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Stille boel rond de molen. 

Corona blijft ons bezig houden. Juist nu weer (half 

oktober) zijn de maatregelen door de overheid 

aangescherpt. 

Voor Woldzigt een onveranderde situatie. Het 

bestuur had al besloten dit seizoen (ofwel dit 

kalenderjaar) de molen gesloten te houden. 

De bezoekersaantallen voor 2020 zijn dus nu al 

bekend (alles wat tot en met 7 maart de molen 

heeft bezocht): 72 personen. 

Af en toe worden we nog wel benaderd door 

mensen, die aangeven “toevallig in de buurt te zijn 

en maar met 2, 3 of 4 personen de molen te willen 

bezoeken”. Helaas moeten we ook die mensen 

teleurstellen. De onderlinge afstand van 1,5 meter 

is op een aantal plekken in de molen niet voldoende 

te realiseren. Verder is het ondoenlijk alle 

hygiënische maatregelen uit te voeren: bijvoorbeeld 

alle trapleuningen ontsmetten (eigenlijk ook de 

traptreden, want heel wat mensen houden zich 

daar aan vast). 

Ook maken we ons zorgen over de veiligheid t.a.v. 

besmettingsrisico van een aantal van onze 

vrijwilligers. 

Dus: een algehele bezoekers stop geeft een 

eenduidige regel waar niet van wordt afgeweken.  

Voor iedereen duidelijk. 

Om voor voldoende voorraad lijnolie te zorgen, zijn 

we wel van plan een keer met een zeer beperkte 

groep (2 personen) olieslagers een dag productie te 

draaien. Daarvoor wordt op het moment dat dat 

werkelijk gaat gebeuren met een aantal olieslagers 

contact opgenomen. 

 

Ooievaars 

Vorige maand sloot ik af met een berichtje over de 

ooievaars op de molen:  

“Meestal zitten ze alleen in de  

wieken, maar deze had de vangstok uitgekozen. 

We zullen het er maar niet over hebben hoe een van 

onze dakramen er die dag uitzag….“ 

Daarbij had ik ook een foto willen plaatsen. Die is er 

dus bij ingeschoten. 

Daarom hierbij alsnog: 

 
 

Grasmaaien of moerasmaaien? 

De afgelopen dagen was het eindelijk een aantal 

dagen droog. Zowel buurvrouw Aletta als uw 

molenaar hadden dezelfde plannen: het gazon 

maaien. 

Helaas bleek het terrein voor de molen nogal 

drassig. Hoe dichter naar de weg, hoe zompiger het 

werd. 

De maaier van de molen kwam een paar keer vast 

te zitten. Zie de sporen in het veld (overigens al 

weer een beetje dicht getrapt). 

De maaier slipte en kwam vast te zitten. Uiteindelijk 

heb ik alleen de helft van het gazon kunnen maaien 

die het dichtst bij de molen ligt. Hoe verder ik naar 

voren kwam, zoveel te meer begonnen de wielen 

grip te verliezen. 

“Onze” maaier heeft wat kleinere wielen. Dus Aletta 

kwam met haar zwaardere maaier (met duidelijk 

wat grotere aangedreven wielen) te hulp schieten. 

Zij begon aan het smallere deel van het gazon 

(rechts voor de molen). 

Bij het eerste rondje vlak langs de heg, begonnen 

ook bij haar maaier de wielen door te slippen. Ook 

met een behoorlijk diep spoor tot gevolg: 



 
Met vereende krachten kon de maaier worden 

losgetrokken en verder maaien. 

 

Voor wie deze dagen langs de molen kwam en een 

half gemaaid gazon bespeurde: Nu weten jullie hoe 

dat komt. 

 

Graannotering, meer bijzonder… 

Het gerestaureerde document “De prijzen der 

granen & zaken waren, op den 18 juni 1847 de 

Korenbeurs te Groningen” 

Is, zoals vorige maand al is vermeld, overgedragen 

aan de Groninger Archieven om daar in bewaring te 

worden genomen. 

Bij de bestudering van het document is het 

volgende vastgesteld m.b.t. dat de daar op 

aangebrachte illustratie: 

“De tekening was volgens mij een origineel en geen 

foto. Maar de naam Otto Eerelman zegt je vast wel 

wat en die heeft de tekening gemaakt. En anders zal 

Wikipedia wel uitkomst bieden.” 

 
(Wikipedia: “Otto Eerelman was een kunstschilder, 

etser en lithograaf die vooral bekend geworden is 

dankzij zijn natuurgetrouwe schetsen en 

schilderijen van honden en paarden.”). 

We hebben dus iets bijzonders in huis gehad, wat 

nu bij de Groninger Archieven een betere 

bewaarplek heeft gekregen dan in ons 

onverwarmde graanmuseum. 

 

 

Rietdekker 

Op vrijdag 16 oktober gaat de rietdekker aan de slag 

om losgeraakte plukken riet aan te vullen en weer 

goed vast te zetten. 

Daarvoor verschijnt weer een hoogwerker voor de 

molen, want ze moeten helemaal boven op de kap 

aan de slag. 

 

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd: 

• Het blijft zoals het al was: de molen blijft 

gesloten voor publiek.  

• Molenproducten nodig? 

Via een bestelformulier op de homepage van de 

website (www.woldzigt-roderwolde.nl) kun je 

op dit moment alleen lijnolie, hardhoutolie en 

Natuleum bestellen. 

(De voorraad meelproducten is over de 

verkoopdatum en een nieuwe voorraad maken 

is nog niet gebeurd.) 

Ik neem vervolgens contact met je op om een 

afspraak te maken wanneer het kan worden 

opgehaald.  

 

Hartelijke groet, 

de molenaar en molenaarsvrouw, 

Dirk Magré en Wilma Bruin 

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

