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Even rust…. 
 

Winterschilder 

De schilders hebben het lang volgehouden, maar 

met ingang van vrijdag 7 december is de rust rond 

de molen eventjes weergekeerd. 

Ondanks de speciale verfsamenstelling, waarmee 

ook met lage temperaturen kon worden door 

geverfd heeft het winterweer het nu toch 

gewonnen. De glansverf wilden niet goed meer 

glanzen en het werd ook wel heel erg koud in de 

hoogwerker. 

 

Herstelwerkzaamheden 

In mijn vorige “van onder de wieken” vertelde ik al 

over het halfronde raam boven de deur bij de  

wentelas aan de achterzijde van de molen. Dat was 

in zo’n erbarmelijke staat, dat totale vervanging 

nodig was. 

Op 22 november was het nieuwe raam klaar en 

geschilderd: 

 
De steiger werd weer achter de molen opgericht 

om de tijdelijke houten plank te vervangen voor 

het nieuwe raam. 

  
 

Schoorsteen molenaarswoning 

De houten rand bovenaan de schoorsteen op ons 

huis was ook helemaal verteerd en daar is dus nog 

snel een nieuwe voor gemaakt. 

De vierkante kap die bovenop de schoorsteen staat 

(met zinken dakbedekking) moest er eerst nog af 

en dat werd een ware kamikaze klus. 

 
Daarna werd m.b.v. de hoogwerker de oude rand 

verwijderd en de nieuw aangebracht. 

 
Nog een paar dagen alles laten uitharden en dan 

kunnen we onze houtkachel met de kerst in ieder 

geval weer lekker stoken. 

 

Borden en zeilen weer in de wieken 

Op 30 november hebben de schilder en ik samen in 

3 van de 4 wieken de windborden en de zeilen 

weer aangebracht. 

Ikzelf moest en de wiek klimmen en de schilder 

kwam daar achteraan met een windbord op het 

bakje van de hoogwerker. Zo konden we op een 

veilige manier de borden en de zeilen weer 

aanbrengen. 

De zeilen waren voor onderhoud bij de zeilmaker 

geweest en die moeten er nu ook weer een poosje 

tegen kunnen. 



 
De vierde wiek moest nog een paar dagen 

wachten, want daarvan was de verf nog niet droog. 

Die is op de laatste dag (7  december) nog 

aangepakt. 

 

Wat moet er nog gebeuren? 

Als de winter voorbij is komen de schilders (en de 

hoogwerker) nog weer terug. 

Het “voorste deel” van de wieken (waar de borden 

in zitten) moet nog worden voorzien ven de 

glanslak in de vastgestelde eindkleur. 

Dan moeten de borden er dus nog een keer uit. 

Onder de raampjes in het rieten deel van het 

achtkant moet de nu nog te felle kleur groen 

worden over geschilderd met dezelfde kleur als de 

rest van de molen (of wit gemaakt worden). 

Ook bijna alle (grijze) vensterbanken moeten nog 

een keer worden afgelakt (die zijn nu door het 

slechte weer veel te dof gebleven. 

Bij ons zijn de voorzetramen (aan de buitenkant 

tegen de vensters) verwijderd. Daarvoor in de 

plaats moeten nog nieuwe voorzetramen aan de 

binnenkant worden geplaatst. We hopen dat dat 

nu wel snel gaat gebeuren. Dan kunnen we ook 

weer eens naar buiten kijken…. 

 

Van de museumcommissie 

De vitrines van de wisselexpositie in het 

graanmuseum zijn nu allemaal leeg. De leden van 

de commissie zijn op dit moment driftig aan het 

studeren op de informatie die we gaan gebruiken 

voor de volgende expositie. 

Bij de seizoensopening in april hopen we jullie 

weer een mooie en informatieve presentatie te 

kunnen voorschotelen. 

 

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd: 

• Vrijdag 28 december Molenstichting Drenthe 

heeft voor haar jaarlijkse Afsluiting van het 

Molenjaar dit jaar Molen Woldzigt uitverkoren. 

Zo’n 40 genodigde zullen samen terugkijken op 

het afgelopen molenjaar (maar ook in de 

gelegenheid zijn de molen te bezichtigen). Dit 

alles van 14:30 tot ongeveer 17:00 uur. 

• Zaterdag 5 januari 2019 december: Eerste 

zaterdag van de maand: dus olieslaan. Molen 

open van 13:30 – 16:30 uur. 

• Maandag 14 januari 2019 Starten we met de 

opleiding Molengids. Op dit moment zijn er al 4 

belangstellenden. Wil je hier ook aan meedoen 

(met als doel een bijdrage te kunnen leveren bij 

rondleidingen in onze molen), meld je dan s.v.p. 

nog even aan via onze website: www.woldzigt-

roderwolde.nl op de pagina “Contact”. Daar staat 

onderaan een aantal linkjes naar verschillende 

formulieren. Klik dan op: “Aanmelding 

vrijwilliger” en vul het formulier in. 

 

Voor groepen wordt het momenteel wat lastiger een 

afspraak te maken om de molen te bezoeken. De 

weersgesteldheid is daarvoor te onbetrouwbaar. 

Natuurlijk kan dat wel weer voor een bezoek vanaf 

medio april. 

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

www.woldzigt-roderwolde.nl 

 

Hartelijke groet, 

de molenaar en molenaarsvrouw, 

Dirk Magré en Wilma Bruin
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