Van onder de wieken
September 2019
Even terugkijken
Wat lijkt het al weer lang geleden dat de laatste
Wôlmer verscheen. Nu is het dus tijd om terug te
kijken op wat voor molen Woldzigt allemaal
belangrijk is geweest sinds 15 juni (toen schreef ik
mijn laatste aflevering voor de vakantie),
15 juni Duitse MIO’s
Op 15 juni kregen we een groep Duitse Molenaars In
Opleiding op bezoek. Zij wilden wel eens
kennismaken met hoe dat olieslaan nou precies in zijn
werk gaat.
We hadden om 10:00 uur afgesproken. Tegelijkertijd
echter wad dwars door ons dorp een wielerronde aan
de gang en waren de doorgaande wegen alleen onder
escorte te bereiden. Het was dus spannend of ze er
wel door zouden komen. De koffie stond al uitgebreid
klaar, maar het duurde meer dan 30 minuten voor
een Duits busje voor de molen stopte en de
molenaars dus gearriveerd waren.
Eerst maar een kop koffie en daarna in groepjes een
poosje meelopen met onze olieslagers.
De reactie waren heel verschillend. De ene (ruime)
helft was er bijna niet meer van weg te slaan, terwijl
de andere helft het binnen de kortste keren voor
gezien hield. Wat ons betreft allemaal goed. Wij zijn
zeer enthousiast over het mooie (antieke) ambacht
van olieslaan. Natuurlijk hoeft niet iedereen dat met
ons te delen. Het goede is dat toch een aanzienlijk
deel van deze mensen enthousiast is gemaakt voor
dit werk.
Na een kop soep en een paar broodjes zijn ze in het
begin van de middag weer vertrokken om nog een
paar andere molens te bezoeken.
26 juli presentatie MuseumTV
Zoals al eerder gemeld is in de molen in het voorjaar
uitgebreid gefilmd voor een minidocumentaire over
Woldzigt in het kader van MuseumTV.
Dit was een project waar in totaal bij zo’n 15
verschillende musea dit soort documentaires zijn
gemaakt.
Op 26 juli werden alle gemaakt filmpjes voor
genodigden (voornamelijk de deelnemende musea)
gepresenteerd.
Daarbij bleek ons (Harm Jansen en ikzelf) dat een
molen toch wel iets anders is om te presenteren dan
een museum. Met name door het olieslaan is er zo
veel in de molen te beleven en in beeld te brengen,

dat het (naar onze mening) filmpje van Woldzigt wel
zo ongeveer het meest dynamische is geworden.
Je kunt het bekijken via onze website www.woldzigtroderwolde.nl. Klik dan in de bovenbalk op “filmpjes
en links”. Dan een klein beetje naar beneden scrollen
en dan zie je: “MuseumTV mini documentaire” Daar
op klikken en het filmpje komt er voor (totale duur 6
min. en 23 seconden).
11 augustus zomermarkt
Zoals bijna elk jaar is de tweede zondag in augustus
een van de hoogtepunten op het terrein voor de
molen. De Meulenkaomer organiseert dan haar
zomermarkt.
Ook dit jaar weer een super gezellig gebeuren met
een mooi aantal bezoekers. ’s Morgens leek het een
beetje tegen te vallen, maar in de middag werd het
echt nog gezellig druk. De Meulenkaomer zelf zal
hierover vast ook wel uitgebreid verslag doen in deze
Wôlmer.

Voor de molen is dit ook altijd goed voor de
bezoekersaantallen. Deze dag noteerden we 64
betalende bezoekers in de molen. De hele dag werd
olie geslagen. Het was dus voor die bezoekers ook
echt de moeite waar om een poosje binnen in de
molen te zijn.
19 augustus lijnolie naar Tiel
Af en toe hebben we weer 8 emmers lijnolie van 20
liter helemaal vol.
Die gaan dan naar het bedrijf Vliegenthart in Tiel die
van 155 liter lijnolie 200 liter Natuleum maakt. Die
Natuleum kopen we dan weer terug en is bij ons in de
molen te koop. Gelukkig neemt Het Drentse
Landschap ook een fors deel van de geproduceerde
Natuleum van ons over.
Op 19 augustus kreeg ik de mededeling: zet maar op
een pallet buiten, dan wordt het wel door onze
bodedienst opgehaald.

Dus zo stonden er twee dagen 8 blikken lijnolie
voor de molen in afwachting van de bode. Het is
allemaal goed gekomen. Twee weken later stonden
er 80 blikken met 2½ liter Natuleum op de stoep.
Keurig volgens afspraak.
24 augustus Drentse Molendag
De Drentse Molendag is ooit in het leven geroepen
om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk molens
in Drenthe geopend zullen zijn. Dit om het voor
molenaars (en molenaars in opleiding)
aantrekkelijk te maken naar onze provincie te
komen en daarbij een flink aantal molens te
bezoeken.
Ons paradepaardje is natuurlijk het olieslaan echt
mee te kunnen maken. Dus deze dag werd er ook
de hele dag (10:00 – 17:00 uur) olie geslagen.
Niet alleen molenaars wisten ons te vinden. Ook
een 20-tal van andere bezoekers hebben we
kunnen verwelkomen.
Tussen de middag genoten ook heel wat mensen
van de met meel van de molen gebakken
pannenkoeken.
14 en 15 september Open Monumenten Dagen
Ook dit is een jaarlijks terugkerend evenement.
Twee dagen lang is de molen gratis toegankelijk
voor alle publiek. Op zaterdag werd de hele dag
olie geslagen. Helaas was er onvoldoende wind om
de wieken te laten draaien. Onze ouwe trouwe
elektromotor heeft er deze dag weer voor gezorgd
dat we prima aan de slag konden. Er zijn heel wat
litertjes olie geproduceerd. We hebben zo goed
mogelijk geturfd hoeveel mensen zijn
binnengekomen: 142.

Op zondag (tegelijk met de Rowolmer Fair) werd er
geen olie geslagen. Wel kon de molen worden
bezichtigd. Nu was er wel voldoende wind dus de
wieken (met de vlaggetjes er in) gingen heerlijk
rond. Deze dag telden we 289 bezoekers (als we ze
allemaal wel hebben geteld).
Beide dagen werd door de dames van de
Meulenkaomer koffie en thee en heerlijk
eigengemaakt gebak (onder andere poffert)
geserveerd op het ingerichte terras op het
grasveld.
Uilen in de molen
Op 1 augustus kwam ik in de kap van de molen en
daar ben ik best even geschrokken.
Op de vloer van de kapzolder lag allemaal
vogelpoep. Toen ik verder naar boven klom vloog
er een uil door de kap. Nadat het luik in de
achterkant van de kap was geopend vloog deze uit
direct naar buiten.
Ergens achter een van de balken zat er nog een.
Waarschijnlijk een jong, die de weg naar buiten
niet meer had gevonden en hier door zijn of haar
ouders was gevoed.

Ook is er veel belangstelling voor de kleine flesjes
(0,185 liter). Met name de voorraad van die kleine
flesjes is op dit moment uitgeput.
Dus: gebruik je van die kleine flesjes voor
koffiemelk: gooi ze s.v.p. niet in de glasbak, maar
breng ze (mèt dop) bij ons in de molen. We kunnen
ze heel goed gebruiken!

Niet alleen een heleboel poep, maar ook een fors
aantal uilenballen was het resultaat. Toen Lia
Snoek daarvan hoorde werd ze direct enthousiast.
Wil Schröder kan ze prima gebruiken om met
kinderen “uilenballen te gaan pluizen”. Dus alles zo
goed mogelijk verzameld en ruim 20 uilenballen
kunnen overhandigen. Dienen die nog weer een
educatief doel!
Flesjes gezocht
In de molen doen we ook aan recycling. We
verkopen onze lijnolie in hergebruikte flessen van 1
en van een halve liter.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd:
• 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!
• Vrijdag 20 september: Seizoens sluiting
Niet dat we hier een bijzondere gebeurtenis aan
geven, maar na deze datum is de molen tot eind
april weer alleen de eerste zaterdag van de
maand ’s middags open en wordt er olie
geslagen.
• Zaterdag 26 oktober: Nacht van de nacht.
We zijn nog druk met de voorbereiding van wat
we die avond te bieden hebben. Daarover lees je
in de volgende Wôlmer zeker meer.
Voor groepen kan via de website een afspraak
worden gemaakt via de pagina “Contact” op
www.woldzigt-roderwolde.nl.
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

