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Al weer een nieuw jaar, maar toch
even terugkijken

Afsluiting molenjaar
De Molenstichting Drenthe viert sinds een aantal
jaren aan het eind van het jaar een jaarafsluiting.
Dit is steeds in een van de molens die onze
provincie rijk is. Dit jaar viel de eer aan Woldzigt.

Gebeurtenissen in december
De molen beleeft een behoorlijk rustige periode,
maar toch is er nog wel een en ander te melden.
We zijn blij dat de molen ook in deze tijd van het
jaar belangstellenden kan begroeten.
Kerstboom voor de molen
Ook dit jaar is het weer gelukt. Via Tanja Haseloop
van de Noordenveldse Uitdaging hebben we een
kerstboom cadeau gekregen.
Vanaf 2 uur ’s middags waren de genodigde
welkom om de molen te bezichtigen en om 3 uur
begon het “officiële” gedeelte. Achtereenvolgend
kwamen aan het woord:

Medewerkers van Hoveniersbedrijf Albert de Boer
uit Peize kwamen op 7 december de boom voor de
molen afleveren. Hij is netjes op zijn plaats gezet
en diezelfde avond stond de molen weer mooi
verlicht in Kerst sferen.
•

Geert Roeles, voorzitter Molenstichting
Drenthe;
• Harm Jansen in de hoedanigheid van
voorzitter van de afdeling Drenthe van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars;
• Dirk Magré (ik dus), als vertegenwoordiger
ven het bestuur van Stichting Olie- en
Korenmolen Woldzigt en als molenaar.
Daarna was er tijd voor een hapje (o.a. de
oliebollen vonden gretig aftrek) en een drankje
(hier viel de Glühwein zeer goed in de smaak).
Kerstdiner
Op eerste Kerstdag was de platte omgetoverd tot
een huiskamer waar een van de bewoners van
Roderwolde het Kerstdiner met familie vierden.
Dus ook daarvoor is de molen geschikt (zonder de
molen zelf te bezoeken).

Omwentelingen en bezoekersaantal
Aan het eind van het jaar geven we aan de Drentse
Molenstichting het aantal omwentelingen van de
molen door (dank zij een verzegelde teller op de
bovenas in de molen wordt automatisch

bijgehouden hoeveel rondjes de wieken steeds
hebben gedraaid).
Doordat uw molenaar vanaf mei 2018 met
pensioen is en daarmee ook minder op
doordeweekse dagen de molen laat draaien en ook
doordat de molen afgelopen najaar zo’n 3
maanden zonder borden in de wieken en zeilen
aan de wieken heeft gestaan, hebben we helaas
maar 69.501 omwentelingen kunnen noteren (in
2017 was dit nog 175.952 omwentelingen).
M.b.t. de bezoekersaantallen noteerden wij 1164
betalende bezoekers (individueel en in
groepsverband samengeteld) en ruim 500 gratis
bezoekers (m.n. tijdens de Open
Monumentendagen). In 2017 werden in totaal nog
zo’n 1500 toegangskaartjes verkocht.
In 2018 kwamen om voor ons onduidelijke reden
ook veel minder schoolgroepen de molen
bezoeken (vaak op doortocht naar schoolkamp).
6 januari 2019 Lions “De Groote Griet”
In dit net begonnen jaar mochten we ons al weer
verheugen op de belangstelling van de vrouwen
Lions groep “De Groote Griet” uit Groningen. In
samenwerking met Het Rode Hert (dankjewel Bien)
konden we een leuk arrangement aanbieden.
Ook zeker zijn we grote dank verschuldigd aan Wil
Schröder en Lia Snoek. Een groot deel van de Lions
heeft o.l.v. Wil een wandeling naar de Kleibosch
gemaakt. Een heel klein deel o.l.v. Lia naar het
Groot Waal. Dat alles werd gecombineerd met een
molenbezoek met rondleiding en daarna
vertrokken de dames met hun aanhang (partners,
maar ook een aantal kinderen en honden) naar Het
Rode Hert voor een prima verzorgde lunch.
Met een zakje pannenkoekmix van de molen in
hun handen zijn de deelnemers enthousiast weer
naar huis gegaan.
Opleiding Molengidsen
Op maandag 14 januari zijn we met 4
enthousiastelingen begonnen met de opleiding
Molengidsen.

Het programma bestaat uit:
• In totaal 4 cursusavonden
• Een keer meelopen met de molenaar op de
dag van olieslaan (2 febr. of 2 mrt.);
• Een terugkomavond: ervaringen
uitwisselen en cursus afsluiting met
uitreiking certificaat.
Van de 4 deelnemers komen er 3 uit Roderwolde
en 1 uit Roden.
We hopen dat we ze met deze cursus zó
enthousiast maken dat ze weer een mooie
aanvulling op onze groep vrijwilliger zullen worden.
Van de museumcommissie
De museumcommissie is druk in de weer met de
voorbereidingen voor de nieuwe wisselexpositie in
het Graanmuseum. Allerlei materialen en
documentatie is aangevraagd en daar moeten we
als het eenmaal is ontvangen nog een heel stuk
werk mee uitvoeren voor de uiteindelijke
inrichting. Het wordt heel interessant en heeft voor
een aanzienlijk deel met de historie van
Roderwolde te maken.
Natuleum van lijnolie van Woldzigt
Natuleum is een ambachtelijk gestookt product dat
bestaat uit natuurlijke wassen, harsen en olieën
voor een sublieme bescherming van het
buitenhout. Het blijft lange tijd flexibel en
penetreert zeer goed in de meeste houtsoorten.

daarvan het overgrote deel af. Ongeveer 25% staat
bij ons in de molen en is daar dus te koop.
Kosten € 20,- per liter. We hebben het in bussen
van 1 liter en van 2,5 lier.
Uitstrijkvermogen: ca. 6 m2 per liter.
Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd:
• Zaterdag 2 februari 2019 december: Eerste
zaterdag van de maand: dus olieslaan. Molen
open van 13:30 – 16:30 uur.

Het heeft een uitstekend vochtwerend vermogen.
Doordat Natuleum geen vluchtige oplosmiddelen
bevat vindt er geen verlies door verdamping plaats
en blijft na verwerking 100% van het materiaal op
het hout achter.
Eens in de zoveel tijd leveren wij 150 liter lijnolie
aan het bedrijf Vliegenthart in Tiel. Zij maken
hiervan 200 liter Natuleum (dus 75% is de lijnolie
van Woldzigt). Wij kopen dat weer in van
Vliegenthart. Het Drentse Landschap neemt

Voor groepen wordt het momenteel wat lastiger een
afspraak te maken om de molen te bezoeken. De
weersgesteldheid is daarvoor te onbetrouwbaar.
Natuurlijk kan dat wel weer voor een bezoek vanaf
medio april.
Dit kan via de website op de pagina “Contact” op
www.woldzigt-roderwolde.nl.
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

