
Van onder de wieken 
April 2019 

 

Wat gaat komen? 

Deze keer begin ik maar eens met wat er allemaal 

op stapel staat in de molen. 

 

Het komt er aan: 

Seizoensopening 
Op vrijdag 26 april om 16:30 uur is onze 

Seizoensopening. We doen dit zoals al jaren de 

gewoonte is samen met de Meulenkaomer. 

U bent allemaal van harte uitgenodigd om dit 

onder het genot van een drankje en een hapje mee 

te vieren. 

 

Nieuwe expositie 

Tijdens de seizoensopening wordt ook de nieuwe 

wisselexpositie in het graanmuseum geopend.  

 
Voor zover nu bekend, zal dit worden gedaan door 

Johan Nicolay van de Rijks Universiteit Groningen. 

De expositie draagt de titel “Huisplaatsen in de 

Onlanden” naar de gelijknamige uitgave van de 

Universiteit, het Groninger Instituut voor 

Archeologie (GIA). 

 

Oliemarathon 

We hebben er ook een beetje een traditie van 

gemaakt om één keer in de twee jaar een 

olie(slag)marathon te houden. De laatste was in 

2017, dus “moet” het dit jaar zeker weer gebeuren. 

Onze olieslagers gaan er bij toerbeurt (steeds drie 

uur achterelkaar) oftewel in een estafette vorm 

voor zorgen dat 24 uur aaneengesloten wordt olie 

geslagen. Ook in de kleine uurtjes is iedereen 

hartelijk welkom om de dan aanwezige vrijwilligers 

moreel bij te staan. 

De start is op de dag van de seizoensopening 

(vrijdag dus) om 17:00 uur. Het gaat door tot 

zaterdag de 27e om 17:00 uur. 

 

Nationale molendagen 

Op zaterdag 11 en zondag 12 mei zijn de Nationale 

Molendagen. Beide dagen zijn we geopend van 

11:00 tot 17:00 uur. Op de zaterdag wordt de hele 

dag olie geslagen. 

 

Kunstmomenten Noordenveld 

Tijdens hetzelfde weekend is de Open Atelier 

Route van Kunstmomenten Noordenveld. Naast 

een aantal locaties in Roderwolde zal zowel op de 

platten als in de Meulenkaomer worden 

geëxposeerd door een aantal kunstenaars. 

Op vrijdag 10 mei wordt op het terrein voor de 

molen door Kunstmomenten Noordenveld een 

spectaculaire openingsactiviteit georganiseerd. 

Daarover informeren zij zelf wel uitgebreid. 

 

Bouwactiviteiten in de molen 

Zoals elk jaar heeft een of meer paartjes kauwtjes 

de molen uitverkoren om hun nest(en) te bouwen. 

Eerst trof ik in de kap een breed bouwwerk aan 

(wellicht van twee verschillende paartjes). 

 
Dit heb ik een paar keer per week weggehaald. 

Nadat de molen op 6 april was gekruid kwam een 

andere kant van de kap in de aanvliegroute. 



Of het daardoor mogelijk was direct een smallere 

en hogere stapel 

takjes te 

bouwen??? 

Hier op deze foto is 

het resultaat van 

twee dagen takjes 

stapelen te zien. 

Totaal ruim een 

meter hoog en 

rijkend tot de rand 

van het achtkant. 

Hoog genoeg om er 

serieus een nest op in te richten. Gelukkig kon ik de 

kauwtjes hier net voor zijn en de takjes weer 

weghalen. Eenmaal een nest met eieren mag niet 

meer worden weggehaald (beschermde status van 

deze vogels). Dat zou opleveren dat de molen 

langere tijd niet gekruid kan worden en dus ook 

niet makkelijk kan draaien. 

 

Vernieuwde bank 

Voor de molen staat al een paar jaar een bank, 

geconstrueerd met stobben uit de Onlanden. De 

stobben werden toch wel erg zwak, waardoor de 

bank op instorten stond. 

Jan van der Veen heeft met eikenhout van Marjan 

en Sietze een mooi stel poten en armleuningen 

gemaakt. De dikke planken zijn nog in prima staat 

en zo is bij elkaar weer een prachtige bank voor de 

molen te vinden. De oude stobben staan er nu als 

sier tegenaan. 

 
 

Molenaars in Opleiding 

Tijdens de dag olieslaan op 6 april kregen we 12 

molenaars in opleiding (MIO’s) uit Hilversum / 

Utrecht en omstreken op bezoek. Zij wilden wel 

eens in het echt meemaken hoe het olieslaan in 

zijn werk gaat. Een van deze heren (Marco 

Hemsen) blijkt en prima fotograaf. Zie hier twee 

van zijn foto’s. 

 
Kruien op de echte manier, oftewel op handkracht. 

 
Instructie door onze olieslager Mans Harms. 

 

Mooie boekwerken 

Naar aanleiding van het archeologisch onderzoek 

in de Onlanden is een prachtige driedelige uitgave 

uitgebracht. 

 
Hiervan hebben wij een exemplaar beschikbaar 

gekregen om ter inzage in de molen te leggen. Dat 

gaan we zeker doen. 

 

In deze zelfde periode werd ons een tweedelige 

uitgave beschikbaar gesteld door de provincie 

Drenthe: 



  
Geschiedenis van Drenthe: 

• Een archeologisch perspectief 

• Een nieuw perspectief. 

Ook deze liggen in de molen om te worden 

ingezien. 

 

Schilders 

Wanneer ze gaan komen weten we nu nog niet, 

maar de schilders komen (met hun hoogwerker) 

binnenkort zeker nog een tijdje voor de molen om 

hun klus af te maken. Onder andere moeten de 

wieken nog verder worden afgewerkt. Dat 

betekent dat binnenkort zeilen en borden weer 

van de wieken zullen worden weggenomen en dat 

betekent weer dat dan de molen niet zal draaien. 

 

Donateurs 

Al jaren is de minimum donatie voor Stichting Olie- 

en Korenmolen Woldzigt € 5,00. Prijzen en ook de 

energierekening zijn in die tijd wel steeds 

gestegen. Wij kunnen dan ook niet achterblijven en 

hebben dit minimum bedrag verhoogd naar € 7,50. 

Veel mensen doneren gelukkig een ander (hoger) 

bedrag. Dat helpt enorm om ons werk als Stichting 

te kunnen blijven doen. Zo was het ook weer 

mogelijk te investeren in dat wat nodig is voor de 

nieuwe expositie in het graanmuseum. 

U weet toch dat donateurs gratis toegang hebben 

in de molen 

 

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd: 

• Vrijdag 26 april 2019 om 16:30 uur: 

Feestelijke seizoensopening molen en 

Meulenkaomer. 

• Vrijdag 26 april 17:00 uur  tot zaterdag 27 april 

17:00 uur: olie(slag)marathon in de molen. 24 

uur aaneengesloten wordt olie geslagen. 

• Zaterdag 27 april 09:00 – 11:00 uur ONTBIJT 

VOOR DE MOLEN. Je moet je wel opgeven 

(maximaal 40 personen kunnen we ontvangen): 

mail naar info@woldzigt-roderwolde.nl en 

vermeld je naam en het aantal personen. Voor de 

deelname aan het ontbijt vragen wij een bijdrage 

van € 2,50 per persoon. 

• Vrijdag 10 mei 19:30 uur: Voor de molen: 

Openingshappening Open Atelier Route 

Noordenveld (Roderwolde) door 

Kunstmomenten Noordenveld. 

• Zaterdag 11 en zondag 12 mei Nationale 

Molendagen. Molen en Meulenkaomer geopend 

van 11:00 – 17:00 uur. 

Ook zijn dan de werken van een aantal 

kunstenaars in het kader van Kunstmomenten 

Noordenveld te bewonderen. 

 

Groepen kunnen we weer ontvangen. 

Afspreken 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/

