Van onder de wieken
Maart 2019
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
Het nieuwe seizoen zit er al weer aan te komen.
Dat betekent dat we druk in de weer zijn geweest
met de plannen voor de periode van eind april tot
half september.
Op dinsdag 5 maart waren bijna alle vrijwilligers
van Woldzigt bij elkaar om samen het rooster voor
dit seizoen weer in te vullen. Een gezellige
bijeenkomst op de platten met als resultaat dat we
weer (op een kleine uitzondering na) elke week van
donderdag t/m zaterdag ’s middags de molen
kunnen openstellen voor het publiek.

•
•
•

De zomermarkt (georganiseerd door de
Meulenkaomer op zondag 11 augustus);
Drentse Molendag (zaterdag 24 augustus);
Open Monumenten dagen (zaterdag 14 en
zondag 15 september; gelijk met de
Rowolmer Fair).

Opleiding Molengidsen
We zijn in Woldzigt 4 opgeleide molengidsen rijker!
Op 4 maart is hun opleiding afgerond en werden
de getuigschriften uitgereikt.

Om vast een paar van de geplande activiteiten te
noemen:
Seizoensopening
Op vrijdag 26 april om 16:30 gaan we het startsein
geven voor seizoen 2019. Samen met de
Meulenkaomer maken we er een gezellige
happening van. De nieuwe expositie in het
graanmuseum wordt geopend door Johan Nicolay
van de Rijks Universiteit Groningen. In de
Meulenkaomer wordt weer door een aantal
kunstenaars geëxposeerd.
Om 17:00 uur wordt het startsein gegeven voor
een 24-uurs marathon olieslaan.
Nationale molendagen
Op zaterdag 11 en zondag 12 mei zijn de Nationale
Molendagen. Beide dagen zijn we geopend van
11:00 tot 17:00 uur. Op de zaterdag wordt de hele
dag olie geslagen.
Kunstmomenten Noordenveld
Tijdens hetzelfde weekend is de Open Atelier
Route van Kunstmomenten Noordenveld. Naast
een aantal locaties in Roderwolde zal zowel op de
platten als in de Meulenkaomer worden
geëxposeerd door een aantal kunstenaars.
Op vrijdag 10 mei wordt op het terrein voor de
molen door Kunstmomenten Noordenveld een
spectaculaire openingsactiviteit georganiseerd.
Daarover informeren zij zelf in de toekomst wel
uitgebreid.
Verder hebben we nog op ons lijstje staan:

Vanl inks naar rechts: Aletta Jongman, Marja
Mulder, Peter de Boer, Niek vom Bruch.
De volgende onderwerpen zijn bij deze opleiding /
cursus aan de orde geweest:
•
Het werk van de molenaar / molengids;
•
Rondleiding door de molen, bediening van
de molen;
•
Molen: historie, ontwikkeling;
•
Functies van de verschillende molens;
•
Veiligheid op de molens;
•
De molen types;
•
Hoe geef je een goede rondleiding;
•
Meeloopdag tijdens demonstratie olieslaan
(De molengidsen lopen mee met de
molenaar bij het klaarmaken van de molen
en tijdens de demonstraties en
rondleidingen voor publiek).
•
Verslag van de “meeloopdag”, uitwisselen
van ervaringen, ideeën enz.
•
Evaluatie / verbeterpunten van de cursus.
Alle vier blijken zeer enthousiast voor alles wat in
de molen gebeurt. We zijn daarmee niet alleen een
aantal molengidsen (rondleiders) rijker, maar
hebben er tegelijkertijd een paar nieuwe
olieslagers bij!
“Molen door de vang”
Vorige “van onder de wieken” meldde ik dat de
vang (de rem) van de molen niet goed

functioneerde. De molen begon op een gegeven
moment (terwijl hij al was stilgezet) spontaan nog
weer een stukje te draaien. Ook het stilzetten zelf
ging niet bepaald van een leien dakje.
Inmiddels is de molenmaker er bij geweest. Die
heeft een aantal aanpassingen gedaan. Dat is
succesvol geweest. Nu kunnen we de molen dus
weer met een gerust hart laten draaien.

Dan is het op de plek waar de expositie wordt
ingericht nu zo:

Suggestie van een rieten dak en groene vloer…..
We komen wel steeds dichter bij de ontknoping
van wat er allemaal te zien zal zijn.
Bij de seizoensopening op 26 april is alles echt te
aanschouwen!

De vang wordt met een stalen stang (staakijzer)
aangetrokken rond het bovenwiel. Dat staakijzer
liep op de plek van de pijl tegen het voeghout
(dikke balk waar de hele kap op is gebouwd).
Daardoor kon de vang niet geheel strak om het
bovenwiel worden aangetrokken.
Door twee knikken in het sabelijzer te buigen
(onder verhitting) is alles nu weer vrij beweeglijk.
De veiligheid is hiermee weer teruggekeerd in de
molen.
Van de museumcommissie
We hebben nu al een begin gemaakt met de
voorbereidingen voor die nieuwe wisselexpositie.
Ziet het er in het museum normaal zo uit:

Brandveiligheid
De aangekondigde veiligheidscheck voor de molen
(m.n. risico’s op brand en hoe we daar tegen zijn
gewapend) heeft plaatsgevonden.
Daar komen we nog helemaal niet zo slecht van af.
De brandblusser op de platten was wat moeilijk
zichtbaar. Daar is direct wat aan gedaan.
Mijn vraag wat de risico’s zijn m.b.t. de dicht bij de
molen staande schuur (met daarin de zitmaaier en
een kleine voorraad benzine) werd niet echt als
groot risico gezien. Eventueel kunnen we de
jerrycan met benzine in een gazen kooi buiten de
schuur gaan bewaren om zo ontploffingsgevaar te
verkleinen of de richting waarin een ontploffing
zou plaatsvinden te beïnvloeden.
Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd:
• Zaterdag 6 april 2019: Eerste zaterdag van de
maand onze traditionele activiteit het olieslaan
gaat ook deze zaterdag plaatsvinden.
Molen open van 13:30 – 16:30 uur.
Groepen kunnen we onder enig voorbehoud (met
name het weer) weer ontvangen.
Afspreken kan via de website op de pagina “Contact”
op www.woldzigt-roderwolde.nl.
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

