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Molen dicht en toch werk verzet. 

Ook deze maand zal het corona virus veel aandacht 

krijgen in de Wôlmer. 

Voor de molen zijn er natuurlijk ook effecten. 

Zo hebben we op de eerste zaterdag van de maand 

april de molen gesloten gelaten. 

Wel heb ik heel wat keren de molen laten draaien, 

maar dan we: 

 
Werkzaamheden 

Op 21 maart begon de lente. Tijd om eens in de kap 

te gaan kijken naar de activiteiten van de kauwtjes. 

En ja hoor: het eerste hoopje takjes als basis voor 

een nest was er weer: 

 
De kauwtjes gaan maar een klein stukje naar binnen 

en laten dan de meegebrachte takjes naar beneden 

vallen. Het duurt heet wat dagen voordat de stapel 

zo hoog is, dat ze er een nest in bouwen. Hierover 

berichtte ik vorig jaar ook. 

Dit werd mij nog eens duidelijk, toen de molen een 

stuk gekruid was en de plek waarlangs de takjes 

werden gedropt precies boven het trapgat terecht 

was gekomen. Nu lagen er heel wat takjes en ook 

mos op en onderaan de trap: 

 
 

Nieuw voor mij was een andere manier van nest 

bouwen: Hier waren de vogels echt in de kap 

gekomen om op een uitgezochte plek echt een 

bouwwerk te maken: 

   
Nou heb ik niet zo veel verstand van vogels en zeker 

niet van hoe ze hun nesten bouwen. 

Wel dacht ik al te hebben gezien dat er kraaien 

onder de kap doken. Uit de informatie die ik 

opzocht leerde ik dat die vogels hun nest graag 

maken in een vork van takken. Daar voldeed deze 

plek dus ook aan. 

 

Helaas voor zowel de kauwtjes als de kraaien, ruim 

ik het nestmateriaal steeds op (meestal om de dag, 

maar het kraaiennest groeide zo snel dat ik er echt 

een aantal dagen na elkaar mee aan de slag moest. 

 

Rustplaats 

Als je zo haard aan het werk bent met nest bouwen 

moet je af en toe ook uitrusten. Dat doen de vogels 

bij voorkeur op een van de wieken. 

Toen ik de molen zou laten draaien en een volgende 

wiek voor de stelling liet komen om daar het zeil 



voor te leggen, bleek dat de wiek niet allen rust- 

maar ook poepplek was: 

 
 

Tuinonderhoud 

Ook onze “tuinploeg” is al weer een paar keer aan 

het werk geweest. De graskanten voor de molen 

zijn allemaal keurig afgestoken. Ook is  met de 

schoffel stevig werk verzet onder de heg. 

 
Met gepaste onderlinge afstand van minimaal 1,5 

meter werd heel wat werk verzet door een bewust 

klein gehouden groepje vrijwilligers. 

In combinatie met het regelmatig maaien van het 

gazon ziet het er allemaal weer picobello uit. 

Karrenvrachten vol tuinafval leverde dit op. 

 
 

Verrassing 

Op dinsdag 14 maart hoorden wij ineens gebrom 

van een of andere machine voor aan de straat. Dat 

geluid kwam steeds dichterbij. Het bleek dat de 

borstelmachine die bezig was met de stoepen en de 

straatkanten ook even de hele straat voor de molen 

meenam. Dus die is geheel onverwacht ook weer 

grotendeels van het onkruid ontdaan! 

 

Museum 

Voor in het graanmuseum hebben we een flinke 

stapel foto’s (met teksten) op aluminium laten 

printen. 

Deze zijn voor het boven nieuw in te rechten deel 

over de geschiedenis van de molen en wie er 

allemaal door de jaren heen eigenaren, beheerders 

en molenaars zijn geweest. 

We kunnen niet wachten om hier een mooie 

presentatie van te maken en we hopen van harte in 

de loop van de zomer dit met al onze bezoekers te 

kunnen delen. 

 

HERHAALDE OPROEP: “Creativiteit en Woldzigt” 

We hebben nog ruimte beschikbaar:  

Heb je zelf voorwerpen in huis, die feitelijk onder 

het thema “Woldzigt en creativiteit” vallen en wil je 

die beschikbaar stellen (bruikleen, dan wel gift), dan 

houden we ons zeer aanbevolen. 

Laat het ons weten via de email info@woldzigt-

roderwolde.nl of neem contact op met een van ons. 

 

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd: 

• Niet eerder dan 1 juni gaan de molen en 

Meulenkaomer open voor het publiek. 

Houd de website in de gaten (en een volgende 

Wôlmer). Alles is onzeker. We weten nog niet 

hoe lang de huidige maatregelen van kracht 

blijven. 

• Ook moeten we goed nadenken over hoe om 

te gaan met de 1,5 meter maatschappij. Dat zal 

binnen in de molen moeilijk te realiseren zijn. 
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• Zaterdag 6 juni. Zeker nog onder voorbehoud: 

Zoals steeds op de eerste zaterdag van de 

maand: 13:30 – 17:00 uur olieslaan. 

 

Hartelijke groet, 

de molenaar en molenaarsvrouw, 

Dirk Magré en Wilma Bruin 


