefoonnummer er bij) 

email: info@woldzigt-roderwolde.nl 

Zie ook de website: www.woldzigt-roderwolde.nl 

 

Vrijwilliger worden – je bent nog steeds welkom! 

• Molengids worden? Meld je aan. 

Contactgegevens zie hierboven. 

• Meehelpen bij de ontvangst van groepen 

kinderen en met hen koekjes bakken? Ook hierbij 

kunnen we nog wel een paar mensen gebruiken. 

• Olieslager worden? Ons team kan steeds weer 

nieuwe mensen gebruiken. Op die wijze (na 

opgeleid te zijn in de praktijk) help je mee de 

kennis en vaardigheid van dit oude ambacht in 

stand te houden. We (met name Hans Meijer) 

zijn druk doende om ook dit ambacht erkend te 

krijgen als immaterieel cultureel erfgoed binnen 

Nederland. 

 

 

Hartelijke groet, 

de molenaar en molenaarsvrouw, 

Dirk Magré en Wilma Bruin

 


