
Van onder de wieken 

Het blijft nog een beetje 

behelpen. 

Helaas geen Gekleurd Grijs 

Nacht van de Nacht 

Samenstelling algemeen 

bestuur 

In de bestuursvergadering van 7 

september is Henk Buring benoemd als 

bestuurslid en daarmee toegetreden tot 

het algemeen bestuur. Woldzigt is waar 

Henk zijn wortels liggen en waar hij als 

vrijwilliger veel voor doet. Vanaf nu 

voegt hij daar bestuurstaken aan toe. 

Daar zijn we erg blij mee.



Lijnolie prijzen 

Lijnzaad is fors duurder geworden. De 

voorraad was op, er is nieuwe lijnzaad 

geleverd. We berekenen de kosten door 

in de lijnolie, waardoor we nieuwe 

prijzen hebben vastgesteld, te weten: 

18,5 cl = € 2,50, 0,5 l = € 4,00, 1 l = € 

8,00 en 5 l = € 34,00.

Open monumentendagen 

11 en 12 september 

Op deze dagen is het altijd een komen 

en gaan van geïnteresseerden in onze 

authentieke mooie molen. 

Helaas moesten we dit jaar de 

mogelijkheid om de molen te bezoeken 

beperken. 

 
Alleen indien vooraf een afspraak werd 

gemaakt konden maximaal 4 personen 

tegelijk de molen bezoeken en een 

rondleiding krijgen. Daar is op zaterdag 

de 11e goed gebruik van gemaakt (3 

maal achter elkaar mochten we een 

aantal belangstellenden ontvangen). Dit 

geringe aantal bezoekers kon 

aanschouwen hoe in de molen op 

authentieke wijze olie werd geslagen. 

Resultaat van de middag olieslaan: 

 
Voor de zondag waren er geen 

afspraken. 

Sandwichborden 

Op donderdag 9 september kwam ik bij 

de molen om het gazon te maaien. 

Tot mijn verrassing stond er een aantal 

forse pakketten tegen de deur van de 

platten: 

 



Daar bleken de door Het Drentse 

Landschap aan ons te leveren 

sandwichborden in te zitten. 

Twee mooie grote dubbele borden voor 

aan de kant van de weg. 

Het Drents Landschap (HDL) denkt met 

ons mee. Hoe krijg je straks, na Corona, 

je bezoekers weer terug?  

We moeten er zelf nog even de (op vinyl 

gedrukte posters van zo’n 110 bij 80 cm 

in plaatsen). 

 
We hopen met ons allen dat het snel 

weer terecht is om ze aan de kant van 

de weg te zetten omdat de molen dan is 

opengesteld. Er is geen voorbijganger 

meer, die dat ontgaat.

Olieslaan 

Nieuwe kleding 



Activiteiten Woldzigt  

Olieslaan: 

 

• 

• 

Nacht van de Nacht 


