Van onder de wieken
Juni 2019
Weeralarm
Op 4 juni ging het in onze omgeving flink te keer.
Op “Dit is Roden” stond een paar dagen later:
Roden en omgeving is waarschijnlijk toch getroffen
door een tornado in plaats van een Downburst ook
wel windschering genoemd. Dit meldt Weer.nl.
We hebben allemaal wel foto’s gezien van de
enorme schade aan en door met name
omgewaaide of afgeknapte bomen. In Roderwolde
zijn we hiervan gespaard gebleven.
Als dit soort winden de molen treffen is ook niet te
voorspellen hoe die daar dan vanaf komt.
In Noord-Holland is vorig jaar een molen zijn
wiekenkruis kwijtgeraakt door vermoedelijk zo’n
“Downburst”.
Op vrijdag 11 juni gold voor de drie Noordelijke
provincies een code oranje. Dat betekent dat er
zeer zware windstoten (van meer dan 100 km per
uur) vanuit het Zuiden werden verwacht.
Als voorzorg had ik de molen met zijn wieken naar
het Zuidwesten gekruid (wind recht van voren kan
de molen het best verdragen). De zeilen zijn
natuurlijk altijd al weggerold, maar nu had ik ook
de windborden aan de wiekeinden er uit gehaald.
Dit alles om de molen zo min mogelijk kwetsbaar
te laten zijn.

Op zaterdag 12 juni heeft de molen zo gedraaid. In
het begin van de middag ging het er (ondanks
ontbreken van zeilen en de buitenste borden) nog
best pittig aan toe. Op een gegeven moment telde
in 100 enden (wiekeinden langs de stelling) in 1
minuut. Normale werksnelheid van de molen is
tussen de 60 en 80 enden.

Blote benen en geknipte nagels
Als de molen zo draait zonder zeilen en met de
buitenste windborden uitgenomen spreken we van
“de molen draait met blote benen en geknipte
nagels”.
Als alleen de zeilen ontbreken en de borden zijn
wel geplaatst “blote benen”.
Zo zijn er voor de verschillende zeilvoeringen ook
allemaal namen:
Volle zeilen; duikertjes; lange halven; korte halven;
hoge lijnen en stormeindjes.
Schilders aan het werk.
Op dinsdag na Pinksteren (11 juni) werden wij bij
het opstaan verrast door het feit dat er weer een
hoogwerker voor de molen was gearriveerd.
De schilders waren terug om de werkzaamheden
van afgelopen najaar af te ronden. De hoogwerker
was nodig om nog een hoeveelheid werk aan de
wieken te verrichten.
Daarvoor moesten alle windborden weer uit de
wieken worden genomen. Dus onverwacht klom
uw molenaar de dag weer een aantal malen naar
boven om met de schilders alle 8 nog aanwezige
borden uit te nemen.
De buitenste borden kunnen op een heel slimme
en eenvoudige manier worden uitgenomen en
weer teruggeplaatst. Voor deze borden was wat
meer werk te verrichten. Je kunt ook niet met zo’n
bord (tegen de 3 meter lang) in je handen naar
beneden klimmen in de wieken. Met de
hoogwerker er bij lukte dit prima.

Natuurlijk roept dit de vraag op of hier ook nog een
benaming voor is. Dat zou ik echt niet weten. Voor
mij is de molen als hij er zo bij staat “ontmanteld”.
Ondanks het tegenvallende weer op diezelfde
dinsdag (veel regen en dus voor de schilders weinig
buitenwerk te doen) zijn de werkzaamheden aan
de wieken op vrijdag 14 juni afgerond.

Dan is het wel nodig dat u dat op de in de brief
aangegeven wijze doorgeeft aan onze
penningmeester, Hans Meijer.
Vorige maand is ook vermeld dat er tijdens het
olieslaan een ander tarief van toepassing is dan de
“normale € 3,00” voor iedereen van 6 jaar en
ouder.
Vanaf 13 jaar geldt dan een toegangsprijs van
€ 5,00. (Kinderen t/m 5 jaar nog steeds gratis; van
6 t/m 12 jaar ook tijdens olieslaan € 3,00).
Voor donateurs en hun hele gezin is de toegang
voor de molen (ook tijdens olieslaan) altijd gratis.
Bent u nog geen donateur, dan loont het dus zeker
om dat alsnog te worden….

Dus uw molenaar mocht nog eens een aantal
malen tot boven in de wieken klimmen om samen
met de schilders (één in het bakje van de
hoogwerker en de ander om de borden aan
degene in het bakje aan te geven) de borden weer
terug te plaatsen.
Duitse leerling molenaars slaan olie
Op zaterdag 15 juni komt (als jullie dit lezen
“kwam”) een groep van 12 Duitse leerling
molenaars kennis en ervaring opdoen van het
olieslaan. In kleine groepjes lopen ze steeds een
uurtje mee met onze olieslagers om zelf mee te
werken en alle facetten van dit mooie proces te
beleven en voelen.
Zij moeten arriveren als de wegen in Roderwolde
en omgeving zijn afgezet vanwege de wielerronde /
ploegentijdrit.
Nog even afwachten of dat allemaal goed komt.
Toegangsprijzen en Donateurs
In deze steeds duurder wordende tijd moeten wij
als Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt ook
naar onze financiën kijken.
Deze maand is huis aan huis een brief bezorgd met
uitleg over een verhoging van € 5,- naar € 7,50 van
de donateursbijdrage. Hierbij wordt aangegeven
dat u ook kunt melden als u bij het oude bedrag
van €5,- per jaar wilt blijven.

Expositie
We hebben hier al eerder over geschreven.
In het graanmuseum (verdieping boven de
westvleugel van de molen) hebben we momenteel
een prachtige expositie over de archeologische
vondsten in de Onlanden. Ook wordt hiermee een
stukje geschiedenis verteld over hoe de bewoners
van de streek (Rowolmers?) langzaamaan vanuit
het Noorden naar het Zuiden het gebied
ontgonnen en zo uiteindelijk in het huidige
Roderwolde terecht kwamen.
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Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd:
• Zaterdag 6 juli 13:30 – 17:00 uur Demonstratie
olieslaan. Onze vrijwilligers laten ook deze keer
het oude ambacht anno 1852 herleven. Het
lijnzaad wordt geplet onder de enorme

kantstenen van elk 3400 kg, verwarmd op het
vuister en in de pers wordt de olie er uit geslagen
(dat moet je zien om te begrijpen hoe dat gaat….)
Zaterdag 3 augustus 13:30 – 17:00 uur. Net als
op 6 juli wordt er weer olie geslagen. Altijd leuk
om een keer mee te maken.
Zondag 11 augustus 11:00 – 17:00 uur.
Zomermarkt op het terrein voor de molen.
Georganiseerd door de Meulenkaomer. Woldzigt
is de hele dag open en is ook nu weer in de weer
met het olieslaan.
Zaterdag 24 augustus 11:00 – 17:00 uur Drentse
Molendag. Molen en Meulenkaomer geopend en
ook nu wordt er olie geslagen.
Zaterdag 7 september 13:30 – 17:00 uur. Onze
standaard eerste zaterdag van de maand, dus:
demonstratie olieslaan.
Zaterdag 14 en zondag 15 september 11:00 –
17:00 uur Open Monumentendagen. Molen en
Meulenkaomer beide dagen geopend. Op
zaterdag wordt olie geslagen. Op zondag (tijdens
de Rowolmer Fair) niet.
Beide dagen voor iedereen gratis toegang!

Voor groepen via de website een afspraak worden
gemaakt via de pagina “Contact” op www.woldzigtroderwolde.nl.
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

