Van onder de wieken
Januari 2020
De balans opmaken
Aan het begin van het nieuwe jaar is het goed om
even terug te kijken op het voorbije jaar.
Zoals ik al eerder heb verteld zit boven in de
molen om de bovenas (waar de wieken aan zitten)
een teller, die het aantal omwentelingen van die
as bijhoudt.
Omwentelingen en draaiuren.
Aan het eind van het jaar kunnen we dus
makkelijk uitrekenen hoeveel omwentelingen de
bovenas (en dus de wieken) heeft gemaakt.
Dat is voor 2019: 71.762.
Daarvoor heeft de molen 206 uren gedraaid.
We zijn veel meer uren open geweest, maar de
molen draaide niet al die tijd (niet altijd een
molenaar aanwezig en als die er wel was niet altijd
voldoende wind.
Bezoekersaantallen.
Volgens onze administratie hebben we in totaal
839 betalende bezoekers in de molen ontvangen.
Daarvan kwamen er 119 in groepsverband.
Het aantal bezoekers dat gratis de molen bezocht
was minimaal 464.
Het grootste deel daarvan kwam tijdens de Open
Monumentendagen: zo’n 430.

de achtereenvolgende molenaars, dan wel
beheerders paren zal niet ontbreken.
Creativiteit en Woldzigt
Bij die herinrichting gaan we ook een apart deel
inruimen rond het thema “Creativiteit en
Woldzigt”.
Er is al een aantal zaken aanwezig (door
verschillende mensen aangedragen in de
afgelopen jaren of al lang aanwezig:
Model in lucifers:

Figuurzaagwerk:

Openingstijden
We waren afgelopen seizoen geopend (eind april
tot half september) ’s middags op donderdag,
vrijdag en zaterdag.
Ook voor het komende seizoen streven we er naar
deze dagen weer geopend te zijn.
De seizoensopening voor molen en
Meulenkaomer staat gepland voor vrijdag 24 april
(16:30 – 17:30).
Graanmuseum
De museumcommissie is druk met de
herinrichting van een deel van de vaste expositie
in het museum.
De eigen collectie archeologische objecten
verhuist naar de beneden en komt in de
vitrinekast op de platten.
Een aantal objecten, die feitelijk niet zo relevant
zijn voor een molen (zoals veearts werktuigen)
gaat in de opslag.
Daarvoor in de plaats komt een uitgebreidere
presentatie over molen Woldzigt zelf. Over de
geschiedenis van de molen wordt een en ander
gepresenteerd. Ook een overzicht (met foto’s) van

Borduurwerk:

Tekening:

“Contactformulieren / Aanvraag bezoek” een
aanmeldformulier vrijwilliger.
Ben je geïnteresseerd in het proces van olieslaan
en zou je daar zelf ook mee aan de slag willen?
Neem ook dan contact met ons op via de website
(pagina “contact”). Dan gaan we daar graag voor
zorgen.
Voor groepen kan via de website een afspraak
worden gemaakt via de pagina “Contact” op
www.woldzigt-roderwolde.nl.

Tegeltje:

OPROEP
Heb je zelf voorwerpen in huis, die feitelijk onder
het thema “Woldzigt en creativiteit” vallen en wil
je die beschikbaar stellen (bruikleen, dan wel gift),
dan houden we ons zeer aanbevolen.
Laat het ons weten via de email info@woldzigtroderwolde.nl of neem contact op met een van
ons.
Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd:
• Zaterdag 1 februari. Zoals elke maand op de
eerste zaterdag van het jaar: 13:30 – 16:30
uur olieslaan.
• Vrijwilligersrooster
Inmiddels zijn we druk doende het
vrijwilligersrooster voor het komende seizoen
in te vullen.
Heb je zin en tijd om een bijdrage te leveren
(bijvoorbeeld door een paar keer een middag
de balie mee te bezetten): je bent van harte
welkom. Meld je aan via de website
www.woldzigt-roderwolde.nl en klik op
“contact”. Daar vind je via

Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

