Van onder de wieken
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Vervolg onderhoud en aanpassingen
Stapje voor stapje is in het graanmuseum te zien dat
er best veel gebeurt.
De wisselexpositie hadden we willen vullen met
archeologische vondsten uit de Onlanden. Vanuit het
depot in Nuis waren de voorwerpen voor ons echter
niet tijdig beschikbaar. Daarom hebben we voor deze
zomer een ander thema gekozen: “kunst binnen de
schoolkring Roderwolde”.
Wie de exposanten zijn, maken we bij de
seizoensopening op 27 april bekend. Dan kunnen
jullie de producten van 4 verschillende makers
bewonderen.
Aandrijfriemen
Inmiddels hebben we op zaterdag 3 maart de nieuwe
spanrol inrichting kunnen testen. Wat een gemak om
alles aan te spannen. Niet meer over een hekje heen
klauteren, een meter of 3 de ladder bestijgen en
eindeloos draaien aan de schroef om de spanrol op
spanning te brengen.

Nu hoeven we alleen nog maar even over het hekje
te buigen en een poosje te pompen tot de druk op de
manometer 40 bar aangeeft. Als de riem wat slapper
wordt: nog een paar slagen er bij en klaar zijn we!
Met al dit werken aan de aandrijving bleek ook, dat
de poelie (aandrijfwiel voor de aandrijfriem) 3 cm
smaller is dan de riem zelf. Dit levert extra slijtage
aan de riem op en kan ook eerder aanleiding zijn voor
slippen van de aandrijfriem.

Dus is de poelie van de as gehaald en wordt er een
bredere velg buiten omheen gemaakt.
Bij de volgende keer olieslaan (7 april) gaan we het
effect daarvan ook weer ondervinden.
Vloer Meulenkaomer
Eind januari viel mij op. Dat de vloer in de
Meulenkaomer in een bepaalde hoek ruim 1 cm
onder de plint was weggezakt. Nadere inspectie
leverde op dat op meer plekken een hoeveelheid
ruimte was te bespeuren. Ik herinnerde mij nog het
advies van mijn vader toen ik in 1978 voor het eerst
een koopwoning ging bekijken. “Let goed op
eventuele ruimte tussen plint en vloer: dat kan
betekenen dat de balken onder de vloer aan het
rotten zijn.”

Dus de eigenaar (Het Drentse Landschap - HDL)
geïnformeerd en die zijn direct in actie gekomen.
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Conclusie: de hele vloer (met name de balken) moet
er uit. Daarna alles goed gereinigd / ontsmet en actie
ondernemen voor het water onder de vloer.
Er blijkt namelijk gewoon een stroompje van water in
de kruipruimte te lopen. Bij een vorige restauratie
(begin 70-er jaren) is er waarschijnlijk al een hele
betonnen bodem in de kruipruimte aangebracht met
een geul daarin om het water naar de voorkant
(vloerluik in de gang) te leiden, waar het via een gat
in de muur het riool in loopt.

Op de foto hierboven: de opening naar achter waar
het water van onder de keuken stroomt.

onmogelijk te ventileren) kruipruimte het vocht niet
meer bij de balken en de vloerdelen kan komen.
Ik houd jullie op de hoogte in de volgende “Van onder
de wieken”.
In principe moet alles weer klaar en toonbaar zijn
voordat de dames van de Meulenkaomer de ruimte
weer gaan inrichten voor het nieuwe seizoen.
Aftrap
Op dinsdag 6 maart was aftrap van het themajaar van
de gemeente. Centraal staat 'Cultureel Erfgoed'. De
cultuurcoach van WiN was erbij en zag hoe rijk de
gemeente is aan cultureel erfgoed.

De molenaars, het Jaar van Peter van der Velde, het
Rondje om de Brink en nog veel meer. Nu maar
hopen op veel nieuwe initiatieven op het gebied van
cultuur.
Omdat het ambacht van molenaar als immaterieel
cultureel erfgoed is toegevoegd aan de Unesco
Werelderfgoedlijst werd aan de molenaars van de
molens in de gemeente Noordenveld een prachtige
taart met daarop de afbeelding van de molen
uitgereikt.

De kruipruimte / betonnen bak met daarin stiepen om
de balklaag te dragen.

Die voor Woldzigt heb ik even in de vriezer bewaard
en is op 15 maart samen met de vrijwilligers van
Woldzigt soldaat gemaakt.
De doorgang in de muur naar de gang bij de
watermeter, waarlangs het water het riool in
stroomt.
Nog wel wat werk te doen dus. Met behulp van
kunststof “chips” wordt een drijvende en damp
remmende laag op de bodem aangebracht. Die gaat
drijven op het water en zorgt er voor de in de (bijna

Veranderingen komend seizoen
Zoals ik in de vorige aflevering van “Van onder de
wieken” al heb geschreven ga ik dit jaar mei met
pensioen. Dat houdt in dat Wilma en ik heel wat
minder beschikbaar zijn voor de molen. Voor ons
betekent dit dat we ons blijven inzetten, maar dan
zoals de andere vrijwilligers: Dus niet meer 5

middagen in de week in de molen en ook niet meer
automatisch groepen ontvangen buiten
openingstijden (en nog wel een pakketje meer aan
verantwoordelijkheden).
Activiteiten in Woldzigt en voor de komende tijd:
• Donderdag 15 maart om 19:30 uur: met bijna
alle vrijwilligers wordt invulling gegeven aan het
activiteitenrooster van Woldzigt.
• Zaterdag 7 april: Onze vaste activiteit voor de
eerste zaterdag van de maand: 13:30 – 16:30 uur
wordt er weer olie geslagen.
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.
We willen in principe in maart of april (als de
Meulenkaomer weer te gebruiken is) 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.
Aanmelden als vrijwilliger kan via de website. Op de
pagina “Contact” staat een link naar het
aanmeldformulier.

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

