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April 2018
Vervolg onderhoud en aanpassingen
De museumcommissie (5 personen sterk) is de
afgelopen tijd bijna elke maandagmiddag actief
geweest in het graanmuseum. De resultaten zijn er
ook naar.
De inhoud van een flink aantal vitrines is onder de
loep genomen en opnieuw ingericht. Op dit moment
wordt nog gewerkt aan de begeleidende teksten en
dan kunnen de vitrines weer worden gesloten.
In de week van 9 april hebben de exposanten voor
“kunst binnen de schoolkring Roderwolde” ook hun
delen van de vitrines in de wisselexpositie
grotendeels ingericht. Nog een laatste “finishing
touch” en dan is dat ook klaar om vanaf de
seizoensopening bewonderd te worden.
Aandrijfriemen
Vorige maand vertelde ik dat een van de poelies een
aantal centimeters breder gemaakt zou gaan worden.
Dat is inmiddels gebeurd en de poelie zit weer op zijn
plaats. Tegelijk heb ik ook de aandrijfriem
omgedraaid (buitenste naar binnen). De buitenkant
heeft nog veel betere antislip dan de al jaren in
gebruik zijnde binnenzijde. Beide maatregelen samen
hebben op 7 april tijdens het maandelijkse olieslaan
hun nut bewezen. Alles liep weer een stuk
makkelijker en op de bewuste aandrijfriem hoefde
helemaal geen extra riemenwas met hars te worden
aangebracht.
Vloer Meulenkaomer
Dit is een heel wat ingrijpender project geworden dan
ik in eerste instantie had gedacht. Toen alles open lag
kwamen nog beide bouwkundig verantwoordelijken
van Het Drentse Landschap (onze huidige eigenaar)
de zaak beoordelen. Ook is er nog een specialist op
het gebied van houtrot en zwambestrijding
bijgehaald.
Alle balken onder de vloer zijn vervangen. Hiervoor is
geïmpregneerd hout gebruikt.

Daarnaast zijn alle balken aan de einden nog extra
ingesmeerd met een conserveermiddel en zijn er
bitumen stroken geplakt op de vlakken die op de
(natte) muur kwamen te liggen. Er is echt van alles
aan gedaan om de nieuwe vloer een langer leven te
laten halen dan de ruim 40 jaren van de oude vloer.
Met deze conserverende maatregelen was het nog
niet klaar: onder de vloer is een dikke laag iso-chips
gestort. 16 balen van deze “chips” zijn onder de vloer
verdwenen.

Deze moet er voor zorgen dat het vocht (wat sowieso
in de kruipruimte aanwezig is) niet meer kan
doordringen tot in de houten vloer.

De vloerdelen bleken allemaal nog in prima staat.
Toen ze van de balken zijn losgemaakt, zijn ze
allemaal genummerd met als doel de vloer weer
precies zo terug te kunnen leggen als hij was (de oude
slijtplekken worden daarmee in stand gehouden om
zo het authentieke karakter zoveel mogelijk te

bewaren). Een deel van de vloer moest worden open
gezaagd voor de eerste inspecties. Dat betekende dat
een randje van zo’n vier vloerdelen moest worden
vervangen door nieuwe.

met genoegen op terug. Altijd leuk om over het
ambacht te vertellen en zeker als je publiek zo
enthousiast en geïnteresseerd is.
In de opleiding leren de molenaars ook over het
bestaan van houten assen (vroeger bijvoorbeeld ook
de bovenas, waar de wieken aan zijn bevestigd). Die
zijn veelal in de lagering versterkt met metalen
schenen.
Maar ja, waar zie je zoiets nog? → in Woldzigt.
Onze originele, 166 jaar oude, wentel-as (waar de
slagheien, losheien en stampers van de appelpotten
door worden aangedreven) heeft op drie plekken
zo’n lager:

Op zaterdag 14 april zijn de werkzaamheden
afgerond. Alle spullen van de Meulenkaomer zijn
inmiddels weer terug gesjouwd naar hun plek.
Alles precies op tijd klaar voor het nieuwe seizoen.
Molenaars in opleiding op bezoek in Woldzigt
Tijdens het olieslaan op 7 april kregen we bezoek van
8 molenaars in opleiding (MIO’s) uit de regio Utrecht.

Andere bouwactiviteiten in de molen.
“In mei leggen alle volgens een ei” is een oud
gezegde. Als het aan uw molenaar ligt gaat dat niet
op voor de kauwtjes die de molen als mogelijke
nestelplaats hebben uitgekozen.
Zo’n drie keer per week haal ik een grote berg takjes
weg uit de kap. Resultaat van hun “bouwactiviteiten”.

In de theorieboeken van de molenaars opleiding staat
wel een en ander over het olieslaan, maar de echte
kennis doe je natuurlijk op als je het persoonlijk
meemaakt en zelf aan de touwtjes mag trekken.
Van 9 tot circa 4 uur ’s middags hebben ze bij
toerbeurt meegedraaid met onze olieslagers Piet
Boelen en Peter Boskamp.
Niet alleen de MIO’s hebben genoten van deze dag,
ook beide olieslagers en ondergetekende kijken hier

In het begin dacht ik dat ze echt de takjes helemaal
op de vloer legden (dus naar binnen gingen). Dat
bleek niet zo te zijn. Ze komen met een takje net over
de rand en laten het dan vallen. Bijzonder is, dat ze

niet een vaste plek hebben (bijvoorbeeld altijd aan de
oostkant naar binnen gaan), maar dat ze de kap van
de molen volgen, welke kant die ook is opgekruid.
Op één bepaalde plek, net voor de lange spruit,
duiken ze tussen de roosterhoutjes door om hun
takjes te laten vallen. Dat doen ze ook als die plek
toevallig net boven het trapgat is terechtgekomen
met het kruien van de kap.
Dan tref ik een hele berg takjes onder aan de trap
aan. Als je ze daar hun gang laat gaan, moeten ze wel
een bult takjes van zo’n 3,5 meter maken voordat hij
hoog genoeg komt om er eieren in te leggen.
•
Openingsdagen
Henk van Kalken heeft mij geïnterviewd naar
aanleiding van mijn pensioen begin mei aanstaande.
Wat daar in wordt verteld ga ik hier niet nog eens
herhalen.
Wel: de openingsdagen van de molen zijn in het
vervolg tijdens het seizoen van donderdag t/m
zaterdag ’s middags van 13:30 – 17:00 uur (en dus
niet meer op dinsdag en woensdag).
De Meulenkaomer blijft vooralsnog wel de oude
openingsdagen hanteren: van dinsdag t/m zaterdag
13:30 – 17:00 uur.
Activiteiten in Woldzigt en voor de komende tijd:
• Vrijdag 27 april (jawel op Koningsdag!) om 16:30
(tot ongeveer 17.30 uur): Feestelijke
seizoensopening van molen Woldzigt en
Meulenkaomer. Zoals jullie weten is het dit jaar
het Peter van der Velde jaar. Dit oud schoolhoofd
van de school in Roderwolde heeft vele

•

gedichten geschreven in het Drents. Een speciale
gast zal tijdens de opening voordragen uit het
werk van Peter.
Verder is de opening van de expositie “kunst
binnen de schoolkring Roderwolde” in het
graanmuseum.
Ook is er extra aandacht voor de expositie In de
Meulenkaomer (en gang) met werken van Agnes
Germeraad.
Bij deze gelegenheid bieden Molenbestuur en
Meulenkaomer samen een drankje en een hapje
aan om te toasten op het nieuwe molenseizoen.
Zaterdag 5 mei: Onze vaste activiteit voor de
eerste zaterdag van de maand: 13:30 – 16:30 uur
wordt er weer olie geslagen.
Zaterdag 12 mei Nationale Molendag: Molen
open van 10:00 – 17:00 uur. De hele dag wordt
olie geslagen. Ook de Meulenkaomer is die dag
de hele dag geopend.

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!
Zie op de website, de pagina “Contact” daar staat een
aanmeldformulier met alle soorten vrijwilligerswerk
waar je je voor kunt aanmelden.
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

