Van onder de wieken
December 2019
Rustig?
Soms denk je dat het in deze tijd wel; erg rustig is
in en rond de molen.
Toch is er steeds weer wat te vertellen.
Op 20 en 21 november kropen eerst 3 en later 2
mannen van de Monumentenwacht door de
molen voor hun jaarlijkse inspectie. Ook bij ons in
de woning moesten zij zijn, die valt ook onder het
“Monument”.
Kerstboom voor de molen
De dag voor Sinterklaas (4 december) werd door
hoveniersbedrijf Albert de Boer uit Peize een
mooie kerstboom voor de molen afgeleverd. Met
de kettingzaag werden nog wat takken onderaan
verwijderd en de stam werd op maat gezaagd om
in de pijp in de grond te passen.

Prachtige boom en super actie van dit
hoveniersbedrijf. Vorig jaar is het contact via de
“Noordenveldse Uitdaging met Albert de Boer tot
stand gebracht”. Dit jaar hadden we rechtstreeks
contact en er was direct een “ja” op onze vraag of
er weer een boom voor ons inzat. Bij het brengen
van de boom kregen we feitelijk al weer een
toezegging voor volgend jaar: “Dan zorg ik voor
een nog wat grotere boom”.

’s Avonds gaan de spots bij de molen aan samen
met de lichtjes in de kerstboom.
Actieve museumcommissie
De museumcommissie is druk om nog een en
ander bij te schaven aan de presentatie en
indeling van de vaste collectie in het “Nederlands
Graanmuseum”.
Boven was nog een aantal vitrines gevuld met
attributen die niets of bijna niets met graanteelt,
oogst en toepassingen te maken hebben. Beneden
(op de platte) waren nog twee vitrines gevuld met
informatie over de molen zelf. Die waren eigenlijk
best aan een opknapbeurt toe.
Uiteindelijk is besloten om de niet relevante
voorwerpen op te bergen en de vrij te komen
ruimte in de vitrines boven in het museum in te
vullen met een meer uitgebreide informatie over
de geschiedenis van Woldzigt en eventueel over
de molen zelf.

Bij het verwijderen van de vitrines beneden kwam
de prachtige gemetselde muur van de molen
tevoorschijn. Dat leverde op de we ook maar
achter de modelmolen de betimmering hebben
verwijderd om ook daar een directer contact met
het metselwerk van de molen zelf te
bewerkstelligen.

In de bestelwagen zat een grote pomp die na
aansluiten op de vrachtwagen de chips door
een lange buis bij ons in het huis en onder de
vloeren blies.
We zijn vol goede hoop dat we snel een stuk
minder vocht in huis zullen hebben.

Drowa chips
Een aantal mensen hadden ons al gevraagd of
wij nu isolatie onder de vloer bij ons in de
woonkamer en de keuken) hebben gekregen.
Dat klopt.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende tijd:
• Zaterdag 4 januari (in het nieuwe jaar!). Ook
dan wordt ’s middags van 13:30 – 16:30 uur
olie geslagen.
• Zaterdag 1 februari. Zoals elke maand op de
eerste zaterdag van het jaar: 13:30 – 16:30
uur olieslaan.
Ben je geïnteresseerd in het proces van olieslaan
en zou je daar zelf ook mee aan de slag willen?
Neem 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.

Op 6 december stonden een grote vrachtwagen
en een bestelbus voor de oprit van de molen.
De vrachtwagen zat vol met zogenaamde Drowa
chips. Een soort piepschuim “vlokken” die als
een dikke laag van minstens 40 cm bij ons onder
de vloer werden geblazen om zo als damp
remmende laag op het altijd onder de vloer
staande grondwater te fungeren.
Zoals bij ons aan de ramen (voorzien van
“inzetramen” vaak te zien is, is het bij ons heel
vochtig in huis. Dit moet daar een einde aan
maken.
Zo ziet dat er uit:

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

