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Nu wel heel rustig. 

De periode van half december tot half januari is het 

rond de molen wel heel erg rustig geweest. 

Vanaf het moment dat de kerstboom voor de molen 

stond tot aan “driekoningen” (6 januari) hebben de 

spots de molen verlicht en brandden de lampjes in 

de boom. 

Eigenlijk is er alleen iets te vertellen over deze 

boom. 

 

Het verhaal van de kerstboom. 

De boom werd al een paar dagen eerder verwacht, 

dan hij uiteindelijk is geleverd. 

Daarom had ik het speciaal daarvoor in het gazon 

aanwezige gat vast open gemaakt en er een tak in 

gestoken om het makkelijk in al het water terug te 

kunnen vinden. 

Leuke speelplek 

Op een gegeven moment zag ik een paar kinderen 

daar bij dat gat. De tak was er uit gehaald en verder 

zag ik niet wat ze aan het doen waren. 

Ze zijn op mijn “aandringen” wel vertrokken…. 

Boom in het gat? 

Toen de boom werd geleverd op 7 december werd 

de stam aan de onderkant klaar gemaakt en een 

paar takken er van af zodat hij mooi diep in het gat 

zou verdwijnen (normaal zeker 80 cm diep). 

De boom eenmaal in het gat wilde echter maar een 

klein eindje zakken, dat klopte niet. 

Conclusie: de kinderen hadden waarschijnlijk een 

dag eerder stenen of steentjes in het gat laten 

vallen (plonst lekker in al het water dat op het 

gazon stond). 

Stevig vast gewigd 

Met een heel aantal houten balkjes hebben we toen 

de boom op zijn plek gezet en zo hoed mogelijk vast 

geklemd in het gat. 

Dat leek best wel afdoende. 

Maar de wind…. 

De wind stak na een paar dagen op uit het Zuiden. 

Daar bleek de boom toch n iet stevig genoeg voor 

verankerd te zijn, dus hij begon helemaal scheef te 

zakken: 

 
Dat was natuurlijk geen gezicht. 

Met touwen 

Gelukkig had ik in de molen nog een lang touw 

liggen. Daarmee is de boom weer redelijk rechtop 

komen te staan: 

 
Later kwam de wind juist van de andere kant. 

Gevolg: de boom helde juist weer helemaal de 

andere kant op. 

Ook dit heb ik met een (heel) lang touw weer 

kunnen oplossen. 

Nu weten jullie dus waarom de boom voor de 

molen dit jaar (en dat is voor het allereerst) op een 

gegeven moment aan vier kanten met touwen was 

geschoord. 

 

Weghalen… 

Dit was een erg grote boom (nogmaals dank 

daarvoor aan de schenker: hoveniersbedrijf Albert 

de Boer uit Peize). 

Die kreeg ik met geen mogelijkheid uit het gat (ook 

al stond hij er helemaal niet diep in. 



Dat heb ik opgelost door hem vlak boven de grond 

om te zagen. Fluitje van een cent. 

(Waarom heb ik daar voorgaande jaren niet eerder 

aan gedacht???). 

 
 

Met hulp van twee man van onze tuinploeg (Henk 

Buring en Peter de Boer) is de boom de volgende 

dag aan de kant van de weg gelegd. 

Modder 

Dat ging nog niet zo eenvoudig. We zakten tot over 

onze enkels in de modder. Zo drassig heb ik het in 

de jaren dat ik hier nu ben nog niet meegemaakt: 

 
Dat zal op het moment dat er weer gras gemaaid 

gaat worden wel een heel gehobbel met de 

zitmaaier opleveren… 

 

Eindejaar cijfers 

Elk wartaal leveren we de tellerstanden van de 

omwentelingen van de bovenas aan het de Drentse 

Molenstichting. Die verdeelt een subsidiepot van de 

provincie over de molens in Drenthe. 

Afhankelijk van het aantal omwentelingen van de 

bovenas krijgt elke molen een groter of kleiner 

bedrag. De beloning gaat tot maximaal 125.000 

omwentelingen. Waren het er meer, dan levert dat 

geen extra geld op.  

Voor Woldzigt held het volgende per kwartaal: 

1-1-2020 Start tellerstand: 989.064 

Na 999.999 staat de teller weer op 0 

31-3-2020: 8174 =  19.110 omwentelingen; 

30-6-2020: 72.217 = 64.043 omwentelingen; 

30-9-2020: 98.472 = 26.255 omwentelingen 

31-12-2020: 115.614 = 17.142 omwentelingen. 

Kortom: totaal 126.551 omwentelingen in 2020. 

Daarmee komen we voor de maximale subsidie in 

aanmerking. 

 

Nu maar afwachten hoe de overige molens in de 

provincie het hebben gedaan. Dan weten we hoe 

groot ons subsidie aandeel is. Een welkome 

aanvulling op een jaar waarbij de molen na 7 maart 

gesloten is gebleven voor het publiek. 

 

Ons totale bezoekersaantal is toe ook blijven steken 

op 68 betalende bezoekers…… 

 

Meelverkoop ligt nog steeds stil 

De maalsteen (zie bericht van vorige maand) is nog 

niet gerepareerd. Dus is er nog geen nieuwe 

voorraad meel beschikbaar. 

Check af en toe de website. Daar zal tussentijds wel 

worden gemeld als er weer meelproducten 

beschikbaar zijn. 

 

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/

