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De vakantietijd moet nog beginnen.
Na de seizoensopening is het nog steeds behoorlijk
rustig in en rond de molen.
We zijn wat minder open dan voorheen (nu
donderdag t/m zaterdag tot half september), maar
ook op die dagen komen de bezoekers nog maar
mondjesmaat naar de molen.
In onze regio duurt het ook nog even voor de
zomervakantie losbarst (21 juli). We zijn dan ook vol
goede moed, dat de molen (en natuurlijk ook de
Meulenkaomer) zich dan weer kan verheugen op
flinke bezoekersaantallen.
26 mei: Twee wandeltochten bij Woldzigt
Op zaterdag 26 mei was onze verwachting hoog
gespannen. Aangekondigd was, dat van de
wandeltocht “Walk for Life” (doel: geld inzamelen
voor een leuke dag voor jong volwassenen met
kanker), startplaats Haren, zo’n 100 wandelaars de
molen zouden aandoen als rustpunt.
De Leekstermeer wandeltocht (met als doel geld in te
zamelen voor Humanitas) was op dezelfde dag.
Hiervan was aangekondigd dat er wel eens 400(!)
wandelaars een stempeltje bij de molen zouden
kunnen komen halen.
Alle hulptroepen waren gemobiliseerd om er voor te
zorgen dat iedereen van koffie / thee met eventueel
een plak krentenbrood met boter kon worden
voorzien.

Hiervoor hadden we weer een super goede
samenwerking met de mensen van het Dorpshuis De
Doefkamp. Ook de toiletwagen van het openluchtspel
was opgesteld.
De grote koffieketel werd aangevoerd, samen met
twee snelle koffiezetters. Stapels krentenbrood
waren aangerukt, evenals een flink aantal pakken
thee, koffie, koffiemelk, suiker en bekertjes.
Ook werd een aantal sta-tafels aangesleept. Met de 4
witte tafels van de molen en al onze kunststof
terrasstoelen werd een heus terras ingericht.

De eerste wandelaars uit Leek waren al eerder bij de
molen dan de eigen stempelaars van de organisatie.
Zij kregen een mooie stempel van de molen en
stapten direct door (dus zonder koffie e.d. te kopen).
Over het geheel van de dag waren we achteraf wel
wat teleurgesteld. Van “Walk for Life” zijn ongeveer
45 wandelaars langsgekomen en uit Leek zo’n 250.
Op zich mooie aantallen, maar lang niet waar we op
hadden gerekend.
Alles liep gesmeerd. Daar kunnen we sowieso met
ons allen trots op zijn.
Gazonmaaier
Eind april werd door de firma Buiter de nieuwe
zitmaaier, merk Husqvarna, geleverd.

Mede dank zij een forse bijdrage van Het Drentse
Landschap was de aanschaf mogelijk.
Dit is een frontmaaier met mulchfuntie. Dit betekent
dat we nu zijn verlost van de dikke plukken gemaaid
gras waar we met onze vorige maaier steeds last van
hadden. Ook kunnen hiermee de hoekjes beter
worden bereikt. Hij is een beetje smaller dan de
vorige. Dit levert op, dat er ook een stuk makkelijker
mee langs de molen naar de schuur achter de molen
kan worden gemanoeuvreerd. Met deze maaier moet
alleen wel wat vaker worden gemaaid….
5 juni de heg voor de molen gesnoeid
Op dinsdag 5 juni is door leiding en een aantal
pupillen van de zorgboerderij “Achterste Wold” uit
Peize de heg voor de molen weer eens onder handen
genomen.
Altijd weer een pittige klus en goed oppassen voor de
stekels van de meidoorntakken. Ook het opruimen
van het snoeiafval vraagt de nodige aandacht. De
pupillen van de zorgboerderij hebben continue
aansturing nodig. Daarom petje af voor Albert
Boelens van de zorgboerderij. Hijzelf heeft nog wel
het meeste werk gedaan.
Natuleum
Voor de tweede keer is 155 liter lijnolie bij het bedrijf
Vliegenthart in Tiel verwerkt tot 200 liter natuleum.
Ook nu weer gaat 150 liter naar Het Drentse
Landschap. Die stellen het beschikbaar aan de
beheerders van de verschillende boerderijen en

dergelijke om te gebruiken voor waar vroeger met
carboleum of teer werd gewerkt.
50 liter blijft achter
in de molen. Die
verkopen we zelf:
10 bussen van 2,5
liter en 24 van 1
liter. Natuleum (op
natuurlijke basis,
oftewel lijnolie) is
veel minder
milieubelastend
dan carboleum of
teer..

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd:
• Zaterdag 16 juni: Lammetjesdag bij de
Blakervelder Hoeve in Roden. Wij staan hier met
een kraam met meelproducten en lijnolie.
• Zaterdag 23 juni: Fietstocht voor leden van de
Rabobank Westerkwartier / Noordenveld. Hier
wordt gerekend op in totaal 600 fietsers
(afhankelijk van het weer….), waarvan mogelijk
wel 300 af zullen afstappen om een bezoek aan
de molen te brengen. Hier wordt geen koffie of
thee verzorgd. De fietsers komen vanaf Leek zo
ongeveer rechtstreeks hier naar toe en hebben
daar al een en ander kunnen nuttigen.
Wel zijn we met extra mensen paraat om deze
mensen op te vangen en rond te leiden in de
molen.
Dank zij Openluchtspel Roderwolde is ook nu de
toiletwagen beschikbaar op het terrein voor de
molen.
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Olieslaan demonstraties:

vast een beetje vooruitlopend op de
zomervakantie: Elke eerste zaterdag van de
maand. Dat wordt: Zaterdag 7 juli, zaterdag 4
augustus en zaterdag 1 september. Steeds van
13:30 - 17:00 uur.
12 augustus: ZOMERMARKT 10:00 - 17:00 uur.
Traditiegetrouw wordt door de Meulenkaomer
op de tweede zondag van september de
zomermarkt georganiseerd. De hele dag is er
voor de molen een gezellige markt met allerlei
interessante producten.
De molen zelf is eveneens de hele dag geopend
en in de molen worden demonstraties
ambachtelijk olieslaan verzorgd.
25 augustus 10:00 - 17:00 uur: Drentse
Molendag. Bijna alle molens in de provincie
draaien bij voldoende wind en openen hun
deuren. Natuurlijk doet Woldzigt hier ook aan
mee en wordt er 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!
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

