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verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

Belga’Belga’s Internationaal Ts Internationaal Transport vransport v.o.f..o.f.

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet, hapjesbuffet,

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT



 De Wôlmer  maart 2015  pagina 2

Van de redactie
Vera Buring

Drie jaar lang, in de tweede week van elke 
maand dacht ik aan Cor en Cici. Was er iets 
gebeurd in de laatste maand, waar ik over kon 
schrijven? De ingeving kwam vaak pas een 
paar dagen van te voren. Het voordeel van zelf 
De Wôlmer opmaken: je hoeft je niet helemaal 
aan de deadline te houden. De rust van het 
betonnen fietspad naar Groningen bracht mij 
de meeste inspiratie. Een paar trefwoorden op 
een stukje papier of een notitie in mijn tele-
foon. Toch maar die zinnen schrappen waar ik 
lang over nagedacht had. Precies een kolom, 
het paste weer.

Ik woon, zoals u misschien weet, al een paar 
maanden niet meer in Roderwolde. Voor mijn 
werk ben ik verhuisd naar Utrecht. Steeds 
moeilijker vond ik het om wat pakkends te 
blijven verzinnen. Met mijn onderwerpen niet 
meer voor de deur en in de wijde omgeving 
geen ooievaarsnesten te bekennen, besloot ik 
dat het welletjes was geweest. Ik stopte met 
Cor en Cici. Toch wel met pijn in mijn hart. 
Aan het einde van deze jaargang houd ik ook 
op met het redactiewerk.

Vaak genoeg ben ik in de afgelopen maanden 
teruggekomen naar mijn oude stek. Stiekem 
voelt het toch nog een beetje meer thuisko-
men wanneer ik vanuit de trein het (inmiddels 
toch niet meer zo nieuwe) gebouw van de 
Belastingdienst zie, dan de grote kolos wat zich 
Utrecht Centraal noemt. 

Niet vaak schreef ik over mezelf in het voor-
woord. Voor deze keer vond ik toch dat ik 
u moest laten weten hoe het zat. Ik had u 
ook kunnen vertellen wat u allemaal in deze 
Wôlmer kunt lezen, maar daar bent u snel 
genoeg achter. Vanuit een inmiddels donker 
Utrecht, wens ik u alvast fijne paasdagen en tot 
weerziens. Veel leesplezier!
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verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 
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T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 

  Hovenierswerken 



Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12

9301 ZS Roden

Tel. 050 - 501 86 84

Het juiste adres voor alle autoreparaties;

specialist in APK-keuringen (reeds vanaf

� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

De Carbage Run
U hebt er vast wel eens iets over gelezen: de 
Carbage Run. Dit is een soort rally van auto’s, 
die niet meer dan 500 euro mogen kosten en 
daarmee rijden ze zo’n vierduizend kilometer 
in 5 dagen. Er is een zomer- en een winteredi-
tie. Onlangs ging deze laatste in Emmen van 
start voor een reis naar Scandinavië, met als 
finishplaats Norrköping. Er deden 250 koppels 
aan mee. Onze oud-plaatsgenoot Anold van 
der Veen heeft ook al eens meegedaan in een 
zomereditie.

Om de bevolking te laten zien welke schitte-
rende creaties er in zo’n run meerijden, heeft 
de organisatie besloten om op de eerste woens-
dag in april een tocht door onze provincie te 
maken, waarbij de gemeente Noordenveld 
wordt aangedaan. Daarbij komen ze ook 
door Roderwolde. De route loopt namelijk 
vanaf Norg naar Roderesch en dan via Nieuw 
Roden, Nietap, Leutingewolde en Foxwolde 
naar Roderwolde. Vervolgens rijden ze via de 
Hooiweg naar Peizermade en dan via Peize 
naar Roden, waar op de Albertsbaan de finish 
is.

Volgens planning zullen de auto’s ergens tussen 
17.30 en 18.00 uur vanaf het Haarveen over de 
Roderwolderweg en de Hoofdstraat door het 
dorp rijden. Noteert u het alvast in uw agenda, 
want het belooft een geweldig spektakel te 
worden.

Fietstunnel Brunlaan – N372
Er komt schot in de oplossing voor de gevaar-
lijke oversteek van de N372 als je vanaf de 
Brunlaan oversteekt voor de fietstocht naar 
Groningen. Per dag rijden 11.000 auto’s over 
die weg en steken er 300/400 fietsers over. In 
de zomertijd is er zelfs sprake van 1000. De 
provincie zet in op de aanleg van een fietstun-
nel, wat in haar ogen het veiligste is. Dat wisten 
we ook wel, maar het probleem was de finan-
ciering. Het geheel zal 1,1 miljoen euro moeten 
gaan kosten, waarvan 300.000 voor rekening 
van de gemeente Noordenveld komt. Als de 
gemeenteraad akkoord gaat, kan met de aanleg 

worden begonnen en gaat een langgekoesterde 
wens van de bevolking van Roderwolde en 
Peize in vervulling.

Glasvezel
Op een goed bezochte avond, georganiseerd 
door de mensen van DE KOP BREED, die ging 
over het vervolg van de aanleg van glasvezel in 
de kop van Drenthe, op vrijdag 6 maart in café 
Het Rode Hert, kon door Erik Blansjaar, door 
de provincie Drenthe aangesteld om de kar te 
trekken, worden medegedeeld, dat de aanleg 
van een glasvezelkabel voor snel internet, kan 
doorgaan. De vraag is nog even, welke leve-
rancier dat gaat doen en wie ons van televisie, 
telefoon en internet gaat voorzien.

Er wordt een coöperatie opgericht, waarvan 
je lid kunt worden. Deze coöperatie zal aller-
lei zaken gaan regelen. Als alles meezit kan 
het binnen 3 tot 4 maanden zijn beslag krijgen. 
Zo het nu lijkt gaat 95 % van de bevolking in 
Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur, Matsloot, 
Leutingewolde meedoen. Op het industrie-
terrein De Noordhoek is de bereidheid zelfs 
99 %. Bovendien is er ook belangstelling vanuit 
Peizerwold en Peizermade. Ook als je niet mee 
wilt doen, wordt de kabel aangelegd tot de bui-
tenmuur van de woning, zodat latere bewoners 
gemakkelijk tot aansluiting kunnen overgaan.

Kaalslag in Roderwolde?
In de vorige Wôlmer werd al melding gemaakt 
van flinke snoeiactiviteiten in onze omgeving. 
De gemeente doet nu nog mededeling, dat ze 
op de volgende plekken bomen gaan kappen: 
Hooiweg – Matsloot: 3 elzen, 3 wilgen en 16 
essen; 
Hooiweg – Roderwolde: 3 beuken en 1 eik; 
er worden 15 zomereiken herplant; 
Pastorielaan: 3 beuken en 1 eik; 
Bovenland: 4 essen en 3 elzen; 
Hoofdstraat: 1 eik en 1 linde; 
Moleneind: 13 eiken; herplant 12 zomereiken.

Bovendien is er een aanvraag ingediend 
voor het kappen van bomen op perceel 
Hoofdstraat 3.
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Redactienieuws

Rectificatie
In het interview met Jaap Aukema in de vorige 
Wôlmer is helaas de middelste van hun drie doch-
ters niet genoemd. Vandaar, dat we dat nu nog 
even doen. Het betreft hier Ettie en die is momen-
teel pedicure in Norg.

informatiecentrum waar bijna alle beschik-
bare methodes ingekeken kunnen worden. We 
hopen naar aanleiding van dit bezoek een goed 
overzicht te hebben van de nieuwste metho-
des die verkrijgbaar zijn. Vervolgens is het de 
bedoeling dat we één of meerdere methodes 
gaan uitproberen, voordat we tot aanschaf 
overgaan.

Open ochtend
Ieder jaar organiseert het openbaar basisonder-
wijs in Noordenveld open dagen. Ook op onze 
school was het 17 februari zover. We hebben 
bezoek gehad van een vader en zijn zoontje, hij 
is direct op school ingeschreven.

Werkstukjes groep 1/2
Foto’s Harriët MiddendorpSchoolnieuws

Erik Beumer

Meesters en juffendag
Op 18 februari hebben we de meesters en juf-
fendag georganiseerd om onze verjaardag te 
vieren. Dit jaar hadden we wetenschap en tech-
niek als thema gekozen. We zijn de ochtend 
gestart met een echte robotdans, daarna heb-
ben alle kinderen in groep iets gemaakt.

Groep 1/2 heeft robots geknutseld, groep 3/4 
een bewegend dier (krukas), groep 5/6 vlieg-
tuigen met straalaandrijving (ballon) en groep 
7/8 flipperkasten. We hebben veel plezier 
gehad! In totaal hebben we €55,00 van de kin-
deren gekregen, daarvoor kopen we een aantal 
nieuwe ballen.

Ouder/kind avond
Onze ouder-kind avond is heel goed bezocht. 
Bijna alle ouders zijn een kijkje gaan nemen in 
de groep(en) van de kinderen. De reacties van 
ouders, kinderen én team waren heel posi-
tief. Wij hopen dit volgend jaar dus opnieuw 
te organiseren, maar dan wél met een ander 
thema.

Team op stap naar Rijssen
Op 18 maart gaat het team naar Rijssen om 
zich te oriënteren op een nieuwe rekenme-
thode. In Rijssen heeft de firma Heutink, onze 
leverancier van schoolbenodigdheden, een 

Renovatie wegen
Na de renovatie van de Hoek, heeft de 
gemeente nu ook de gaten in de weg vanaf 
Sandebuur naar de Hooiweg opnieuw opgevuld 
met gebroken asfalt. Hetzelfde is gebeurd op de 
Diaconielaan.
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Onderbouw
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Meesters– en juffendag
Foto’s Harriët Middendorp

Meesters en juffen worden 
toegezongen door alle kinderen

Gedanst werd er ook, op “robot” muziek

De kinderen van groep 1 en 2 
gingen een robot knutselen

Een bewegend dier werd in elkaar geknutseld 
door de kinderen van groep 3 en 4

Ballonnen gingen als een raket door de 
klas, veroorzaakt door groep 5 en 6

Groep 7 en 8 maakten een flipperkast



 De Wôlmer  maart 2015  pagina 7

Middenbouw
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Middenbouw (vervolg)



 De Wôlmer  maart 2015  pagina 9

Van onze verslaggevers: Thijs Krul & Bram Schrantee 

Krant Rowol                                                        Elke maand 
Gesponsord door: O.B.S Het Palet 

 
Vervolg bever ramp 
We zijn eruit de bevers zijn hier niet vanzelf gekomen, want  in die twee weken hebben 2 
mannen alle bomen gekapt en ze hebben hier bevers  los gelaten om ons te laten geloven dat 
het de bevers waren. 
 

Bibliotheek op O.B.S Het Palet 

                          
                               Foto: Thijs Krul 

 
Geen Bibliobus meer maar bibliotheek. 

Al een tijdje komt de bibliobus niet meer. Nu komt er iemand van de Bibliotheek om 
de boeken te verwisselen. Ook is er weer de Drentse kinderjury dat gaat ook over 
boeken lezen en dan moet je stemmen welk boek je het beste/leukste vind Deze 
boekenzijn er allemaal: 
 
De vreselijke tweeling - Jozua Douglas  
De waanzinnige boomhut van 39 verdiepingen - Andy Griffith 
Alle dieren levend en vrij - Mariken Jongman 
Dwars door de storm - Martine Letterie 
Dummie de mummie en de ster Thoeban - Tosca MentenAli's oorlog - Lydia Rood                                                                
I love Liv - Marlies Slegers 
Verliefd op de verkeerde - Maren Stoffels 
Max en de ontplofte vriendschap - Jacques Vriends 
De goochelaar, de geit en ik - Dirk Weber 

Bovenbouw
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Meester en juffen dag
Op woensdag 18 februari was het meester en juf-
fen dag.
Als we op school kwamen moesten we eerst naar 
de klas.
De meesters en juffen hadden lapjassen en veilig-
heidsbrillen op.
De meeste kinderen vonden het er grappig 
uitzien.
Toen iedereen in de klas was had meester uitge-
legd wat we allemaal gingen doen die dag.
Wanneer dat klaar was gingen we naar de gym-
zaal om te zingen voor de meesters en juffen.
Daarna moest je naar de plek waar je van meester 
heen moest gaan.
De kinderen van groep 6 en 5 gingen met meester 
Erik iets maken.
Ik vertel niet wat het is, want zo ging het ook bij 
ons.
De kinderen van 3 en 4 gingen ook iets maken 
met Marijke.
De kinderen van groep 1 en 2 gingen met juf 
Tonny en juf Annie iets maken.
Groep 7 en 8 gingen met meester Hijko iets doen.
Aan het einde gingen we alles showen.
De groep 5/6 had met groepjes een raket 
gemaakt.
De kinderen van groep 3/4 hadden een soort van 
diertje die op een doosje bewoog.

Bovenbouw (vervolg)

Verkeersexamen
Donderdag 9 april hebben groep 7&8
het verkeersexamen. 
Het examen begint op de parkeerplaats bij de Aldi
In Roden.
We moeten alleen fietsen en de verkeersregels
goed gebruiken.
We vertrekken om de minuut met hesjes.
De meeste mensen die je controleren zitten 
verstopt.
Je mag maar een paar foutjes maken.
Als je te veel fouten maakt slaag je niet. 
Dat is heeeeeeel jammer. 
Als je bijna geen foutjes maakt slaag je wel. 
Dat is heeeeeeel leuk. 

Gemaakt door: Marit Belga * Amber Heidstra 

Het open podium
Donderdag 12 mei was het open podium weer op 
school.
Groep 1 / 2 deed een paar liedjes en een opzeg 
versje.
En op het eind een robot dans.
Groep 3/4/5 deed een liedje over drummen.
En daarna gingen ze heel hard drummen.
Vervolgens deden ze nog een liedje.
Tot slot ging groep 6/7/8.
Met een Drents liedje over de voicemail.
Daarna deden ze nog een liedje over offline zijn.
En toen was het podium al afgelopen.

Geschreven door Maura van der Heide

het Podium op school
Het podium op school was heel leuk om te kijken
En om te doen. Het was op donderdag 12 maart 
om half drie
Tot en met kwart over drie. Het begon met een 
heel mooi liedje
Van de kleuters dat ging over de lente. En aan het 
eind
Van de kleuters was een mooie robotdans met 
muziek. Daarna
Groep 3/4/5heel hard drummen eerst op maat en 
daarna
Moesten de andere kinderen de anderen volgen. 
uiteindelijk
Brak Ruben A zijn drumstokje af toen gooide de 
meester
Een nieuw stokje naar hem. Toen moesten ze een 
liedje zingen
Over wat ze later wilden worden en ze wilden 
allemaal
Drummer worden. Tot slot ging groep6/7/8 een 
liedje zingen
Over bellen en voicemail. eerst ging alles goed 
maar na een
Tijdje begon de CD te stotteren. daarna zongen 
we het lied.
Helemaal aan het eind deden we een liedje 
genaamd offline
Het ging erover dat offline nog best leuk kan zijn.

Gemaakt door Ruben Middendorp
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Bovenbouw (vervolg)

De kinderen van groep 1/2 hadden een robot 
gemaakt.
En de kinderen van groep 7/8 hadden een flipper 
kast gemaakt.
Toen alles voorbij was mochten we naar huis.
Ik zelf vond het een top dag.
Ik denk ook andere kinderen van mijn klas.

Dit verhaal is mede mogelijk gemaakt door Loes 
van Dam.
Uit groep 7.
(nog veel plezier met de Wolmer verder lezen.)

Open podium
Foto’s Harriët Middendorp

12 mei hebben de kinderen weer hun beste been-
tje voorgezet voor de ouders, opa’s en oma’s.

Groep 1 en 2 hebben mooie liedjes 
gezongen over de lente

De kinderen van groep 3, 4 en 5 willen 
allemaal drummer worden

In het Drents werd een lied gezongen 
door groep 6, 7 en 8

VOOOR

PALMPASEN  

ZONDAG 29 MAART 2015 11.00 uur 

  “DE DOEFKAMP” 

 

 

 
 

 
 
De mooiste paastakken zullen weer geshowd worden door de 
peuters van peuterspeelzaal Dreumes en de kinderen t/m groep  
5 van OBS het Palet!  
 

Iedereen is vanaf 11.00 uur welkom. De koffie en cake staan voor u 
klaar. 
 
Namens het VOOOR: Graag tot zondag 29 maart! 

 

Jarigen

Marc de Rink wordt op 3 april 8 jaar
Jurre Stelma wordt op 6 april 6 jaar
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen 
Roderwolde e.o.
Bij café M. Scheepstra te Foxwolde op donder-
dag 26 maart 2015 om 20.00 uur

Agenda
1 Opening en mededelingen
2 Ingekomen stukken
3 Notulen 19 november 2014
4 Halfjaarlijks verslag van de secretaris
5 Verslag penningmeester over 2014 en 

begroting 2015
6 Verslag kascommissie (Peter Oosterhof & 

Henk Roelfzema, reserve Bert Blaauw)
7 Verkiezing leden kascommissie
8 Stand van zaken met betrekking tot: 

- Glasvezel 
- Fietsoversteek Brunlaan/N372 (Tolhuisje) 
- Dorpsschouw 
- Jeu de Boules baan

9 Bestuursverkiezing: 
Aftredend en niet herkiesbaar: 
Emmie Meijer

10 Rondvraag
11 Sluiting

Landelijke opschoondag 28 maart
Op 28 maart is het Landelijk Opschoondag van 
Gemeente Schoon. Het is de bedoeling om een 
deel van ons gebied dan te gaan ontdoen van 
zwerfafval. We kunnen dit niet alleen!

Tussen 9.00 en 11.00 uur willen we in meerdere 
kleine groepjes het zwerfafval uit onze bermen 
van o.a. de Hooiweg en de Roderwolderweg 
gaan halen. De gemeente stelt hiervoor hesjes, 
grijpers, zakken enz. beschikbaar.

Wie komt ons helpen? Ook de jeugd is natuur-
lijk van harte welkom! Vele handen maken 
licht werk en zo’n wandelingetje kan ook 
reuze gezellig zijn! Geef je dus snel op via 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl

We verzamelen die ochtend bij het Dorpshuis.

Infoborden
In ons dorp staan vijf infoborden van 
Dorpsbelangen. Voor wie ze niet kent: er staat 
er een tegenover de kerk, een bij het pad naar 
school en Dorpshuis, een bij café Scheepstra, 
een in het Haarveen en een op Sandebuur.

Op deze borden kunnen verenigingen en indi-
viduele bewoners informatie prikken wanneer 
zij en activiteit organiseren. Ook het zomer- en 
winterprogramma van Dorpsbelangen wordt 
op de borden gehangen. Zo is iedereen op de 
hoogte van wat er speelt in Roderwolde en 
omgeving.

Er zijn een paar spelregels voor het gebruik 
van de borden: houd rekening met elkaar, hang 
papieren dus niet over die van een ander heen! 
En verwijder uw geplaatste berichten als die 
geweest zijn. Zo blijven de borden netjes en 
overzichtelijk. Hangt u iets op en hangen er 
nog berichten van activiteiten die al geweest 
zijn? Verwijder deze dan even, dan zorgen we 
er samen voor dat alles netjes blijft!

Vrouwencafé

Feestelijke afsluiting van het seizoen
Vrijdag 3 april is het al weer de laatste keer 
vrouwlu café van dit seizoen.

Deze afsluiting vindt plaats met soep en brood à 
€ 7,50 en het spelen van het spel “pictionary”: een 
teken- en raadspel, waarvoor geen spelervaring 
of tekentalent nodig is onder leiding van Hannie 
Bushoff.

I.v.m. de voorbereidingen van Ancel graag van 
tevoren opgeven bij Het Rode Hert vóór 1 april.

Alle vrouwen uit Roderwolde en omgeving van 
harte welkom vrijdag 3 april van 17.00 tot ±19.00 
uur.
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Jacobskerk
Astrid Mekes

Palmpasen
Op 29 maart is het Palmpasen. Het is de zondag 
voor Pasen en het begin van de Goede week. 
Op Palmzondag vieren we dat Jezus als een 
koning werd binnengehaald in Jeruzalem. De 
mensen zwaaiden met palmtakken en zongen 

Dorpshuis

Uitnodiging
Beste dorpshuisgebruiker en/of dorpsbewoner,

Ook in 2015 wil het dorpshuisbestuur met alle 
gebruikers, een afvaardiging van de verenigingen, 
belangstellende dorpsgenoten en donateurs het 
afgelopen jaar evalueren.

Hoe is de afgelopen periode bevallen, wat ging er 
goed en ook wat kunnen we nog verbeteren of 
veranderen. Wat kunnen we nog meer voor onze 
gebruikers en donateurs betekenen?!

Wij hopen op deze bijeenkomst samen met de 
aanwezigen nieuwe ideeën op te doen om niet 
alleen financieel, maar ook qua gebruik het 
dorpshuis een nog betere plaats te geven in 
Roderwolde en omstreken. Zodat we allemaal ook 
in de toekomst kunnen blijven genieten van een 
mooie sport-, vergader- en ontmoetingsplek in 
onze woonomgeving.

Heeft u dus suggesties, verbeterpunten, opmer-
kingen, ideeën, wilt u meedenken of alleen maar 
een compliment geven, we horen het allemaal 
graag!

Plaats: MFA ‘de Doefkamp’ / Dorpshuis, 
Hoofdstraat 21a, Roderwolde 
Datum: donderdag 30 april 2015 
Tijd: 20.00 uur.

Voor de koffie en thee zorgen wij.

Graag tot 30 april.

Het bestuur

hosanna. Een blijde 
gebeurtenis. Ook bij ons 
is het weer feest want de 
kinderen van het Palet 
maken een Palmpasen 
stok waarmee ze voor ons 
zullen rondlopen zodat 
wij de stokken kunnen 
bewonderen!

Paasmiddag
Op 31 maart vieren we onze Paasmiddag. We 
beginnen om 15.00 uur in de Jacobskerk met 
een korte viering. Daarna gaan we naar het 
Jeugdgebouw waar Annie Scheepstra ons, 
na de koffie met Paaslekkernijen, weer een 
verhaal zal voorlezen. Daarna kunnen we 
met elkaar genieten van een gezamenlijke 
broodmaaltijd. U bent hiervoor van harte uit-
genodigd. Opgave is bij mevrouw T. Aukema, 
telefoon: 5032494

Witte Donderdag
Op donderdag 2 april is het Witte Donderdag. 
Het is de avond dat Jezus zijn laatste 
Paschamaal houdt met Zijn discipelen. Tijdens 
deze maaltijd stelt Hij het Heilig Avondmaal in 
en leert hij ze het Onze Vader. Na de maaltijd 
gaat Jezus naar de hof van Getsemane waar hij 
worstelt met de zware taak die Hem te wachten 
staat. Judas heeft ondertussen het leger van het 
Sanhedrin opgehaald en brengt ze naar de hof. 
Hier verraadt hij Jezus door hem een kus te 
geven. Jezus wordt gearresteerd en meegeno-
men. De dienst begint om 19.00 uur.

Pasen
Het Paasfeest is het grootste feest van het ker-
kelijk jaar. Wij vieren met Pasen dat Jezus niet 
meer dood is maar leeft, Na de kruisiging op 
Goede Vrijdag horen we dat Jezus is opgestaan 
uit de dood en daarmee heeft Hij de dood over-
wonnen. Een bijzondere boodschap want ook 
wij mogen op voorspraak en in navolging van 
Christus door de dood heen Gods Koninkrijk 
tegemoet. Dit jaar vieren we Pasen op zondag 5 
april, de dienst begint om 9.30 uur.

Met een hartelijke groet, 
Astrid Mekes
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Vrouwenvereniging

Oproep
De Vrouwenvereniging Roderwolde zoekt 
voor haar 70 jarig bestaan, foto’s uit deze 70 
jaar. Wie ze beschikbaar wil stellen, bel of mail 
naar het bestuur, dan halen wij ze graag bij u 
op. U mag ze natuurlijk ook brengen met uw 
naam er op en nadien krijgt u de foto’s uiter-
aard weer terug. Jechien Speelman Hoofdstraat 
7 Roderwolde, telefoon 050-5033222 of 
jechienspeelman@hotmail.com

Rectificatie
Doordat er zich maar 4 mensen hebben aange-
meld voor de excursie naar het Drents Archief 
op woensdagavond 15 april 2015 gaat deze 
excur sie helaas niet door en hebben wij op 
deze avond 15 april zoals altijd een ledenbij-
eenkomst in het café het Rode Hert om 19.30 
uur. Onze plaatsgenoot Will Schröder geeft 
deze avond een lezing over dassen in de natuur. 
Komt allen.

Woensdagavond 25 februari had de 
Vrouwenvereniging boer Jan en zijn Paulien uit 
het tv programma Boer zoekt vrouw op bezoek
Jan vertelt over zijn ervaring als opgegeven boer 
en Paulien vertelt over haar ervaring als opgege-
ven vrouw van een boer. De neven van Jan hebben 
hem in overleg met hem opgegeven, omdat 
oomke geen vrouw had, maar wel, nadat Jan eerst 
bedacht had hoeveel kans hij had om uit gekozen 
te worden en om op TV te komen. Hij achtte die 
kans heel klein, maar dat pakte anders uit.

Tussen de eerst opname en de laatste uitzending 
zit bijna een jaar. Yvon Jaspers, een schat van 
een vrouw, kwam om een voorstelfilmpje op te 
nemen. Het hele erf stond vol met tv opname 
attributen. Jan moest ook tekenen voor zwijg-
plicht en het was een geheim tussen hem en de 
tv-ploeg. Nou dat was moeilijk want de hele buurt 
had natuurlijk ook al die attributen wel gezien en 
vroegen zich nieuwsgierig af waarvoor dat wel 
allemaal niet was. Een uitzending over uilenbor-
den redde Jan zich hier uit. Bleucirkel maakt het tv 
programma en de KRO zendt het uit.

Jan moest brieven lezen met zijn broers, die al op 
maandagmorgen klaar zaten bij mem in de kamer 

terwijl Jan nog nergens van wist. Maar Bleucirkel 
had alle brieven al voorgelezen, de rotzooi er uit 
gehaald en een kleine keuze gemaakt. Een stapel 
van te oud, een stapel van die vertrouwen we niet 
en uit de derde stapel moest hij er maar 15 uit 
kiezen, 5 op reserve. Ze namen alles ook diezelfde 
avond nog weer mee terug zodat Jan het niet nog 
eens kon lezen in een rustige periode.

De 5 minuten gesprekjes waren veel te kort. Er 
kwamen 3 vrouwen logeren. Jan had er al een 
hard hoofd in, maar Hinke zijn begeleidster zei 
dat komt wel goed. Hinke belde elke week met 
de vraag of Jan het nog wel trok. En Jan zijn 
antwoord was dan, ja now gewis wel. Het pro-
gramma wordt door Bleucirkel in banen geleid 
zoals ze het op tv willen hebben. De logeerweek 
liep erg stroef en zoals wij op tv zagen liep Jan 
gefrustreerd weg om in het weiland af te koelen.

Uiteindelijk is het niets geworden en Jan ging naar 
het afscheidsfeest. Daar ontmoette hij Paulien die 
op aandringen van haar dochter Emma geschre-
ven had op de varkensboer Gerard uit Brabant. 
Gerard had 2 zonen en dat zag Emma wel zitten 
als broertjes. Maar met Paulien ging het al net zo. 
Met 50 vrouwen kwamen ze op de speeddate in 
een soort hok (een kamer) Paulien was zo zenuw-
achtig en wist niet waarover ze met Gerard moest 
praten dus ging het maar over de TT terwijl ze er 
nog nooit geweest was. De logeerweek bij Gerard 
en zijn varkens werd geen succes. Paulien zei 
dat het soms een raar gevoel gaf want als er een 
keuze gemaakt moest worden kwam het gevoel 
van machtsstrijd/afgewezen worden boven en 
ging ze toch voor het hoogst haalbare.

Maar ook werd het hier niets en ook zij ging naar 
het afscheidsfeest en liep Jan tegen het lijf. Samen 
wat drinken, samen wat praten en samen toeval-
lig een klik hebben. Paulien ging in Allingewier 
wonen, ze verbouwden de boerderij zodat ook 
mem nog voorin kan wonen en in het achterhuis 
wonen nu Jan, Paulien en Emma. Paulien werkt 
nu niet meer bij een groot accountantskantoor 
in Rotterdam waarvoor ze ook vaak naar Brussel 
moest, heeft niet meer een riant inkomen, maar 
heeft nu wel boer Jan.
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Uitslagen:

Sjoelen 1e 2e 3e 4e 
 av. av. av. av. Tot.
Stien v.d. Velde 1697 1749 1675 1713 5159
Jan v.d. Berg 1686 1729 1722 1640 5137
Jannie Buring 1729 1700 1684 1659 5113
Henk Buring 1718 1681 1693 1685 5096
Gea Lanting 1610 1640 1674 1640 4954
Grietje v.d. Berg 1604 1680 1619 1647 4946
Wip Kregel  1645 1604 1636 4885
Wim Venekamp 1684  1700  3384
Jaap Aukema 1642 1653   3295
Trieneke Aukema 1675 1592   3267
Tinus Bosman 1622   1605 3227
Wieky Vroom  1669   1669
Jeltje Venekamp   1645  1645

Klaverjassen 1e 2e 3e 4e 
 av. av. av. av. Tot.
Henk Buring 5343 5854 4570 5005 16202
Reinder Lanting 4313 5415 4705 5090 15210
Pieter Dijk 5203 4725 4518 4804 14732
Froukje Dijk 4641 4541 5007 4033 14189
Henk Roelfzema 4631 4221 4612 4346 13589
Cor Emmens  4784 3938 4690 13412
Henk de Vries 4399 3913 4440 3855 12752
Femmie Bathoorn 4639   4921 9560
Marga La Crois 4775  4734  9509
Marius Vroom  4091   4091

Jannie en Henk Buring hadden ook dit jaar de 
wedstrijdleiding. Onze hartelijke dank.

Alle deelnemers konden weer met een goed 
gevulde vleespakket huiswaarts keren.

Het komende seizoen willen Marga, Ancel, Henk 
en Jannie weer een serie kaart- en sjoelavonden 
organiseren. Als de nieuwe data bekend zijn zullen 
we deze aan De Wôlmer en het winterprogramma 
van Dorpsbelangen doorgeven.

Henk Buring heeft wel als voorwaarde dat er mini-
maal 3 tafeltjes met klaverjassers moeten zijn. We 
willen de klaverjassers vragen zich van te voren op 
te geven zodat we kunnen proberen een “staand-
nummer” te voorkomen. Hierover en over de 
datums volgt meer info in De Wôlmer.

Tennisvereniging Roderwolde

Het nieuwe tennisseizoen is weer in aantocht: 
Open Dag en Openingstoernooi
Je ruikt het, je proeft het en hoort het: het 
voorjaar hangt in de lucht gelijk een tennisbal 
die op weg is zijn eerste punt te scoren in het 
nieuwe tennisseizoen. Dit begin willen wij 
graag vieren op de Open Dag van de tennisver-
eniging op zondag 12 april.

Wij verwachten u allemaal vanaf 10.00. Onder 
het genot van een crêpe van de enige echte 
Rowolmer crêpekar kunt u genieten van de 
tennisprestaties tijdens het openingstoer-
nooi. De jeugd speelt ’s morgens, de senioren ’s 
middags.

In de ochtend kan op een vrije baan gespeeld 
worden door iedereen die daar zin in heeft. 
Naar verwachting duurt het evenement tot 
circa 18.00.

Omdat gezelligheid naast sportiviteit bij ons 
heel hoog in het vaandel staat, organiseren 
wij voor onze leden, vrienden en buren op 
vrijdag 27 maart een klaverjasavond in Café 
Scheepstra, aanvang 19.30.

Klaverjassen en sjoelen

Uitslag 4e klaverjas- en sjoelavond Het Rode Hert 
en de einduitslag seizoen 2014-2015
De winnaars van de 4e en laatste avond van dit 
seizoen zijn Stien v.d. Velde (sjoelen) en Reinder 
Lanting (klaverjassen). Voor de einduitslag wor-
den de beste scores van drie avonden opgeteld.

De wisselbekers waren prachtig opgepoetst door 
de winnaars van vorig jaar Henk Buring en Frans 
Meijer, die deze helaas dit jaar niet kon verdedi-
gen. Met trots werden ze in ontvangst genomen 
door Stien v.d. Velde, eindwinnaar bij het sjoelen 
en Henk Buring, eindwinnaar bij het klaverjassen.

Stien wist Jan v.d. Berg, die na 3 avonden boven-
aan stond, deze laatste avond te verslaan. Henk 
Buring stond al riant aan kop en kon de beker voor 
de tweede jaar mee naar huis nemen.
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Culturele Driehoek

De Noorderlingen 
presenteert… Teatro 
Immaginario
Vrijdag 17 april, 
20.00 uur Café Het 
Rode Hert.

Er is een mys-
terieus reizend 
theatergezelschap 
neergestreken in 
het dorp. Het is een theaterfamilie. Mensen en 
poppen zijn tot elkaar veroordeeld. Ze weten 
domweg niet wat ze anders met hun leven aan 
moeten. Ze zijn dolend. Het enige houvast is 
hun Teatro Immaginario. Dit is wat ze kun-
nen. Ze zijn wat ze doen. Of wat ze niet doen... 
Overal waar ze neerstrijken bouwen ze hun 
theatertje op. Een gordijn, het kleine podium, 
een lamp. Ze verkleden en schminken zich en 
de voorstelling zou kunnen beginnen, maar of 
dat ook echt gebeurt…?

In deze nieuwe voorstelling van De 
Noorderlingen bewegen uiteenlopende per-
sonages zich in een wereld tussen droom, 
fantasie en realiteit. Dit merkwaardige zooi-
tje ongeregeld doet van februari tot april vele 
kleine theaters in het noorden van het land aan.

Regie: Lies van de Wiel, Spel: Sjors Julius van 
den Berg, Stijn van den Berg, Kevin Cusiël, 
Nena Gierveld, Charlotte Halmingh, Sarah 
Tromp.

Poppen en begeleiding: Jeroen van den Berg, 
Kostuums: Miriam van der Dussen.

Geluidsontwerp: Herman van Keulen i.s.m. 
Fabian van der Dussen en Hidde Kramer, 
Stagiaire vormgeving: Lisanne de Gruijter.

Entree: 12 euro (10 euro tot 21 jaar)

Kaartverkoop: reserveren via 
kaartjes@denoorderlingen.nl

RECEPT VAN DE MAAND

Reepjes varkensfilet met 
mango en cashewnoten

Hoofdgerecht voor 2 personen
h 250 gr varkensfiletlapjes a la minute
h 1 eetlepel sherry
h 1 eetlepel ketjap manis
h 1 ½ eetlepel citroensap
h zout, peper
h 1 teentje knoflook
h 1 rode peper
h 2 bosuitjes
h 1 mango
h 1 eetlepel maizena
h 2 eetlepels sesamolie
h 1 eetlepel bruine suiker
h 2 eetlepels cashewnoten

Vlees in reepjes van ca. ½ cm snijden. In kom-
metje sherry, ketjap en citroensap door elkaar 
roeren en op smaak brengen met zout en peper. 
Vlees erdoor scheppen en ca. 15 minuten laten 
staan.

Intussen knoflook pellen en fijn snipperen. 
Rode peper wassen, halveren, pitjes verwijde-
ren en in reepjes snijden.

Bosuitjes schoonmaken en in ringetjes snijden. 
Mango schillen, halveren, pit verwijderen en in 
blokjes snijden.

Vlees uit marinade nemen en bestrooien met 
maizena.

In wok olie verhitten. Knoflook en peperreep-
jes ca. ½ minuut fruiten.

Vlees toevoegen en in ca. 3 à 4 minuten licht-
bruin bakken. Mango toevoegen en ca. 2 
minuten meebakken.

Marinade en suiker door vlees roeren en goed 
omscheppen.

In schaal overdoen en garneren met bosuitjes 
en cashewnoten.

Lekker met witte rijst en sugarsnaps
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

In mijn stukje in De Wôlmer van december 
j.l. schreef ik, dat dassen, zolang er nog geen 
wolven in Nederland zijn, de grootste roofdie-
ren in ons land zijn. Hoewel bekend was, dat 
de aanwezigheid van wolven ook in Drenthe 
een kwestie van tijd is, kon ik niet weten dat 
er slechts enkele maanden later al een wolf in 
onze omgeving zou rondzwerven. Ik heb de 
neiging om deze keer dan ook een stuk over de 
wolf in Drenthe te schrijven, maar aangezien 
de kranten er op het moment dat ik dit schrijf 
al vol mee staan, zie ik daar voorlopig maar 
van af. Gezien het gedrag van dit exemplaar, 
betwijfel ik, of het om een volledig wilde wolf 
gaat. Volgens mij gaat het om een dier uit een 
wildpark o.i.d.; wilde wolven zijn namelijk veel 
schuwer.

Laat ik mij maar weer eens richten op De 
Onlanden, want ook daar worden regelmatig 
spectaculaire waarnemingen gedaan. Al enige 
tijd worden er sporen gevonden van de visot-
ter, een dier dat zeker in dit gebied thuishoort, 
maar al sedert de jaren ’80 verdwenen was. 
Veel otters kwamen om in het verkeer of ver-
dronken, omdat ze verstrikt raakten in fuiken 
en visnetten.

“In 1988 werd de laatste otter in 
Nederland in Friesland doodgereden”

Nadat de laatste otter in Nederland in 1988 in 
Friesland was doodgereden, zijn er in 2002 in 
de Kop van Overijsel (Weerribben) weer een 
vijftiental otters uitgezet. Na een aanvankelijke 
afname (wederom vaak slachtoffer van het 

verkeer) groeide hun aantal gestaag en kwa-
men er nakomelingen van de uitgezette otters. 
Om inteelt te voorkomen werden er af en toe 
opnieuw otters in het gebied uitgezet. Zo’n 10 
jaar later waren er naar schatting weer ruim 
80 otters in Nederland. Vanuit het uitzetgebied 
zijn ze uitgezwermd naar nieuwe leefgebie-
den, zoals de IJsselvallei en de Nieuwkoopse 
plassen.

In april 2013 werden de eerste sporen van 
een otter gevonden in het Matslootgebied en 
in mei stond de otter op de film van de came-
raval onder de brug van de Groningerweg 
(Peizermade). Ondertussen zijn er in november 
2014 twee otters door de cameraval (automati-
sche infraroodcamera) geregistreerd.

Ottersporen zijn langwerpige keutels (vaak 
met visschubben en graten) en pootafdruk-
ken. De schubben worden vaak zichtbaar als 
de slijmerige massa, die de keutel bijeenhoudt, 
is uitgeregend. Deze keutels worden door 
de otters vaak achtergelaten op strategische 

Uitgezette otters en nakomelingen
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plekken. Net als andere (roof-)dieren marke-
ren ze daarmee hun territorium. Ze liggen op 
plaatsen waar de otters het water uitkomen om 
een stuk land over te steken en langs hun wis-
sels (vaste paadjes). Je ziet deze spraints, zoals 
de otterkeutels genoemd worden, niet zel-
den liggen op krabhoopjes, waardoor ze extra 
opvallen. Ze vallen in ieder geval beter op dan 
hun prenten, de pootafdrukken. De prent van 
een otter lijkt veel op die van de andere mar-
terachtigen, zoals bijv. dassen, met vijf tenen. 
Omdat otters zich meestal in een soort galop 
voortbewegen vind je de afdrukken vaak met 
twee bij elkaar.

Soms zie je daarbij ook het sleepspoor van de 
staart. Omdat de otters ook in de winter actief 
blijven, is een sneeuwlaagje de ideale omstan-
digheid om ottersporen te herkennen.

“In april 2013 werden de eerste sporen van 
een otter gevonden in het Matslootgebied”

Otters slapen in holts, zoals hun hol wordt 
genoemd. Het zijn vooral zwemmers en geen 
gravers en maken dan ook meestal zelf geen 
hol, maar zoeken een bestaande holte onder 
boomwortels of een andere holle ruimte. Soms 
bezetten ze het hol van een muskusrat. Ze 
doden dan vaak de muskusrat en eten hem op, 
al blijft natuurlijk vis het hoofdbestanddeel van 
hun maaltijd. Net als dassen zijn ze erg schuw 
en vertonen ze zich voornamelijk ’s nachts. De 
kans dat we in De Onlanden de otter zullen 
spotten, is dan ook niet erg groot, al weet je het 
bij een groeiende populatie maar nooit!

De Stichting Natuurbelang De Onlanden is, samen 
met de natuurbeheerders in het gebied, bezig 

Otterprent (foto Aaldrik Pot)

De otter heeft De Onlanden als leefgebied ontdekt

de gegevens die over de Otters in De Onlanden 
verzameld zijn in een digitaal rapportje te verwer-
ken. Iedereen die geïnteresseerd is in de Otters en 
wil weten hoe het deze mooie dieren tot nu toe in 
De Onlanden vergaan is, kan hier binnenkort over 
lezen.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Het veurjaor komp der weer an en dan krieg ik 
de kriebels in de boek en daor bint verschillende 
redenen veur. In de eerste plaots wordt de daogen 
steeds een stuk langer licht en dan doej in mien 
ogen ok veul meer. De tuun lonkt weer en je 
geniet van alles wat begunt te bluien. De vogels 
gaot flink tekeer um heur territorium te verdedi-
gen, de bomen en struuken loopt oet en het jonge 
gruin gef een prachtige gloed over de wallen in de 
umgeving.

Wej kriegt twee zummers tegen ein winter. Da’s 
zo’n mooi veuroetzicht. Af en tou kan de körte 
boxem weer an. Ies kieken of ik dizze keer ok veur 
Gerbrant an bin. Zeker bin’k der in elk geval wal 
van dat ik de lange straks vast eerder an heb as hij. 
De wandelingen en fietstochten maok je langer 
en dan verheug ik mej al op een lekkere ijsco op 
een terrassie. Of een kop koffie met appelgebak 
met slagroom, want dat bliekt heul goud te wee-
zen um de energie op peil te holden tiedens zo’n 
tocht. Al met al wordt de stemming iedere keer 
beter. Je vuil’n je minder somber as in de winter-
tied. En nou hoop ik toch zo, dat ondanks al die 
drokte, dizze keer de veurjaorsmuiheid mien deur 
veurbej gaot.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
Dirk Magré

Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
De rustige tijd voor Woldzigt is snel aan het 
voorbijgaan. We zijn ons zo langzamerhand al 
aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen:
h inrichten van een nieuwe wisselexpositie: 

onderwerp “rogge”;
h vernieuwen van alle verlichting in het 

graanmuseum: prachtige led verlichting 
wordt aangelegd (energiezuinig en met een 
mooi diffuus warm licht);
h voorbereiden van de olieslag marathon;
h voorbereiden van de feestelijke 

seizoensopening.

Over een aantal van deze zaken verderop in 
deze “Van onder de wieken” meer.

Trouwlocatie
Wisten jullie wel, dat Woldzigt een officiële 
trouwlocatie is van de gemeente Noordenveld?

Een paar weken geleden kregen we een trouw-
lustig stel aan de deur, die een rondrit maakten 
langs een aantal potentiële plekken voor hun 
huwelijksvoltrekking.

Toen ze eenmaal bij en binnen in de molen had-
den rondgekeken zeiden ze: “Dit is de eerste 
op ons lijstje. We hoeven al niet meer verder te 
zoeken. Deze plek is het helemaal!!”

Op 15 mei van 15:00 tot 16:00 uur heeft de 
molen dan ook formeel de status “huis der 
gemeente”.

Het aanstaande paar heeft gepland om op 
15-05-2015 om 15:15 uur elkaar het jawoord te 
geven.

Aan deze locatie zijn voor een bruidspaar wel 
kosten verbonden: € 200,-. Woon je binnen 
de schoolkring (Roderwolde, Leutingewolde, 
Foxwolde, Matsloot), dan krijg je een korting 
van € 50,-

Seizoensopening
Op 24 april om 16:30 u is voor de molen weer 
samen met de Meulenkaomer de feestelijk 
seizoensopening. Verdere details volgen in de 
volgende Wôlmer.

Olieslag marathon 24 uur lang
Om 17:00 uur op 24 april (dus een half uur na 
de formele opening van het zomerseizoen) 
geeft Burgemeester van der Laan de aftrap 
voor een 24 uurs marathon olieslaan.

In shifts van steeds 3 uur gaan de vrijwilligers 
van Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt 
er voor zorgen dat 24 uur aaneengesloten het 
ambacht van olieslager wordt uitgeoefend. De 
ploegen zijn volgens de laatste planning steeds 
3 man sterk. Vrijdagavond en zaterdag overdag 
gaan we een aantal activiteiten op en rond de 
molen organiseren, zodat er meer te beleven is 
dan alleen het olieslaan.

Voor iedereen is de toegang om in de molen te 
komen gratis. Wel zetten we een bus neer voor 
het ontvangen van vrijwillige bijdragen voor 
een goed doel.

Ook de opbrengsten van de verkoop van lijn-
olie en lijnmeel/lijnkoeken tijdens die 24 uur 
gaan naar dat goede doel.

Burgemeester en wethouders hebben 
Zorgboerderij Achterstewold in Peize uitverko-
ren voor dit doel.

Zie ook de advertentie elders in deze Wôlmer.
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Zodra het programma van de activiteiten tij-
dens de oliemarathon rond is krijgen jullie dat 
middels een huis aan huis te bezorgen flyer.

Kom maar langs tijdens de marathon om de 
olieslagers aan te moedigen!

Barbecue voor de molen
Na afloop van de marathon is zaterdag vanaf 
17:00 uur een barbecue voor de molen (zie 
hiervoor ook de advertentie en de nog te ont-
vangen flyer).

Activiteiten de komende tijd
Op 4 april is het alweer de volgende eerste 
zaterdag van de maand: dus olieslaan van 13:30 

- 16:30 uur.

Op zondag 12 april komen wandelaars en fiet-
sers vanuit Een door Roderwolde en langs de 
molen. Daarom is dan vanaf 11:30 de molen 
open en zal hij bij voldoende wind ook draaien.

Hartelijke groet van de molenaar en mole-
naarsvrouw, 
Dirk Magré en Wilma Bruin

AANKONDIGING

Beelden van WO II

De tentoonstelling bestaat niet alleen uit beel-
dende kunst maar ook uit een expositie van 
voorwerpen uit WO II, van bewoners van de 
Gemeente Noordenveld, voorwerpen waaraan 
een verhaal verbonden is. De expositie vindt 
plaats tussen 25 april, 12 uur en 10 mei, 17 uur.

In de weken rond 4 en 5 mei staan we stil bij de 
Tweede Wereldoorlog. Het kunstencentrum K38 
wil daar op diverse manieren aandacht aangeven. 
Onder andere door het delen van “voorwerpen 
met een verhaal”. Voorwerpen uit de oorlogs-
tijd hier in de gemeente Noorden veld. Kleine 
voorwerpen, grote voorwerpen, ogenschijnlijk 
onbeduidende voorwerpen. Die door het verhaal 
erbij een bijzondere betekenis krijgen. Over wat 
er zich hier – in het dagelijks leven – heeft afge-
speeld in de oorlogsjaren. Een pop, een mantel, 
een muziekinstrument, een bord, een kaart, een 
bel, een blik, een pen, gereedschap…

Deze oproep is voor alle mensen in Noorden veld, 
om te kijken of er op zolder (bij wijze van spre-
ken) nog een voorwerp is met een verhaal uit de 
oorlog. Een voorwerp dat u voor drie weken zou 
willen uitlenen voor een tentoonstelling in mei in 
K38 (Kanaalstraat 38, Roden), met uw verhaal 
verwoord in maximaal 1 A4. Uit alle ingezonden 

“voorwerpen met een verhaal” wordt een selec-
tie gemaakt voor de expositie. Het kan zijn dat 
de verschillende verhalen nog enigszins gere-
digeerd worden tot een geheel. We beloven u 
dat we uiterst zorgvuldig en respectvol met het 
voorwerp en uw verhaal zullen omgaan. Als u een 

“voorwerp met een verhaal” uit de oorlogsjaren 
hebt en dit wilt uitlenen, of als u wilt overleggen, 
neemt u dan contact op met Laetitia Schweitzer: 
lml.schweitzer@gmail.com

Waarom dit alles: Opdat we ons bewust blijven 
van de rijkdom van vrijheid, in zoveel opzichten. 
Opdat we die vrijheid blijven bewaken en bevor-
deren. Juist ook in deze tijd waarin de waarde van 
vrijheid niet meer vanzelfsprekend is. Dit idee 
is ontleend aan de tentoonstelling “De Tweede 
Wereldoorlog in 100 voorwerpen” in de Kunsthal 
Rotterdam, voorjaar 2014, samengesteld door de 
schrijver Ad van Liempt.
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INGEZONDEN

Welzijn in Noordenveld (WiN)

Samenleving
WiN wil, liefst in samenwerking met anderen, 
maatschappelijke problemen aanpakken en/of 
voorkomen en heeft daarbij aandacht voor de 
sociale samenhang en sociale verbanden. WiN 
is actief en staat midden in de samenleving

Ieder is medeverantwoordelijk
Meedoen in de maatschappij is belangrijk voor 
het welzijn van mensen. Met elkaar zijn wij 
verantwoordelijk voor de sociale gemeen-
schap. Invloed en zeggenschap over jezelf 
en je omgeving is essentieel voor mensen. 
Zelfredzaamheid en de eigen inzet van mensen 
in de samenleving is van wezenlijk belang en 
WiN wil deze ondersteunen en aanvullen.

WiN voor jongeren:
h Je voelt je vaak alleen?
h Je wilt graag samen met anderen iets doen?
h Komt het wel goed op school?
h Voel je je soms niet begrepen?
h Kom je er alleen niet uit? Praat met ons!

Wij Femma Bezu en Theo van der Veen, zijn de 
jongerenwerkers van WiN en we zijn er voor 
jou! Wij helpen je met je vragen, je ziet ons 
op straat, bij activiteiten of op het voortgezet 
onderwijs bij de scholen. Wij proberen overal 
contact te zoeken met jongeren. Soms wil je 
met elkaar iets, bijvoorbeeld een sportactivi-
teit, een overdekte hangplek, voorlichting over 
vakantiewerk of een muziekmanifestatie. Lukt 
dat niet met elkaar, dan kunnen wij je daar 
misschien bij helpen! Wij hebben het vaker 
gedaan en weten wie daar voor nodig zijn. 
Handig!!

INGEZONDEN

Wijkagent en Jeugdagent

De wijkagent
De politie stemt haar werk zoveel mogelijk af 
op de wensen van de burgers. Om dit goed te 
kunnen doen is het belangrijk te weten wat er 
speelt in dorp of buurt. Daarvoor zijn goede 
contacten onmisbaar.

De wijkagent speelt daarin een belangrijke 
rol. Hij is vaak aanwezig in zijn wijk en is 
voor velen het bekende gezicht van de poli-
tie. In veel gevallen is hij voor hen het eerste 
aanspreekpunt.

Een belangrijke taak van de wijkagent is het 
leggen en onderhouden van contacten. En dan 
niet alleen met de bewoners van zijn wijk, maar 
ook met lokale overheden, winkeliers, scho-
len, maatschappelijk werk en woningstichting. 
Samen met alle betrokken partijen proberen 
de wijkagent en de andere politiemensen in 
Noordenveld iets te doen aan lokale problemen. 
Op deze manier proberen we Noordenveld een 
leefbare en veilige gemeente te houden.

In de gemeente Noordenveld werken vier 
wijkagenten. Ieder heeft een eigen gebied. 
Telefonisch zijn de wijkagenten bereikbaar via 
tel. 0900-8844 (lokaal tarief).

De wijkagenten zijn:
h Evert Nitrauw, wijkagent Roden
h Henk Buffinga, waarnemend wijkagent 

Peize (en ook van Roderwolde)
h Theo Vrijs, wijkagent Norg en Veenhuizen
h Robert Bouma, wijkagent Roden en 

Nieuw-Roden

De jeugdagent
Naast wijkagenten heeft politie Drenthe ook 
jeugdagenten. In Noordenveld en Tynaarlo zijn 
twee parttime jeugdagenten: Tanja Wessels en 
Jante Wolbers (waarnemend jeugdagent).

Zij zijn de specialist als het gaat om de aan-
pak en het voorkomen van jeugdproblematiek 
in Noordenveld en Tynaarlo. Zij werken veel 
samen met andere jeugdinstanties. Dit alles 
met het doel om in de komende jaren het aantal 

jongeren dat zich schuldig maakt aan allerlei 
vormen van criminaliteit, omlaag te brengen.

Ook de jeugdagenten zijn bereikbaar via 
0900-8844.
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Wandel 2-daagse Roderwolde 
14 en 15 april 

 
 

Dinsdag 14 en 

woensdag 15 april 

wordt er vanuit het 

Dorpshuis een 

wandel 2-daagse 

georganiseerd. Vindt 

u het leuk om een mooie route door 

Roderwolde en omgeving te lopen dan is dit 

een mooie gelegenheid! Er zijn beide avonden 

twee routes, een korte route en een langere 

route voor de meer getrainde wandelaars.  

De inschrijving en start zijn tussen 18:00 en 

19:00 uur bij het Dorpshuis.  

 

Deelname is geheel op eigen risico. Er is geen 

begeleiding vanuit het Dorpshuis.  

Na afloop is er natuurlijk de gelegenheid om 

nog iets te drinken waarna de deelnemers met 

een klein aandenken naar huis gaan.  

 
 
Inschrijfgeld: 
Vanaf 12 jaar: 
Voor twee avonden 5 euro. 
Voor 1 avond 3 euro.    
 
Kinderen t/m 12 jaar: 
Voor twee avonden 3 euro.  
Voor 1 avond 2 euro. 

Jongerenwerk en CJG
Het jongerenwerk maakt onderdeel uit van 
het Centrum voor Jeugd en Gezin net als alle 
andere organisaties die zich met welzijn en 
zorg voor jongeren bezighouden. We werken 
samen met bijvoorbeeld het Maatschappelijk 
Werk, Jeugdzorg en onderwijs. Samen kunnen 
we meer!

Jongerenwerk en jongerenparticipatie
Jongeren doen mee! Het jongerenwerk vindt 
het belangrijk dat jij als jongere zowel maat-
schappelijk als politiek betrokken wordt in 
jouw omgeving. Veel jongeren zijn al actief in 
de samenleving. Actief in het verenigingsleven 
of betrokken bij een ander.

Doe jij mee?
Spreek ons gerust aan op school, straat of via 
de Social Media.

femmabezu@welzijninnoordenveld.nl 
theovanderveen@welzijninnoordenveld.nl

WiN voor ouderen:
U wilt toch ook zo lang mogelijk zelfstandig en 
actief blijven?

WiN kan veel voor u betekenen
h Wij geven informatie en advies
h Wij regelen
h Wij ondersteunen
h Wij overleggen
h Wij werken samen

Voor al uw vragen kunt u bij WiN terecht. 
Onze medewerkers staan voor u klaar om u te 
helpen.

Wilt u meer weten?
Bel dan met de medewerkers van WiN! 
050 317 65 00 Wij zijn bereikbaar op werkda-
gen van 08.30 tot 12.00 en 13.00 tot 17.00. U 
bent ook welkom op het Inwonersplein, aan de 
Schoolstraat 50 in Roden.
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COLUMN

Sport en realiteit
Henk van Kalken

Sporten is goed voor lichaam en geest, zeggen 
geleerden en minder geleerden altijd. Bij het 
ouder worden is sporten zelfs een noodzaak 
om zo lang mogelijk de gevolgen van het ver-
ouderingsproces tegen te gaan. Een poging om 
het onvermijdelijke te vermijden, natuurlijk, en 
de werkelijkheid niet willen zien. Ik doe drie 
keer per week aan krachttraining. Dat doe ik al 
een aantal jaren, zodat ik aan het eind van een 
training zo’n slordige honderdtwintigduizend 
kilo verstouwd heb. Iets waar ik toch wel wat 
kinderlijk trots op ben.

Laatst hoorde ik de stem van mijn vrouw, die 
buiten aan het vegen was: ‘Nou, dat zou je aan 
mijn man zelf moeten vragen, maar ik denk 
het niet.’ Ik was natuurlijk nieuwsgierig naar 
wát niet, en liep verwachtingsvol naar bui-
ten. Een vriendelijk ogende vrouw van mijn 
eigen leeftijd bekeek mij zeer welwillend toen 
ze zei: ‘Zou je ook lid willen worden van de 
Bejaardengymnastiek?’ Dat haar realisme mij 
als een slag tussen de ogen trof was natuurlijk 
niet háár schuld. Dit had alles met het verzet 
tegen een onweerlegbaar feit te maken. Ik wil 
het nog steeds niet aanvaarden. Ik ben bejaard!

Terwijl ik dit opschreef schoot ik ook in het 
verzet, mijn gekwetste ego zet mij voortdurend 
aan om dit cursieve zinnetje te wissen. Maar 
als een soort neurotische zelfkweller herlees ik 
het een keer of tien achter elkaar. Ik kan er niet 
onderuit. Het is zo. Mijn vrouw vindt het nu 
leuk om tijdens bezoek of visite mijn reactie op 
de opmerking van de vriendelijke vrouw weer 
te geven. Ze zegt dan: ‘Henk riep vanuit zijn 
tenen: BEJAARDENGYMNASTIEK!?’ Ze imiteert 
daarbij dan mijn ontzette gelaatsuitdrukking 
van dat moment. Zout in de wonde, dus.

Vanaf nu probeer ik te zijn wie en wat ik ben: 
een bejaarde. In plaats van een soort wens-
beeld van mezelf in stand te houden van wat ik 
niet ben. Als u hier iets in herkent, heb ik deze 
ontboezeming niet voor niets geschreven.

INGEZONDEN

Roderwolde
Stan Germeraad (10 jaar)

Door Roderwolde word ik blij
Ik vast niet alleen maar ook jij
Roderwolde is een dorp
Roderwolde is geen stad
En natuurlijk in Drenthe ligt dat
Roderwolde is niet groot
Roderwolde is lekker klein
maar dat vind ik juist heel erg fijn
Uit Roderwolde wil ik nooit meer weg
Degene die dat wel doet heeft dikke pech

INGEZONDEN

Hulde aan de pottenbakker
Bart Henstra

Mijn makker is een pottenbakker, maar geen pat-
jakker en helemaal geen knakker.

Ook geen koekenbakker of ouwe rakker, en van 
verdiensten ligt hij niet wakker.

Is niet aan het duimendraaien of pierewaaien, wel 
in de klei gaan graaien en dit aaien.

Om dit vervolgens laten draaien en steeds weer te 
draaien en telkens te gaan verfraaien.

Kan met die handen een heleboel en werkt op het 
gevoel aan zijn uiteindelijke doel.

Blijft altijd koel en zonder grote smoel of gejoel, 
maar wel juist zoals ik bedoel.

En het resultaat wat er dan staat is van formaat 
en accuraat van het beste fabricaat.

Verdient een predicaat en is zeker niet desolaat of 
een plagiaat, en aan mij de daad.

Zonder machtsvertoon en niet buitengewoon, 
maar met eerbetoon voor deze persoon.

Zonder hoon of negatieve toon, als dankbetoon 
gewoon zijn verdiende ereloon!
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Dorpsagenda

woensdag 25 maart 2015 
Vrouwenvereniging: Creatief, café Het Rode 
Hert, aanvang 19.30 uur

donderdag 26 maart 2015 
Dorpsbelangen: Algemene Halfjaarlijkse 
Leden vergadering, Café Scheepstra, aanvang 
20 uur

dinsdag 31 maart 2015 
Kerk: koffie- en ontmoetingsochtend in het 
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00-11.30

woensdag 1 april 2015 
Dorpsbelangen: activiteiten voor 
zomerprogramma voor 1 april inleveren bij 
Silvia van der Meijs, Hoofdstraat 30 of op 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl

donderdag 2 april 2015 
School: Paasfeest

vrijdag 3 april 2015 
Vrouwencafé, café Het Rode Hert, aanv. 17 uur

vrijdag 3 april t/m maandag 6 april 2015 
School + Peuterspeelzaal: Paasvakantie

zaterdag 4 april 2015 
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan, 
13.30-16.00 uur

dinsdag 7 april 2015 
Kerk: koffie- en ontmoetingsochtend in het 
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00-11.30

donderdag 9 april 2015 
School: praktisch verkeersexamen

maandag 13 april 2015 
School: veldvoetbaltoernooi in Peize

woensdag 15 april 2015 
Vrouwenvereniging: lezing Will Schröder over 
dassen, café het Rode Hert, aanvang 19.30 uur

vrijdag 24 april 2015 
Seizoensopening molen Woldzigt en 
Meulenkaomer

vrijdag 24 april 2015 
Molen Woldzigt: Start 24 uurs marathon 
olieslaan, 17.00 uur

zaterdag 25 april 2015 
Molen Woldzigt: Sluiting 24 uurs marathon 
olieslaan (17.00 uur)

Colofon

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw, 
Vera Buring, Sonja Meijer

Redactieadres
Roderwolderweg 18, 9314 TB Foxwolde 
per 1 april: Dreesdestraat 16, 9301 GG Roden

Telefoon: (050) 503 22 13 
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16

Wendt u zich bij vragen en/of opmerkingen tot 
het redactieadres.

Adverteren
U kunt voor commerciële activiteiten adverte-
ren in De Wôlmer. Neem voor meer informatie 
en prijzen contact op met de redactie.

Kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com 
Volgende inleverdatum: 15 april 2014

Lever uw bijdrage aan in Word-formaat. Lever 
eventuele afbeeldingen apart aan.

Houdt u er rekening mee dat de volgende 
Wôlmer ongeveer anderhalve week na de inle-
verdatum wordt bezorgd.

Eerdere nummers teruglezen
Het digitale archief van De Wôlmer vindt u op 
www.dorpsbelangenroderwolde.nl.

Sponsors
De Wôlmer wordt mede mogelijk gemaakt door:
h Miedema, dakbedekking en 

installatietechniek
h Café Marten Scheepstra
h Stichting Olie– en Korenmolen Molen 

Woldzigt
h Diaconie
h Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde
h Bertus Jansma
h Stichting Openluchtspel Roderwolde






