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Het seizoen is weer begonnen! 
Seizoensopening 

Op 27 april (jawel op Koningsdag!) hadden molen en 

Meulenkaomer de feestelijke seizoensopening. 

Uw molenaar lichtte kort toe wat in het 

winterseizoen allemaal had gespeeld in de molen (zie 

ook voorgaande Wôlmers). Ook werd de nieuwe 

wisselexpositie met producten van lokale 

kunstenaars onder de aandacht gebracht. 

Daarna  was het de beurt aan Alke van der Velde om 

een drietal gedichten voor te dragen uit het werk van 

de bekende Drentse dichter Peter van der Velde. 

Deze krasse weduwe van bijna 95 jaar deed dat 

allemaal uit haar hoofd. 

Vervolgens onthulde zij een klein spandoek met het 

gedicht “Mulder”.  

Daarmee was het zomerseizoen voor de molen 

geopend. 

Dit gedicht blijft in het kader van het Peter van der 

Velde jaar in principe gedurende het gehele seizoen 

voor aan de molen hangen. 

 

Vervolgens was het de beurt aan Ada van Dijk, de 

voorzitter van de Meulenkaomer. 

Zij vertelde over een opfrisbeurt in de 

Meulenkaomer. Binnen kreeg een aantal zaken een 

andere plek en ook zijn er nieuwe 

presentatiemogelijkheden bij gekomen. 

Een prachtige totempaal waar allerlei mooie artikelen 

aan kunnen worden opgehangen en een rek voor 

kaarten. 

Van buiten is misschien wel het meest opvallende: de 

gordijntjes voor de ramen zijn er niet meer. 

Hierna werd iedereen uitgenodigd om onder het 

genot van een drankje en een hapje alles binnen in 

molen, museum en Meulenkaomer te komen 

bewonderen. 



 

Nationale Molendag 2018 speciaal 

Op zaterdag 12 mei was de Nationale Molendag.  

Molenstichting Drenthe had Woldzigt uitgekozen 

voor de officiële presentatie van de gratis special 

“Drentse Molentocht”. 

 
Om 10 uur ’s morgens werd na een aantal toespraken 

(Sonja van der Meer - directeur Het Drentse 

Landschap, Geert Roeles - voorzitter Molenstichting 

Drenthe en Bert Dijenborgh - uitgever) officieel het 

eerste exemplaar door Geert Roeles overhandigd aan 

Sonja van der Meer. 

 
Stichting Het Drentse Landschap is een van de 

sponsoren van deze uitgave. 

Ondanks dat een groot aantal uitnodigingen was 

rondgestuurd door de Molenstichting was er slechts 

een klein groepje belangstellenden (Hemelvaart 

weekend, dus veel mensen op vakantie…) 

Toch was het best even gezellig voor de molen met 

een kopje koffie of thee en iets er bij. 

 
 

Activiteiten in Woldzigt en voor de komende tijd: 

• Zaterdag 26 mei.  

Walk for Life (wandelocht t.b.v. jongvolwassenen 

de lijden aan kanker) uit Groningen doet de 

molen aan. Circa 100 wandelaars (ca 09:30 - 

13:00). 

• Op dezelfde dag 26 mei: Leekster wandeltocht 

met ca 400 wandelaars (17,5 km). (Ca 10:30 - 

11:30 uur). 

Zij lopen voor het doel: het ondersteunen van de 

kindervakantieweken van Humanitas 

• Zaterdag 2 juni: 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. 

Dit kan via de website op de pagina “Contact”. 

www.woldzigt-roderwolde.nl 

 

Vrijwilliger worden – je bent nog steeds welkom! 

Zie op de website, de pagina “Contact” daar staat een 

aanmeldformulier met alle soorten vrijwilligerswerk 

waar je je voor kunt aanmelden.  

 

Hartelijke groet, 

de molenaar en molenaarsvrouw, 

Dirk Magré en Wilma Bruin

 

http://www.woldzigt-roderwolde.nl/

