Van onder de wieken
September 2018

Het seizoen is bijna voorbij.
In mijn laatste “van onder de wieken” hadden we zo
ongeveer de hele zomer nog voor de boeg. En wat
een zomer hebben we gehad! (Voor de boeren wel
een tegenvaller door alle droogte).
Inmiddels zijn we al zo ongeveer in de herfst beland.
Met pensioen.
Zoals jullie weten ben ik afgelopen mei met pensioen
gegaan. Officieel ben ik nu dus niet meer de
beroepsmolenaar op Woldzigt.
Naar aanleiding van veel vragen: Wij blijven overiges
wel gewoon in de molen wonen.
Wat is er veranderd? Voor mijzelf (en Wilma) heb ik
nu meer vrije tijd gekregen. Zo zijn we deze zomer
twee keer twee weken op vakantie geweest en dat
tijdens het zomerseizoen.
Voor de molen: Die moet nu helemaal door
vrijwilligers worden bemand. Ikzelf ben in principe 1
keer per twee weken op vrijdag en zaterdag in de
molen. Als het even kan draait de molen dan ook. Op
de andere dagen is er veelal een bezetting van nietmolenaars. Dan draait de molen niet. We zijn ook
minder dagen per week open: donderdag t/m
zaterdag (dus 3 dagen per week i.p.v. 5).
Gelukkig is Harm Jansen (ook molenaar) na een zware
operatie goed herstellend en komt die ook wat vaker
de molen laten draaien.
Maar: al met al heeft mijn pensionering en daarmee
geen nieuwe beroepsmolenaar wel consequenties
voor de openingstijden van de molen.
De Meulenkaomer is wel gewoon van dinsdag t/m
zaterdag alle middagen geopend geweest.
Wat hebben we in die tijd allemaal meegemaakt in
de molen?
• Op 16 juni stonden we met een kraam met
lijnolieproducten en natuurlijk ons meel
assortiment op de streekmarkt van de
Lammetjesdag van de Blakervelder Hoeve.
• Op 23 juni kwam de fietstocht van de Rabobank
Westerkwartier langs de molen. Van zo’n 300
fietsers bracht ongeveer de helft een bezoek aan
de molen. Dat was een gezellige drukte.
• Op 27 juni kwam Jermo Tappel van Het Drentse
Landschap op mijn verzoek in de molen. Ik
vertrouwde namelijk de vloer helemaal boven in
de kap niet meer. Daar zijn voor nood door de
molenmaker een aantal platen overheen
gemaakt. Verder herstel gaat gebeuren.

Brandweer op bezoek.
Ten behoeve van een onderzoek door het
Kenniscentrum van de Hanzehogeschool is
meegewerkt aan "te beïnvloeden onderdelen proces
olieslaan". Er werd geëxperimenteerd met
verschillende temperaturen van het gemalen lijnzaad
bij het uitpersen en met verschillende hoeveelheden
toegevoegd water.
Dat heeft een hele verzameling flesjes lijnolie
opgeleverd met aan elk een label met de gegevens
van de werkwijze voor die hoeveelheid olie.
Doordat er iets fout ging met de instelling van het
brandalarm werd de brandweer automatisch
gealarmeerd en die kwamen tijdens deze proef ook
even een bezoekje aan de molen brengen. Gelukkig
was het een “vals alarm”, maar Roderwolde was weer
even opgeschrikt.
Zomermarkt voor de molen
Op 12 augustus was de Zomermarkt (organisatie De
Meulenkaomer) voor de molen.
Allerlei kramen met evenzovele verschillende (vaak
amabachtelijke) producten vonden een plekje op het
terrein voor de molen.

Het was een gezellige drukte en natuurlijk kregen we
ook een mooi aantal bezoekers binnen in de molen.
Kleurenonderzoek
Op 15 augustus kwam een specialist van Cor Buist
schilders een dag lang voor een uitgebreid

kleurenonderzoek van het schilderwerk van de
molen.

Met een fijn schrapertje werd op allerlei plekken laag
voor laag de aanwezige verf weggekrabd en steeds
met heel dikke pakketten kleurstaten vergeleken.
Alles werd genoteerd. Voorlopige conslusie m.b.t. de
verst in de tijd teruggevonden kleuren van de molen
en zijvleugels:
• Drents groen (een stuk lichter dan de huidige
groene kleur)
• Signaar rood
• Ceruleum blauw
• Loodwit
Aangezien dat afwijkt (met name het groen) van de
huidige kleur van de molen, moet dat eerst worden
gemeld aan de gemeente en misschien ook aan
Monumentenzorg Nederland. Dit is allemaal de
verantwoordelijkheid van de eigenaar, Het Drentse
Landschap.
Op 25 augustus: Drentse Molendag.
De Drentse Molendag is ooit opgezet om er voor te
zorgen dat op één dag zo veel mogelijk molens in de
provincie geopend zijn. Dit met name om molenaars
uit andere provincies uit te nodigen om in één dag zo
veel mogelijk molens in onze provincie te bezoeken.
Deze dag hebben we de hele dag olie geslagen en
niet alleen molenaars, maar ook ruim 60 andere
bezoekers.
Schilders aan de slag
Op dinsdag 28 augsutsus zijn de schilders gestart met
de klus om de hele molen (van top tot teen) van een
degelijke nieuwe verflaag te voorzien.

Die dag ’s morgens heel vroeg werd een hoogwerker
bij de molen afgeleverd. Deze zal zeker 5 weken (en
waarschijnlijk langer) voor de molen opgesteld staan
en door de schilders worden gebruikt voor alle
klussen op hoogte. En dat zijn er nogal wat bij een
molen.
Open Monumenten Dagen
Op 8 en 9 september waren de Open Monumenten
Dagen.

Deze twee dagen is de molen (samen met heel veel
rijksmonumenten in het hele land) gratis
toegankelijk.
Op zaterdag is de hele dag olie geslagen en ontvingen
we (zo goed mogelijk geteld) zo’n 150 bezoekers.
Op zondag (tijdens de Rowolmer Fair) was de molen
wel geopend en draaiden de wieken: 260 bezoekers.
Op het grasveld voor de molen kon men even
bijkomen met een kopje koffie of thee en heerlijk
eigen gemaakt gebak of een van de oude
streekgerechten. Allemaal verzorgd door de
Meulenkaomer.

•

Op zaterdag werden we ook nog bezocht door een
groep motorrijders met antieke Velocette motoren.

•

Seizoenssluiting
Op 15 september sloten we de deuren voor het laatst
van dit seizoen. Natuurlijk ontvangen we nog groepen
in de molen en gaan we door met elke eerste
zaterdag van de maand olieslaan.
De Meulenkaomer is nog een weekje langer open
gebleven.

•

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd:
• Zondag 23 september: ’s morgens tussen 10.45
en 11 uur komt weer de Oldtimer Trekkers tocht
door Rowol.

Ze maken net als vorig jaar een rondje door het
dorp en parkeren op het land naast de kerk.
Vandaar lopen de bestuurders en bijrijders naar
de molen voor een kop koffie / thee met een plak
krentenbrood. Hiervoor werken we intensief
samen met het Dorpshuis.
Volgens planning vertrekken de tractoren om
12.15 uur.
Dinsdag 25 september: Houtworm in de
westelijke vleugel (ook in het graanmuseum)
wordt bestreden door een door Het Drentse
Landschap ingehuurde specialist.
Zaterdag 6 oktober: Eerste zaterdag van de
maand: dus olieslaan. Molen open van 13:30 –
16:30 uur.
Zaterdag 13 oktober: Onze jaarlijkse
vrijwilligersavond in café Scheepstra.

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

