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Wat gebeurt er nog op of rond de molen?. 

De afgelopen weken werden we geconfronteerd 

met strakker aangehaalde regels om het corona 

virus te beteugelen. Met name: niet meer dan 2 

personen “op bezoek” en “blijf zo veel mogelijk 

thuis”. 

Dit had tot gevolg, dat het bestuur van Stichting 

Olie- en korenmolen Woldzigt de geplande 

Algemeen Bestuur vergadering heeft gecanceld.  

Het Dagelijks Bestuur heeft wel onderling overleg 

gehad via mail en WhatsApp. Wat daar weer uit is 

gekomen is gecommuniceerd met het AB. 

De Museumcommissie heeft haar activiteiten 

(herinrichten van een deel van het graanmuseum) 

ook een paar weken opgeschort evenals de 

tuinploeg. 

Met betrekking tot de tuinploeg: het terrein voor de 

molen is ook wel zo drassig, dat er weinig 

werkzaamheden mogelijk zijn. De graskanten zijn 

nog een keer bijgewerkt en na een kleine week 

zonder regen lukte het met moeite om het gazon 

nog een keer te maaien (want het gras blijft wel 

groeien, ook al is het inmiddels november). 

 

Meelverkoop ligt stil 

De laatste meelvoorraden waren houdbaar tot ten 

minste begin oktober. 

Daar was nog wel een aardige portie van over. Die 

mogen we helaas niet meer verkopen. 

Gezien de zeer geringe omzet van het afgelopen 

half jaar heb ik dan ook besloten géén nieuwe 

voorraad te gaan maken. Daarvan zou waarschijnlijk 

meer dan de helft aan het eind van de 

houdbaarheidstermijn weer overblijven. Malen voor 

de kliko is tegen mijn principes. 

 

Lijnolie 

Er is nog steeds een voorraad lijnolie. Die bederft 

niet, dus is nog wel te koop. 

Net voor de strengere maatregelen is een klein 

ploegje van 3 man een  vrijdagmiddag in de molen 

geweest om de hele olieslag goed schoon te maken 

en vervolgens een portie olie te produceren. 

De bedoeling was om dat een week later nog voort 

te zetten. 

Dit is dus ook uitgesteld. Zodra het weer een beetje 

kan (en verantwoord is) gaan we dit hervatten, 

zodat ook onze voorraad lijnolie weer op pijl 

gebracht kan worden. 

 

Rietdekker 

Vorige maand kondigde ik al aan dat de rietdekker 

werd verwacht op de molen om een aantal plekken 

op de kap en op het achtkant bij te werken. 

Dit was het vervolg op mijn rapportage aan de 

eigenaar, Het Drentse Landschap, in juni. Daarin 

meldde ik (met een aantal foto’s) dat op een aantal 

plekken in de kap lekkage was gevonden. 

 

Op deze hoogte (meer dan 20 meter) mag volgens 

hedendaagse ARBO regels alleen nog met een 

hoogwerker worden gewerkt. 

Dat was deze keer wel een heel grote. 

Hij paste nauwelijks op de oprit en tussen de 

hekken voor de molen: 

 
 

 
 

Uiteindelijk is hij daar halverwege blijven staan om 

te voorkomen dat het hek en het pad te veel 

beschadigd zouden raken. 



Op de foto hieronder is te zien, dat het precies lukte 

om tussen de wieken door de randen van de kap te 

bereiken. 

 
Ze zijn er aan alle kanten bij geweest. Daarvoor 

moest de molen een aantal keren gekruid worden 

om een andere zijde van de kap binnen bereik van 

de rietdekkers in de hoogwerker te plaatsen. 

 

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. 

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/

