Van onder de wieken
Februari 2018
Vervolg onderhoud en aanpassingen
In het graanmuseum zijn we druk bezig met de
herinrichting van een deel van de vitrines.
Zoals ik al eerder vermelde hebben we aan de
zuidkant onder de kap in het museum de vitrines
leeggehaald en van een achterwandje voorzien. Dat
maakt de ruimte om zaken ten toon te stellen wel
kleiner. Voordeel is wel weer, dat de bezoeker niet zo
erg meer wordt overvoerd door de hoeveelheid
tentoongestelde spullen. Wat er weer in paste en ook
zo bedoeld was, ligt nu op zijn plek.
Nu nog goede (nieuwe) teksten er bij en de vitrines
kunnen worden gesloten.
De schuifkasten onder de vitrines bevatten allerlei
voorwerpen, die eigenlijk niet relevant meer zijn.
Daar wordt dus ook een grondige “schoonmaak”
gehouden.
De exposanten voor de wisselexpositie (???) zijn
benaderd en van hen wordt verwacht dat zij contact
opnemen met de molenaar (met Dirk dus) om
verdere afspraken te maken over de inrichting van
dat deel van het museum.

Op bezoek bij Sleense molenaar Klaas Renting in
Holsloot konden we de proefopstelling van de nieuwe
installatie al bewonderen:

Zoals je ziet: een heel gevaarte. Door oppompen van
de hydraulische druk met het pompje rechts wordt
de arm met de rol er aan omhoog gedrukt. Dat levert
een bepaalde druk tegen de aandrijfriem.
Op woensdag 15 februari is het geheel op zijn plaats
gebracht en geïnstalleerd. Voorwaar nog een hele
klus!
Eerst de oude rol losmaken en voorzichtig laten
zakken.
Daar ligt hij dan na vele jaren van trouwe dienst:

Aandrijfriemen
De verbeterde aandrijving van de pletter (spanrol zie
vorige aflevering van “Van onder de wieken”) heeft
zicht bij de laatste keer olieslaan op 3 februari
bewezen: Prima resultaat!
Nu wordt hard gewerkt aan de vervanging van de
spanrol op de bovenste aandrijfriem. Deze is nog
meer kritisch dan die van de pletter.
Het wordt mogelijk om tijdens het olieslaan de
spanrol nog wat extra druk te kunnen geven (terwijl
alles gewoon doordraait).
Misschien herinneren jullie je de oude situatie nog
van de foto in mijn vorige aflevering.
Voor de volledigheid hierbij nogmaals daar een foto
van.

Vervolgens is de nieuwe in onderdelen op zijn plaats
gebracht en in elkaar gezet:

En daar is dan het geheel op zijn nieuwe plek. Klaar
om vele jaren de aandrijfriem op de juiste spanning
te brengen. Het pompje is vanaf de vloer te bedienen,
zodat we ook terwijl alles staat te draaien tussentijds
de spanning kunnen aanpassen.

De rol gaat nu de andere kant (niet trekkende kant)
van de aandrijfriem aandrukken. Dat moet nog
effectiever zijn dan de oude situatie.
Een mooi stukje aanvulling op de techniek in
Woldzigt, die tot stand is gekomen dank zij de
vakmanschap van Klaas Renting, die dit geheel
belangeloos voor ons heeft gedaan!

Er gaat een en ander veranderen in de molen
Uw molenaar gaat per mei dit jaar officieel met
pensioen. Dat houdt onder andere in, dat het aantal
verplichtingen ten aanzien van activiteiten in en rond
de molen flink gaat afnemen.
Wij zullen niet meer op elk willekeurig moment
groepen in de molen ontvangen, koekjes mee bakken
en rondleidingen verzorgen.
Ook voor het schoonhouden van de ruimtes in de
molen zal een groter beroep op de vrijwilligers
worden gedaan.
Daarom willen wij (het bestuur van de Stichting en wij
als huidig beheerderspaar) graag komen tot het
ontstaan van een aantal poules van vrijwilligers, die
te benaderen zijn voor ad-hoc opvang van groepen
voor zowel koekjes bakken als rondleidingen in de
molen verzorgen.
Ook zou het mooi zijn als er een team van vrijwilligers
komt, die regelmatig de handen uit de mouwen
steekt om wat schoonmaakwerkzaamheden in de
molen (bezoekersruimte, museum, keuken, toilet) ter
hand te nemen.
Via de website:
http://www.woldzigt-roderwolde.nl/contact/ kun je
je hiervoor aanmelden met een van de formulieren
die daar zijn te openen.

Hoe groter de poule, zo veel te meer kans we hebben
om potentiële molenbezoekers ook daadwerkelijk te
kunnen ontvangen. Dan kan er zicht vast wel iemand
vrijmaken voor zo’n moment.
Activiteiten in Woldzigt en voor de komende tijd:
• Zaterdag 3 maart: Onze vaste activiteit voor de
eerste zaterdag van de maand: 13:30 – 16:30 uur
wordt er weer olie geslagen.
• Donderdag 8 maart of donderdag 15 maart om
19:30 uur: met bijna alle vrijwilligers wordt
invulling gegeven aan het activiteitenrooster van
Woldzigt. Daarbij zijn ook alle nieuwe vrijwilligers
(of belangstellenden om vrijwilliger te worden)
van harte welkom. Als je graag als nieuwe
vrijwilliger een bijdrage wilt leveren, maar dan
gebruik van een van de formulieren op de pagina
Contact op de website. Zodra de definitieve
datum (8 of 15 maart; meeste stemmen gelden)
bekend is krijg je daar dan bericht over.
Voor groepen bestaat de mogelijkheid om buiten
openingstijden op afspraak de molen te bezoeken.
Dit kan via de website op de pagina “Contact”.
www.woldzigt-roderwolde.nl

Vrijwilliger worden – je bent nog steeds welkom!
• Molengids worden? Meld je aan.
Contactgegevens zie hierboven.
We willen in principe in maart starten met de
“cursus” van 4 avonden om je kennis te laten
maken met Woldzigt en zeker ook van molens in
het algemeen en een aantal organisatorische
onderwerpen.
• Meehelpen bij de ontvangst van groepen
kinderen en met hen koekjes bakken? Ook hierbij
kunnen we nog wel een paar mensen gebruiken.
• Olieslager worden? Ons team kan steeds weer
nieuwe mensen gebruiken. Op die wijze (na
opgeleid te zijn in de praktijk) help je mee de
kennis en vaardigheid van dit oude ambacht in
stand te houden. We (met name Hans Meijer)
zijn druk doende om ook dit ambacht erkend te
krijgen als immaterieel cultureel erfgoed binnen
Nederland.

Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

