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Jaarverslag 2019 
Vastgesteld in het AB van 11 maart 2020 

 
Bestuurssamenstelling 
Het algemeen bestuur (AB) bestond in 2019 uit: 

• Harm Jansen (vz), Marjan Schetsberg (secr), Hans Meijer (penningmeester), Dirk Magré 
(portefeuillehouder molenzaken), Sonja van de Meer (afgevaardigde HDL), Feike (lid), Mans (lid) , Dirk 
van Hell (lid),  

o Aletta Jongman is in de vergadering van 10 april 2019 toegetreden als lid. 
o De secretariaatsfunctie is in de vergadering van 25 sept 2019 overgedragen van Marjan 

Schetsberg aan Aletta Jongman. 

• Het AB heeft 6 x vergaderd en wel op: 12 febr, 10 april, 6 juni, 30 juli, 25 sept en 21 nov 
Het dagelijks bestuur (DB) bestond in 2019 uit: 

• Harm Jansen (vz), Marjan Schetsberg (secr)/ Aletta Jongman (sinds sept 2019), Hans Meijer 
(penningmeester), Dirk Magré (portefeuillehouder molenzaken) 

• Het DB heeft 6 x vergaderd en wel op 6 febr, 3 april, 29 mei, 24 juli, 18 sept en 13 nov 
Vrijwilligers 
Olie- en korenmolen Woldzigt kende in 2019 32 vrijwilligers inclusief de bestuursleden en onze vrijwilliger 
molenaars. Met elkaar zijn de taken balie, molenaar, olieslaan, molengidsen, museum, kinderfeestjes, educatie, 
onderhoud terrein, schoonmaak, molenzaken en bestuurszaken verricht. 
Op 5 maart is in het bijzijn van bijna alle vrijwilligers van Woldzigt het rooster voor het seizoen ingepland. 
 

Algemeen 
Mogelijkheid tot bezichtigen van de molen 
De molen is vanaf 26 april t/m 20 september geopend geweest op donderdag, vrijdag en zaterdag van 13:30 
tot 17:00 uur. Op alle 3 de dagen was een vrijwilliger aan de balie aanwezig en een molengids of molenaar 
aanwezig om rondleidingen te geven. 
Omwentelingen 
De molen heeft in 2019 71.762 omwentelingen gemaakt. Daarvoor heeft de molen 206 uren gedraaid. De 
molen had de deuren veel meer uren geopend, maar de molen draaide niet al die tijd (er was niet altijd een 
molenaar aanwezig en er was niet altijd voldoende wind)  
Bezoekersaantallen.  
Woldzigt heeft in 2019 1303 bezoekers ontvangen, waarvan 839 betalende bezoekers. 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. 
Museum 
Deze winter is hard gewerkt aan een nieuw tweejarige wisselexpositie. Het is een prachtige expositie over de 
archeologische vondsten in de Onlanden geworden. Ook wordt hiermee een stukje geschiedeins verteld over 
hoe de bewoners van de streek langzaamaan vanuit het noorden naar het zuiden het gebied ontgonnen en zo 
uiteindelijk in het huidige Roderwolde terecht kwamen. 
De driedelige uitgave “Huisplaatsen in De Onlanden” ligt ter inzage op de platte. Ook ligt daar de tweedelige 
uitgave van “Geschiedenis van Drenthe”. 
Lijnolie/ Natuleum: 
Iedere eerste zaterdag van de maand werd lijnolie geslagen. Lijnolie wordt rechtstreeks als rauw product 
verkocht in de molen in flesjes van 250 ml, 500 ml, 1 en 5 liter. 
Op 19 aug hebben we 160 liter naar het bedrijf Vliegenthart in Tiel gestuurd. Zij hebben hier 200 liter Natuleum 
van gemaakt, die de molen verkoopt in blikken van 1 en 2,5 liter. 
Opleiding molengidsen: 
Op 4 maart hebben 4 personen de opleiding tot molengids met succes afgerond en werden hun getuigschriften 
uitgereikt. Ze zijn alle 4 enthousiast en meteen ingepland voor diensten als molengids, als olieslager en als 
baliemedewerker. 
Donateurs 
Vanaf dit seizoen hebben alleen de donateurs gratis toegang tot de molen, voorheen was dit voor alle inwoners 
van de schoolkring Roderwolde. 
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PR 
Om bekendheid te geven aan het rijksmonument en het immaterieel erfgoed “olieslaan op ambachtelijke 
wijze” is er publiciteit gemaakt via de volgende middelen: Folders maken en verspreiden in de regio bij 
recreatieve/ openbare organisaties, maandelijks in EropUit, in het Roder Journaal, via de agenda van Het 
Drents Landschap, via social media van het Drents Landschap, agenda DvhN, maandelijks een verslag in de 
Wolmer, op de aanplakborden in het dorp via Dorpsbelangen enz. 
 
Onderhoud: 
18 febr: Veiligheidscheck: Hierdoor is de brandblusser op de platte beter zichtbaar geplaatst. 
Maart: de molenmaker heeft de vang (= de rem) aangepast, zodat de veiligheid geborgd is. 
April: vernieuwde bank. De bank met oude stobben is gerenoveerd en is voor het seizoen weer geplaatst voor 
de molen. 
April: Een paar kauwtjes heeft de molen uitverkoren om hun nest te bouwen. Iedere 2à3 dagen wordt door de 
vrijwillige molenaar de stapels takken verwijderd. 
20 april: door een record aantal vrijwilligers is de molen van kapzolder tot begane grond schoongemaakt. 
11 juni: De schilders zijn begonnen aan het afronden van het schilderwerk aan de wieken. Met een hoogwerker 
werden alle windborden uit de wieken gehaald. Op vrijdag 14 juni was de klus afgerond en konden de borden 
teruggeplaatst. 
1 aug: uilen in de molen. Er bleken 2 uilen onder de kap te zitten, die de kapzolder behoorlijk onder gepoept 
hadden.  Door het openen van de achterkant van de kap, konden ze wegvliegen, waarna de kapzolder 
schoongemaakt kon worden, poep en 20 uilenballen. 
15 nov: controle/ service brandmeldsysteem. De controle bleek zinvol, 2 verstoorde brandmelders zijn weer in 
orde gemaakt.  
20 nov: inspectie door monumentenwacht t.b.v. de eigenaar Het Drents Landschap 
4 dec:  Door hoveniersbedrijf Albert de Boer uit Peize is kosteloos een mooie kerstboom geleverd en geplaatst 
voor de molen. ’s Avonds gingen de spots aan op de molen en brandden de lampjes in de kerstboom.  
 
Activiteiten: 
6 jan: Lions “De Grote Griet”. 
De groep maakte een wandeling of naar Het Kleibosch of naar Groot Waal, waarna ze de molen kwamen 
bezoeken. Na afloop werd een lunch genuttigd in het Rode Hert. 
30 mrt: een groep van 50 personen uit Duitsland bezoekt de molen. 
12 april: 12 Molenaars in opleiding: 
De groep uit Hilversum/ Utrecht heeft het olieslaan in bedrijf gezien en zelfs gekruid op handkracht. 
26 april 16:30 uur: Opening molen en Meulenkaomer 
Dr Johan Nicolay, RUG, opende de nieuwe wisselexpositie: “Huisplaatsen in de Onlanden”, d.m.v. een boeiende 
presentatie over de ontwikkeling van de Onlanden. 
26 april 17:00 tot 27 april 17:00 uur olieslagmarathon: 
Wethouder Kosters opende de olieslagmarathon , waarna een ontbijt van 9-11 uur voor 20 personen, op de 
platte vanwege het weer. Met dank AH Roden die het ontbijt gesponsord heeft. 
10 mei: opening Kunstmomenten, 11 en 12 mei: Nationale molendagen en Kunstmomenten : 
De opening vond plaats in combinatie met de haven op het terrein van de molen met muziek, het 
Rowolmerlied, historie en verzorging van de inwendige mens door Hans en Bien van het Rode Hert. 
Op zaterdag en zondag was de molen open en was er kunst te bekijken op de platte. Op zaterdag werd er olie 
geslagen en werden er pannenkoeken verkocht van eigen meel.  
De molen telde dit weekend 6000 omwentelingen, er was 25 liter olie geslagen en maar liefst 150 bezoekers 
hebben de molen bezocht en bewonderd. 
15 juni: groep Duitse Molenaars in opleiding 
De groep is de hele dag rondgeleid in de molen en bij het olieslaan. Tussendoor zijn ze van een lunch voorzien. 
26 juli: presentatie MuseumTV: 
De opnames gemaakt in het voorjaar werden voor het eerst getoond en is terug te vinden op onze website. 
(duur 6 min en 23 sec). Het is een mooie informatieve film geworden en heel nuttig voor promotie van de 
molen. 
11 aug: zomermarkt: 
De Meulenkaomer organiseert de zomermarkt, met vele kraampjes. De hele dag werd oliegeslagen en kwamen 
64 bezoekers de molen bezichtigen. 
24 aug: Drentse Molendag: 
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Alle molens in Drenthe zijn deze dag geopend, om molenaars uit andere provincies aan te trekken om onze 
molens te bezoeken. Er werd de hele dag oliegeslagen. Meerdere molenaars wisten onze molen te bezoeken, 
maar ook een 20-tal andere bezoekers. Er werden pannenkoeken gebakken. 
6 okt: Koetsentocht Nienoord 
De molen draaide deze dag. Een lunchpauze was gepland in Roderwolde. De molen was open en op de platte 
werd de warmte opgezocht, aangezien het kil was die dag. 
14 en 15 sept: open monumenten dagen 
Op beide dagen was de catering in handen van de Meulenkaomer. De toegang was op beide dagen gratis. 
zaterdag: er werd de hele dag olie geslagen. Ca 142 bezoekers zijn geteld, die daadwerkelijk de molen binnen 
zijn geweest.  
Zondag: de hele dag was de molen open, er werd geen olie geslagen. Ca 289 bezoekers zijn daadwerkelijk de 
molen in geweest.  
Okt Oktober kindermaand: 
Ellis van der Griendt las een aantal spannende passages voor uit “De Meester van de Zwarte Molen”.  
26 okt:  nacht van de nacht: 
Vanaf 19:00 uur draaide de molen in het donker. Na een korte uitleg over het waarom van de nacht van de 
nacht, gingen 24 deelnemers onder begeleiding van Wil Schröder en Lia Snoek het donker in. Langs de 
Schipsloot en  Groot Waal was de groep tegen 21:30 uur weer terug bij de draaiende molen, waar nog samen 
gekeken werd naar een video’s van nachtdieren en de avond afgesloten werd met warme chocolademelk. 
2 nov: Kleinoot zingt op de platte: 
Het a capella koor uit Zuidlaren zong enthousiast molenliederen in de molen. Een optreden van twee keer een 
half uur, tussen het olieslaan en het gezellige koffie en thee met veel eigengemaakt lekkers door. 
5 nov: werkbezoek B&W Noordenveld aan Het Drentse Landschap locatie 
Het 6-koppige college is samen met 4 HDL medewerkers rondgeleid door de molen met nadruk op de olieslag, 
waarna ze vertrokken voor een bezoek aan het Kleibosch. 


