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De stille maanden voor de molen 

Deze keer is er niet zo heel veel te vertellen over 

wat er in en rond de molen is gebeurd. 

Op zaterdag 2 februari hebben we weer lekker olie 

geslagen. Daarbij hebben we in totaal 7 bezoekers 

in de molen gehad, die uitgebreid uitleg hebben 

gekregen. 

 

Opleiding Molengidsen 

We zijn deze opleiding al weer aan het afronden. 

Na 4 instructie avonden waarbij de laatste meer 

door de aspirant molengidsen werd ingevuld volgt 

op maandag 4 maart de afronding met het 

uitreiken van de getuigschriften. 

We hebben de opleiding nog wat mee toegespitst 

op onze eigen molen. Onderdeel van de opleiding 

was dan ook: één dag meelopen met de molenaar 

op een dag waarop olie geslagen wordt. 

Twee van de vier deelnemers hebben dat op 2 

februari gedaan. Uiteindelijk hebben ze ook heel 

lang meegedraaid met de olieslagers. Daar zijn 

beiden helemaal enthousiast voor geworden. We 

hebben er dus in principe ook meteen twee 

olieslagers bij. 

De andere twee komen 2 maart. Wellicht worden 

zij net zo enthousiast voor het olieslaan! 

 

Van de museumcommissie 

Stukje bij beetje komen we als museumcommissie 

verder met de ontwikkeling van de nieuwe 

wisselexpositie. We denken dat het niet alleen heel 

mooi gaat worden maar ook heel interessant voor 

de inwoners van deze regie….. 

 

De molen 

Er is een oud gezegde: “de molen is door de vang 

gegaan”. Dat betekent zoiets als: “Alles gaat fout”. 

Als de molen in werkelijkheid door de vang gaat, 

houdt dat in dat de rem van de molen niet goed 

werkt. 

Op maandag 28 januari (er stond een mooi windje 

om eindelijk weer eens een nieuwe voorraad tarwe 

te malen tot meel) gebeurde dat in de 

werkelijkheid. Ik had de molen stilgezet en was 

naar boven geklommen om het maalkoppel uit het 

werk te zetten. Terwijl ik boven op het grote 

spoorwiel boven in de molen stond, begon hij 

langzaam een stukje te draaien. Het was niet veel, 

maar het hoort helemaal niet te gebeuren. Op zich 

wel even een gevaarlijke situatie. Niet alleen voor 

uw molenaar, maar ook voor de molen. 

Als de molen echt door gaat draaien terwijl de 

vang er op ligt, ontstaat er geheid brand boven in 

de kap. 

Inmiddels is de molenmaker er al bij geweest en 

wordt een aantal aanpassingen aan de vang 

gedaan om te zorgen dat die weer goed gaat 

werken. 

 

Brandveiligheid 

Nu we het toch over brand of brandrisico’s 

hebben: Op maandag 18 februari komt iemand van 

de brandweer een veiligheidscheck uitvoeren in en 

om de molen. Het is goed om met de nieuwste 

kennis over brandveiligheid de boel weer eens te 

inspecteren. 

Wellicht komt er een aantal adviezen uit naar 

voren waarmee we nog weer de risico’s voor de 

molen kunnen verkleinen. Ik houd jullie op de 

hoogte. 

 

Groepen in de molen 

We mogen ons verheugen in een mooie 

belangstelling vanuit Duisland. Een groep van 50 

personen wil graag op 30 maart onze molen 

bezoeken. Daar kunnen we aan voldoen. 

Op 15 juni wil een andere groep Duisters de molen 

bezoeken. Hier gaat het om zo’n 12 molenaars in 

opleiding die een dagje meer willen leren over het 

olieslaan (en ook zelf de handen uit de mouwen 

zullen steken). Daarvoor hebben we nog wat extra 

inzet van onze eigen olieslagers nodig. 

 

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd: 

• Zaterdag 2 maart 2019: Eerste zaterdag van de 

maand: ook deze maand houden we onze 

demonstraties olieslaan. Molen open van 13:30 – 

16:30 uur. 

 

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” op 

www.woldzigt-roderwolde.nl. 

 

Hartelijke groet, 

de molenaar en molenaarsvrouw, 

Dirk Magré en Wilma Bruin

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


 


