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 Geslaagde Koningsspelen 2015
 Circus in Rowôl  Donne Ostinate bij opening Molen en Meulenkaomer
 Oprichting De Kop Breed Coöperatie  Genieten van de natuur in De Onlanden

Van de redactie

In dit nummer

Hella Balster

Heerlijk, deze tijd. Elke dag staat de zon weer
wat hoger aan de hemel . En die zonnestralen
zijn van harte welkom bij de buiten-evenementen die er in en rond Roderwolde weer aan
staan te komen.
Zo kunt u op Eerste Pinksterdag op het terrein
voor de molen vele vijftig jaar oude Volvo’s
aanschouwen. Een week later gaan u en ik naar
het Circus Santelli, eveneens voor de molen.
En de zondag daarna kunt u wandelend of
fietsend de culinaire route langs. Tip: begin de
route met een lege maag.
In juni kunt u dan meedoen met de zeskamp of
dorpsbarbecue, elk jaar weer een sportief en
gezellig hoogtepunt in Roderwolde.
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Mocht u niet deel hebben kunnen nemen aan
de Wôlmer natuurfietstocht van donderdag 7
mei, lees dan in deze editie wat u heeft gemist.
De fietstocht krijgt overigens een vervolg in
het naseizoen, wanneer Wil Schröder u van
alles over De Kleibosch zal vertellen.

19 VAN ONDER DE WIEKEN
20 HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK Gerard Brok

De redactie wenst tenslotte alle examenkandidaten die in deze periode zitten te blokken,
heel veel succes. Wilt u de hopelijk geslaagden feliciteren, dan kunt u dat ook doen in de
Wôlmer, door een mailtje te sturen naar de
redactie vóór 15 juni.

25
25
26
26
27
28
28

22
23
24

van Wijnkoperij Henri Bloem in Groningen
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Veel leesplezier!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Veel daklozen in Foxwolde
Als je momenteel door Foxwolde komt, valt
het op, dat er nogal wat “daklozen” wonen.
Op verschillende plaatsen worden namelijk
werkzaamheden verricht aan of met daken.
Verschillende redenen leiden blijkbaar tot deze
ingrepen. Niettemin hebben de verschillende
aannemers en hun werknemers hierdoor geen
reden tot klagen. De bijbehorende foto’s geven
de plekken aan, waar gewerkt wordt. Het heeft
gelukkig in geen enkel geval te maken met
echte daklozen.

Seizoensopening Meulenkaomer en Woldzigt,
met tevens de start van de marathon olieslaan
Op vrijdag 24 april werd onder flinke belangstelling het nieuwe seizoen geopend bij
de Meulenkaomer en molen Woldzigt. De
openingshandeling werd gedaan door burgemeester van der Laan door het nieuwe
uithangbord bij de Meulenkaomer te onthullen. Hij had het die dag razend druk, want,
omdat het Koningsdag was, had hij ook al een
paar personen een lintje uitgereikt, en moest
dat na afloop nog een keer doen. Bij de molen
zette hij t.g.v. de marathon olieslaan het slagmechanisme in werking. Voor deze handeling
had hij zich gehuld in een stofjas, om zo zijn
nette kleding tegen vlekken te beschermen.
Van der Laan sprak lovende woorden over de
vele vrijwilligers, die zich voor het gebeuren in
en rond de molen bezighouden, want dankzij
hun inbreng is de molen nog steeds draaiende.
Waarschijnlijk was dat ook de laatste gelegenheid voor hem om dat te doen. Want hij gaat
binnenkort met pensioen (voor zijn opvolging
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hebben zich intussen 43 sollicitanten gemeld).
Tijdens deze opening werd muzikale medewerking verleend door het koor Donne Estinate en
het Shantykoor de Landrotten.
Uitje van het groepje Rowolmers, die zijn
overgebleven van de contactgroep met
Wildbergerhütte
In het weekend van 1/2/3 mei is de groep
(oud)Rowolmers, die is overgebleven van de
contacten met het dorpje Wildbergerhütte,
uit de Duitse gemeente Reichshof, waarmee
de gemeente Roden vroeger in Partnerschaft
was, met elkaar op stap geweest. Met z’n
twaalven vertrokken ze om 10.00 uur vanaf
het Doedensplein richting het Transferium
Posbank in de buurt van Arnhem. Daar
bezochten ze het informatiecentrum van
Natuurmonumenten, waar ook de lunch werd
genuttigd. Na een korte wandeling door het
bos reden ze via de Posbank, met zijn schitterende omgeving, naar Oosterbeek, waar
een bezoek werd gebracht aan het Airborne
Museum. In het aangrenzende restaurant werd
daarna gedineerd. Na het diner werd koers
gezet naar het Bilderberg Hotel Wolfheze,
waar ze dit weekend verbleven. De volgende
dag reisde het gezelschap per E-bike naar
Arnhem, waar de stad op eigen gelegenheid
kon worden bekeken. Gezamenlijk fietsten ze de Rijnbrug over, om langs de andere
kant weer terug te rijden naar Wolfheze.
Onderweg werden ze met een pontje overgezet.
Op de terugweg nam de groep nog een kijkje
in het Kröller-Müller Museum in het park De
Hoge Veluwe. Het was een geslaagd weekend en het zal volgend jaar zeker een vervolg
krijgen.
Fietstocht langs de mooiste plekjes van
Roderwolde e.o. 
Donderdag 7 mei vertrok rond 18.00 uur een
groep van 15 personen o.l.v. Wil Schröder voor
een fietstocht langs de mooiste plekjes rond
Roderwolde. Deze tocht werd door de Wôlmer
georganiseerd, nadat die vorig jaar eenzelfde
tocht had gedaan langs de kenmerkendste
gebouwen. Het weer was geweldig en de eerste
stop was op de dijk van het Peizerdiep, waar

Wil ons het een en ander vertelde over de
Stenhorsten en de nieuwe waterberging in de
Zuidermaden. Het betrof niet alleen de flora en
fauna, maar ook de schoonheid en de geschiedenis van de gebieden.

Op de dijk van het Peizerdiep (Foto’s Lia Snoek)

De volgende plaats om bij stil te staan was bij
de stuw en de vistrappen aan de Peizerkant in
de Onlanden.

Fietsbrug aan de Drentse dijk
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Vervolgens keken we in Peizermade door een
buis waardoor je je kon voorstellen onder
welke omstandigheden de inwoners van de
Middeleeuwen hier moeten hebben geleefd. Via
de Roderwolderdijk en de Onlandsedijk fietsten we naar de mijmerbank aan de Hooiweg.
Gelukkig liet de roerdomp ons niet in de steek
en regelmatig kon je zijn gehoemp horen.Wat
is dit voor de liefhebber toch een schitterende
plek om van de natuur te genieten.
Daarna reden we richting Sandebuur en lieten
de fietsen bij Boerema staan om lopende het
gebied in te gaan richting het Leekstermeer.

Wil liet ons daar zien, hoe het deel van de
waterberging, wat het eerst is aangelegd, er
nu uit ziet. Hij verwacht, dat als er niets aan
onderhoud wordt gedaan, dit op vele plaatsen er net zo uit zal gaan zien: Veel opslag van
elzen en hopelijk ook wilgen, want deze laatste
boom is noodzakelijk om de bever in dit gebied
te krijgen. En dat wordt niet uitgesloten.

Laatste stop op Sandebuur

De laatste stop was op Sandebuur, waar Wil
vertelde over het ontstaan van de oude stortplaats aan de Rodervaart en de afdekking
ervan nu, waardoor de omgeving is gevrijwaard van milieuvervuiling.
Ter afsluiting werd er in het Dorpshuis nog
een tijdje nagepraat onder het genot van een
kopje koffie/thee met een plak zelfgebakken
cake van Ilse. Wil gaf aan gaarne bereid te
zijn nog eens een excursie te willen doen door
De Kleibos. Natuurlijk willen we hier graag
gebruik van maken en te zijner tijd zult u van
ons horen, wanneer dat zal zijn. Ook dan rekenen we weer op vele belangstellenden.

Dauwtrappen
Op Hemelvaartsdag organiseerde De Stichting
Dorpshuis Roderwolde het traditionele dauwtrappen. Het was dit jaar de 35e keer. Deze
traditie is in 1980 begonnen vanuit de school
en toen die het een aantal jaren geleden uit
haar programma schrapte, heeft het dorpshuisbestuur het overgenomen. Dat dit een goede
greep is geweest, bleek wel uit het feit, dat er
ondanks de meivakantie toch 26 personen de
moeite hadden genomen het bed in alle vroegte
te verlaten. De start was immers om 6.00 uur.
De tocht, onder leiding van Bert Blaauw,
ging deze keer langs de Zuidermaden en De
Kleidobben. Voor velen was dit laatste gebied
de eerste keer dat ze er doorheen liepen. N.B.
Voor onbekenden is het niet aan te raden dat
zelfstandig te gaan doen, want als je het juiste
pad niet kent, kun je gemakkelijk de weg kwijtraken. Bert vertelde onderweg het een en ander
over de flora en fauna en de geschiedenis van
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het gebied. De natuur is in deze tijd van het
jaar op zijn mooist en het was dan ook genieten
geblazen. Na afloop van de bijna 2 uur durende
tocht stond er in het dorpshuis een heerlijk
ontbijt klaar. Eigenlijk zou je dit veel vaker
moeten gaan doen, maar ja als je bed zo lekker ligt, is dat makkelijker gezegd, dan gedaan.
Maar ijs en weder dienende gaan we volgend
jaar in elk geval weer, met dan een heel andere
route.
Jonge ooievaars
Volgens “het ooievaarstoezichtcomité” , de fam.
Buring, zitten er in het nest bij de kerk 4 jonge
ooievaars. Degene, die de ooievaarsfamilie op
de website “Beleef de lente” volgt, heeft kunnen constateren, dat daar 5 jongen zijn. Dat zijn
behoorlijke aantallen en dat zou kunnen duiden op een goed voedselaanbod dit jaar. Laten
we hopen dat het ook zo is en dat extreme
weersomstandigheden geen roet in het eten
zullen gooien.

Schoolnieuws
Middenbouw
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Bovenbouw
Sportdag vrijdag 24 april
Toen we op school kwamen vertrokken we om
half negen naar de sportvelden vv Roden op de
fiets. De sportdag begon om tien uur. De eerste
activiteiten waren: voor de jongens voetbal en
voor de meisjes was er voetbal clinic of atletiek
clinic. Om kwart voor elf hadden groep 5/6
slagbal en de kinderen van groep 7/8 peanutbal.
Dat duurde tot kwart over twaalf en daarna
liepen we naar het sportcentrum de Hullen.
Daar gingen sommige kinderen zwemmen,
basketbal of unihockey doen. Helaas vielen er
bij unihockey een paar gewonden. Gelukkig
gaat het nu weer goed met ze. De kinderen in
het zwembad mochten zelf weten wat ze gingen doen. Dat duurde tot twee uur en daarna
liepen we weer terug naar de sportvelden vv
Roden voor de estafette. De estafette was heel
spannend en wij werden 2de al met al was de
sportdag erg leuk. Geschreven door Amber
Heidstra en Ruben Middendorp groep7.

Jarigen
Jurre Venekamp wordt op 30 mei 6 jaar
Sirius Eldering wordt op 16 juni 9 jaar

 De Wôlmer  mei 2015  pagina 11

Koningsspelen OBS Het Palet
Foto’s Harriët Middendorp

Tijdens de Koningsspelen hebben de kinderen van groep 1 tot en met vier diverse spelletjes
gespeeld op school. Vanwege het mooie weer hebben de meeste spellen buiten plaatsgevonden.
Zo was er een groot springkussen, eendjes vangen, blikgooien en werd met een grote parachute
gespeeld.

Spelen met een parachute

Eendjes vangen

Blikgooien

Werkstukjes groep 1 en 2

Spelen op een springkussen

Vogelnestjes
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Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen
Tocht om de Noord
Op 26 en 27 september vindt het jaarlijkse
grootse wandelevenement Tocht Om De Noord
plaats. Hier doen zo’n 4500 wandelaars aan
mee. Voor de wandelaars zijn verschillende
afstanden mogelijk: 15, 25 of 40 km. De 25 en
40 km lopers (± 2700) komen op zondag 27
september door Roderwolde. De wandelaars
zullen zo’n beetje tussen 9.00 en 13.00 uur
Roderwolde aandoen.

met veel plezier op onze tennisbanen onder
leiding van onze enthousiaste trainer Winand
Hannema. Voor de meeste kinderen was het de
eerste wedstrijdervaring. We werden getrakteerd op schitterend weer, de ranja ging er
halverwege goed in en het waterijsje na afloop
was welverdiend. Dank aan Peize voor het
lenen van de mini-netjes!

De TODN is vooral een cultuurtocht, dus naast
de wandeling wil de organisatie de lopers ook
de cultuur in de dorpen laten opsnuiven. De
organisatie vraagt de dorpen hieraan mee te
werken.
Dit jaar is geluid het centrale thema. Men
probeert het voor elkaar te krijgen dat de
wandelaars middels geluid de weg gewezen
wordt, dat de mensen de cultuur en producten
van het gebied mee kunnen krijgen. Dat men
bijvoorbeeld door boerderijen heen kan lopen,
de molen kan bezoeken, cafés kan doorlopen,
kerken bekijken, dat er proeverijen zijn enz.
Men heeft dorpsbelangen gevraagd om hier een
intermediair rol in te spelen. Dit kunnen wij
natuurlijk niet allemaal zelf, daarom vragen we
onze inwoners om hulp. Wie wil langs de route
voor een muzikaal onthaal zorgen? Wie denkt
aan het organiseren van een proeverij? Wie
kan ons helpen aan versiering voor langs de
route? Wie heeft andere leuke ideeën?
We horen graag van u via
info@dorpsbelangenroderwolde.nl !

Tennisvereniging Roderwolde
Toernooi Rood 15-04-2015
Op woensdagmiddag 15 april kwamen kinderen uit Roderwolde, Roden, Peize en Norg
samen op de tennisbaan in Roderwolde. Dit
evenement stond open voor leden en nietleden uit Roderwolde. Kinderen in de leeftijd
van 6 tot 9 jaar speelden ruim een uur lang
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Zeskamp

Korfbalvereniging ODA

Zeskampcommissie

Madelon Keun

Nieuwe datum
Hierbij delen wij u mee dat er een nieuwe
datum voor de Zeskamp is gekozen. Deze zal
nu gehouden worden op zaterdag 20 juni aanstaande. Nadere info over de spelonderdelen
volgt zo spoedig mogelijk naar de ploegleiders.

Wedstrijdverslag ODA/OWK E1 – Quick ’21 E2
Op zaterdag 18 april hebben wij een wedstrijd
gespeeld tegen Quick ’21 uit Oudega. Het was
een leuke wedstrijd maar niet alleen omdat we
gewonnen hebben maar ook omdat het lekker
weer was. We hebben gewonnen 5 - 3 en bij de
strafworpen gelijk gespeeld met 3-3. We hadden veel supporters opa’s en oma’s, ouders en
broertjes en zusjes.

Dorpshuis
Dorpsbarbecue 20 juni 2015
Op zaterdag 20 juni 2015 wordt er weer een zeskamp georganiseerd. We hopen dat we hier weer met
grote getale aan mee doen.
Graag willen we de zeskamp afsluiten met een barbecue.
De DORPSBARBECUE begint vanaf 19.00 uur bij/in het Dorpshuis.
Iedereen mag hieraan meedoen. Ook personen die niet hebben meegedaan aan de zeskamp!!!!!
De kosten zijn voor volwassenen 15 euro en jeugd (basisschool) 7,50 euro.
Daarvoor krijgt u genoeg vlees, verschillende salades, stokbrood, kruidenboter enz. Aan vegetariërs wordt
gedacht, maar geef het van te voren door.
De drankjes moeten apart betaald worden.
Om de organisatie voor de dorpsbarbecue rond te krijgen en te weten op hoeveel personen we kunnen
rekenen, willen we voor 13 juni je/jullie opgave binnen hebben, evenals de betaling voor deze barbecue.
Opgave en contante betaling kunt u afleveren op onderstaande adressen:
Hansenkamp 6,Hansenkamp 2,Bovenland 9,Haarveen 1
Met z’n allen maken we er weer een gezellige, leuke en sportieve dag en avond van! Des te meer deelnemers, des te beter natuurlijk!!!
Met vriendelijke groeten,
Dorpshuisbestuur

Opgaveformulier BBQ (betaling direct bij opgave)
Naam:_______________________________________________________
Volwassenen:__________________________________________________
Kinderen:_____________________________________________________
Vegetarisch: Ja/Nee ..…...personen
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De Meulenkaomer

kunnen ieder afzonderlijk worden bezocht, het
evenement sluit om 17.00 uur.

Op zondag 31 mei organiseren de
Meulenkaomer en molen Woldzigt de eerste
CULINAIRE ROUTE in Roderwolde onder het
motto LEKKER ROWOL.

Een duidelijk bord met logo geeft de plaats van
de deelnemers aan.
Alle inwoners van de schoolkring Roderwolde
krijgen een flyer in de bus met de nodige
informatie.
Organisatie en deelnemers hopen dat op
zondag 31 mei vele lekkerbekken op de fiets
stappen om al dit heerlijks te proeven.
St. Meulenkaomer

Vanaf 11.00 uur worden op zeven verschillende
locaties lekkere hapjes en drankjes geserveerd.
De route start bij de molen waar in de
Meulenkaomer streekgerechten worden
aangeboden zoals poffert, bonenbraai en arretjescake. Bij de molen worden pannenkoeken
gebakken en kunnen kinderen zelf aan de slag.
In het Onland bij de Essentie van Dineke Bos
kan de vermoeide fietser onder het genot van
een kopje thee of koffie met bijbehorend lekkers even bijkomen in de rust van de Onlanden.
Terug naar Roderwolde aan de Achtersteweg
wachten Maarten en Hella Balster de gasten
op met heerlijke zelf geroosterde saté babi
en andere Indische lekkernijen. De route
voert verder naar de schapenboerderij van
Albert Braams in Foxwolde waar Bernadien
een smakelijke proeverij heeft klaargemaakt
van lamsvlees. De boerderij is open voor
belangstellenden en kinderen die de schapen
en lammetjes willen aaien. In Roderwolde
wacht Ancel in het Rode Hert met ‘streektostis’, belegd met boerderijkaas of nagelbout
afkomstig uit de eigen omgeving, heerlijk in
combinatie met een biertje uit Veenhuizen. Tot
slot bieden Esther van Dijk en Bert Tichelaar
in samenwerking met Wijnwinkel H. Bloem in
hun tuin (tegenover de kerk) een kleine wijnproeverij aan met bijpassende lekkere hapjes.
Hier treden vanaf ca. 13.00 verschillende
musici op.
Op ieder adres wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd. De verschillende locaties

St. Molen Woldzigt

Vrouwenvereniging
Vrouwenvereniging Roderwolde ontvangt
plaatsgenoot Wil Schreuder met een lezing
over dassen.
Woensdag 15 april 2015 kwam Wil Schreuder
vertellen over zijn grootste hobby, de dassen.
Eén keer per jaar is het dassenteldag bij de
dassenburchten, de woningen van de dassen.
Dan tellen ze de mannetjes en de vrouwtjes en
komen in Elp tezamen en weten dan hoeveel
dassen er in Drenthe rondlopen. De das is ±
70 cm lang en wordt tussen de 12 en 17 kg. De
das is een roofdier en een graafdier met lange
nagels. Een mannetje noemen we een beer en
een vrouwtje een zeug, een mannetje heeft
een bredere kop en een smallere staart als het
vrouwtje. Onder de bredere staart van een
vrouwtje zitten reukklieren die de geur over
de grond verspreiden zodat de jonge dasjes die
achter moeder aan lopen, door middel van de
geur hun moeder kunnen herkennen. De dikke
vacht van de das houdt hun droog.
Dassen werden vroeger opgejaagd en
afgemaakt om hun dassenhaar waar o.a.
scheerkwasten van werden gemaakt. Nu zijn
ze beschermd. Als je eens in het bos een berg
zand ziet liggen is het best mogelijk dat er dan
naast een dassenburcht is gegraven. Een das
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graaft zijn woning zelf uit en daar komt dus
heel veel zand uit wat er naast wordt neergegooid. De das verzorgt zijn woning heel netjes
en brengt hooi naar binnen om op en onder te
slapen.
Het voedsel van een das bestaat voornamelijk
uit regenwormen, emelten, mais, graan, kersen,
bramen, tamme kastanjes. Moeder eet veel en
daardoor produceert ze veel melk voor haar
zogende kindertjes. Een das heeft 7 weken
draagtijd en krijgt meestal 2 of 3 en soms 4
kleintjes, 5 is een unicum, dat gebeurt zelden.
Moeder zorgt 12 weken voor het voedsel en
daarna gaan de kleintjes zelf mee om het voedsel te zoeken. Ze blijven een jaar bij de moeder,
de vader blijft soms bij moeder en de kleintjes,
maar gaat er ook wel vandoor en leeft dan weer
bij een ander vrouwtje.
In Drenthe leven ± 600 dassen, ze leven op de
zandgrond, dus niet in het westen, daar is het
meestal veengrond. Dassen zijn schuwe nachtdieren, bij schemering komen ze hun burcht
uit, vandaar dat zij in de winter ook meer tijd
hebben om voedsel te zoeken als in de zomer,
in de winter zijn de nachten immers langer.
Een droog voorjaar is funest voor de das, de
wormen zitten dan veel dieper in de grond, en
zodoende moeten ze veel langer zoeken naar
hun voedsel. Een das heeft geen winterslaap,
maar slaapt wel langer. Er worden ± 15 à 20
% dassen doodgereden. Als de moeder wordt
doodgereden kost dat ook meestal het leven
van de jonge dasjes. Dassen hebben een hekel
aan de sterke geur van de vos, soms tolereren
ze de vos, maar soms ook niet. Als er te veel
dassen op één plek zijn, kiest de vos zelfs eieren voor zijn geld en gaat ervandoor.
Wil was zelf betrokken bij het “drama van
Tynaarlo” zoals hij het zelf zegt. Daar bij een
dassenburcht is de moeder das doodgereden
op de A28, ze was 2 km buiten de burcht en ze
had zelfs 5 jonkies. Wil heeft geprobeerd de
dassen bij te voeden, d.m.v eten neer te zetten. De jonkies hebben er op deze manier nog
10 dagen van gegeten. Het was erg bewerkelijk.
Toen kwam Wil in contact met een erkende
dassenvanger uit Boxmeer. In Maarheeze

hadden ze een soort dassenren van 50 bij 30
meter gebouwd. Deze dassenexpert heeft 4
van de 5 dassen uit Tynaarlo kunnen vangen
en weer uitgezet in de dassenren. Helaas is er
dus 1 jonkie overleden. Voor die andere 4 dassen die nu in de ren woonden hebben ze iedere
keer eten verstopt, om op zo’n manier de jonge
dasjes het gevoel te geven dat ze gewoon in de
natuur leefden. Toen ze uiteindelijk zover volgroeid waren, hebben ze het gaas doorgeknipt
zodat de dassen ook in de vrijheid hun weg
moesten vinden.

Na de pauze kregen we nog een hele mooie film
over dassen in Engeland te zien. Het was een
zeer geslaagde avond door de boeiende lezing
die Wil ons wist te brengen.

Rowolmer Archief
Emmie Meijer

Zoals natuurlijk wel bekend is ontvangt het
Rowolmer Archief graag wetenswaardigheden
over de historie van Roderwolde en omgeving.
Dat wat wordt aangeleverd wordt gearchiveerd
met de bedoeling daar later weer informatie
over te verstrekken.
Ook nu al worden vragen gesteld over zaken
die mensen bezig houden. Tijdens de openingsmorgen op 2 mei kwam iemand vragen
naar vroegere gewoontes op de Waalborg. Een
familielid van betrokkene heeft daar vroeger gewerkt en die heeft bij de één of andere
gelegenheid een karaf met inscriptie gekregen.
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Jammer genoeg kon geen antwoord worden
gegeven, maar de zoektocht is gestart.
Een andere vraag betreft de tekst van onderstaand liedje. Dit lied werd indertijd door een
dame van Friese komaf in Roden gezongen (in
het Nederlands). Het is echter niet de volledige
tekst en die wil men wel graag weten. Wel is
bekend dat het lied een treurig einde kent (een
kind valt in het water, verdrinkt, is dood en
wordt gevonden met een gezichtje blauw als
lood).
Degene die iets weet te vertellen over
het eerste of over het tweede onderwerp (of over allebei) wordt gevraagd
contact op te nemen met Jannie Buring
(jannie_archief@roderwolde.info of 050
5033497).
Pietje woonde al in een stad
Waar men vele scheepjes had
En de mensen die er waren
Zag je vaak met scheepjes varen
Zag je vaak met stok en boom
Scheepjes varen op de stroom

en maken elk anderhalf jaar een nieuwe
voorstelling.
De voorstelling Dubbelspel is een vette knipoog naar de magie van het traditionele circus.
In deze komische, spectaculaire voorstelling
vervagen grenzen tussen heden en verleden,
werkelijkheid en spel, met de nodige chaos tot
gevolg.

Zeven jongens klein en groot
Zaten samen in een boot
Pietje stond erbij te kijken
Dacht: dat zou mij ook wel lijken
Zo te varen met stok en boom
Met een bootje op de stroom

Culturele Driehoek
Spektakel voor jong en oud!
In het jaar van de Cultuur onder het motto
‘Noordenveld laat zich zien’ organiseert de
Culturele Driehoek te Roderwolde voor jong
en oud:
Zaterdag 30 mei om 15.00 uur op het terrein
voor Molen Woldzigt te Roderwolde Circus
Santelli met de voorstelling Dubbelspel.
De voorstellingsgroep van Circus Santelli
bestaat uit 14 jongeren tussen de 12 en 17
jaar. Ze trainen 6 tot 10 uur per week intensief
onder begeleiding van professionele trainers

Een groep jongeren maakt zich klaar om op te
treden in een traditionele circusvoorstelling,
met alle figuren die je daarin mag verwachten: een diva met sterallures, een strenge
trainer, een onweerstaanbare sterke man, een
clown, slangenmeisjes, jongleurs, acrobaten
aan de trapeze en een paard. De pubers moeten deze rollen met verve gaan vervullen, maar
natuurlijk gaat dat niet van een leien dakje.
Hormonen vliegen door de lucht, kleren liggen
overal verspreid, discipline is ver te zoeken en
er wordt naar hartenlust gespeeld én geplaagd.
En tja, die eeuwige smartphones die de aandacht afleiden van het spektakel… Langzaam
maar zeker lost de chaos een beetje op en
komen alle spelers in hun rol. Sommigen misschien een beetje té… Onder de volgspot op het
podium gaan sterren stralen, maar worden ook
de minder aangename kanten van de jongeren
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steeds meer zichtbaar. Wie geniet er een beetje
teveel van het inleven in zijn rol? Wat is echt
en wat is spel? En vooral: wie is er bezig de
voorstelling te saboteren? Gaat deze première
nog wel van de grond komen?
In Dubbelspel wordt het publiek uitgenodigd
om mee te leven met alle verwikkelingen die
zich tussen de jongeren onderling afspelen:
zowel voor als tijdens de voorstelling (in een
voorstelling), als voor én achter de schermen. Tussen de bedrijven door vertonen zij
ook nog eens hun favoriete circuskunsten:
in de trapeze, doeken en touwtjes hoog in de
lucht, metkunstig vliegende kegels, diabolo’s
en acrobaten en lenig kronkelend op de grond.
Kortom: deze jonge sterren laten u alle hoeken
van de ruimte zien!

dans voor vrouwen met (jonge) jaren, soms
ingetogen,soms expressief. Een dans, vrolijk,
uitbundig en waardig!!! Tineke neemt een koffer gekleurde heupsjaals mee, we gaan dansen
op pop en klassieke muziek, zeer geschikt
voor alle leeftijden. Geef je nu op! Deelname
Workshop is slechts €10,00.

INGEZONDEN

Aankondiging Openluchtspel
54 jaar
Openluchtspel
Roderwolde
Opvoeringsdata: 21, 22, 25 en 26 augustus 2015
Uitwijkdata: 24 en 27 augustus
Aanvang 20.30 uur.

Entree € 8,--.

Opgevoerd wordt:

“Wat een peerdespul”
door Herman van der A

Duizelt het u al? Geen zorgen, ze weten precies
wat ze doen: het is allemaal show. Toch?
Komt dat zien!!!!!! Entree gratis (bij nat weer
uitwijk naar een binnenlocatie). www.jeugdcircus.nl/voorstellingen/voorstellingsgroep/
https://www.youtube.com/
watch?v=xHec2iUvLqA#t=10
Workshop buikdansen door Tineke Rouw
Zaterdag 13 juni 15:00 uur zal op het terrein
voor de Olie en Korenmolen Woldzigt op initiatief van de Culturele Driehoek Roderwolde een
workshop buikdansen gegeven worden. (Bij
slecht weer is er een uitwijk naar een binnenlocatie.) Dansen van je tenen tot je haren, een

Kaarten vanaf 1 augustus in voorverkoop bij:

Café Het Rode Hert,
Hoofdstraat 32, Roderwolde
Café Slijterij Ensing,
Hoofdstraat 52, Peize
Primera
Heerestraat 94, Roden
Drogisterij Boezerooij,
de Wending 7, Marum
Café Zwaneveld,
Oosteind 33, Norg
Het Lekkere Winkeltje
Samuel Leviestraat 1, Leek

tel. 050-5034238
tel. 050-5032420
tel. 050-5019378
tel. 0594-641291
tel. 0592-612271
tel. 0594-511277

en ‘s avonds tot aanvang van de
voorstelling bij café Het Rode Hert
www.cafehetrodehert.nl/reserveren-kaarten
www.openluchtspel.nl
info@openluchtspel.nl
Volg ons op
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Natuurplekjes rondom Rondom
Op 7 mei zijn we met een groep geïnteresseerde Rowôlmers op de fiets op pad geweest
om een aantal mooie (natuur)plekjes te bekijken in onze omgeving (zie voor een uitgebreid
verslag elders in deze Wolmer). Toen ruim een
jaar geleden de honderdste editie van De
Wolmer verscheen, heb ik, op verzoek, 10
natuurplekjes rondom Roderwolde beschreven.
Vorig najaar zijn we al eens op pad geweest,
maar toen begonnen we met het bekijken van
een tiental interessante panden in ons dorp en
dat waren zulke boeiende verhalen, dat we aan
de natuur toen niet meer toegekomen zijn. Ook
dit keer was er zoveel te bekijken èn te vertellen dat we lang niet alle tien plekken hebben
kunnen zien. Eén van de plaatsen waar we
vanwege de tijd niet meer aan toegekomen zijn,
is de belvedère (uitzichtspunt) op de voormalige
vuilstort aan de Rodervaart. Ik heb de deelnemers beloofd het bijbehorende verhaal dan
maar in de Wolmer te plaatsen: bij deze!

De Rodervaart werd uiteindelijk aangelegd
in1892. De breedte was 6 meter en de diepgang
1.60 m. In de eerste decennia van haar bestaan
kende de vaart een drukke scheepvaart. In de
jaren ‘20 van de vorige eeuw voeren er jaarlijks
bijna 900 schepen naar de haven in Roden, die
in 1916 was vergroot. De melkfabriek aan de
haven maakte daar veel gebruik van, ook van
het water, dat men gebruikte voor de stoomketels. In 1929 werd de vaart nog eens verbreed
en verdiept, omdat de groter wordende vrachtschepen regelmatig vastliepen. Na WO II liep
de scheepvaart echter snel terug en de haven
werd in 1963 gedempt.

De melkfabriek van Roden zo’n 100 jaar geleden
met op de voorgrond de haven (nu Vrijbuiter)

Het bankje in karakteristieke Onlandenstijl
op de voormalige vuilstort

Stortplaats
In 1947 ontstond er langs de vaart ter hoogte
van de Korte Bolmert een vuilstortplaats voor
de stad Groningen. De Korte Bolmert was voordien een moerasachtig landje en waarschijnlijk
door de erg lage ligging ervan, niet als hooiland
in gebruik.

Reeds in 1837 waren er plannen voor een
vaarverbinding tussen het Leekstermeer en
de Norgervaart. Het was een onderdeel van
een Groot Kanalen Plan rond Roden, dat echter maar voor een klein deel is uitgevoerd. Een
voorbeeld daarvan is de Oudegracht in het
Mensingebos, waarvan de aanleg (in 1846)
wegens geldgebrek moest worden gestaakt. Het
overblijfsel ervan loopt ook nu nog dood bij het
Moltmakersstuk.
De vuilstort langs de vaart
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De firma Bolhuis begon met storten van afval
voordat er een hinderwetvergunning was
verstrekt. Het stadsvuil werd aangevoerd in
pramen, die aan oostzijde konden keren in een
zwaaikom. Ondanks vele protesten tegen de
stort van het deels giftige afval, ging de firma
Bolhuis rustig door met storten, zelfs toen de
gemeente het terrein had verzegeld.
Toen het storten in 1952 eindelijk stopte, werd
ook aan de opdracht het gebied af te dekken,
geen gehoor gegeven. In 2005 bleek bij onderzoek dan ook dat het terrein ernstig vervuild
was. De waterhuishouding van de vuilstort is
in 2011 buiten het waterbergingsgebied gehouden om mogelijk weglekken te voorkomen;
er is een bemaling aangebracht en de sloten
rondom zijn aangesloten op het gemaal bij
de Rodervaart. Een stuk vuilstort is afgegraven, waarna deze is afgedekt met een leeflaag
en met grasmengsel ingezaaid. Verder is het
gebied rondom de stort afgeplagd. We mogen
aannemen, dat er geen vervuiling van de
omgeving meer plaatsvindt en we ook hier een
fraai stukje natuur hebben overgehouden.

geenszins overeen met wat je van een otter
mag verwachten:
hheen otter is een nachtdier en komt zelden of
nooit overdag in actie, zelfs niet om 19.30
uur ’s avonds
hheen otter is een roofdier, eet vis en geen
plantaardig materiaal. (Het zou natuurlijk
nestmateriaal kunnen zijn)
hhotters zijn erg schuw en de kans om hem
vanaf de brug te zien zwemmen is dus erg
klein
Toch doet het beest op de (helaas wat vage)
foto sterk aan een otter denken.

Otter(?) in het
Peizerdiep (foto Lia)

Otter (foto internet)

Muskusrat (foto internet)

Rodervaart vanaf de fietsbrug met
op de achtergrond de stort

Otters in de Onlanden
In maart was Natuur in De Onlanden gewijd
aan De Otter. Op de excursie langs de mooie
natuurplekjes (zie vorige artikel), zagen
Aaltje Blaauw en Lia Snoek bij de noordelijke
fietsbrug over het Peizerdiep een beest dat
een stuk riet door het water sleepte. Lia zag
nog net kans een foto te maken. De foto was
niet scherp maar op het scherm kregen we
sterk het gevoel dat het om een otter ging.
Niet erg logisch, want de waarneming kwam

Natuurlijk hebben we deze bijzondere waarneming direct aan Wim van Boekel gemeld.
Hij en ook boswachter Aaldrik Pot achten
de kans dat het om een otter gaat zeer klein.
Vermoedelijk gaat het om een muskusrat. In de
column Puur Natuur in De Krant van dinsdag
12 mei wordt toevallig ook de waarneming van
een otter gemeld, ditmaal bij de zuidelijke fietsbrug over het Peizerdiep. Omdat de waarnemer
geen foto heeft gemaakt en hij ook niet vermeld wordt als deskundige, kunnen we ervan
uitgaan, dat het hier ook om een muskusrat
gaat, maar wie het weet mag het zeggen.
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INGEZONDEN

Trekkertrek
Johan Clobus
Op vrijdag 15 mei werd de Hooiweg getrakteerd op een groot aantal oldtimer tractoren. De tractoren
kwamen uit noordwest Groningen en zijn op weg naar Eext. Onderweg, hier op de Hooiweg nabij
de mijmerbank, vonden ze het tijd voor een pauze. Op de platte wagen hadden ze een generator om
electriciteit op te wekken en waarschijnlijk ook het koffiezet apparaat. Ze denken vier dagen over de
reis te doen.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Dirk Magré en Wilma Bruinii

Rietdekker op de molen
De dag voor de seizoensopening kwam de rietdekker langs om het rietdek op achtkant en kap
van de molen bij te werken. Vier mannen zijn
de hele dag in de weer geweest met hun halsbrekende toeren helemaal boven op de molen
en langs het achtkant.

De molen staat er dankzij hun inspanningen nu
weer strak (maar nog een beetje gevlekt) bij.

In het museum werd samen met voorzitter
Piet Boelen de nieuwe expositie over rogge
bezocht als openingshandeling.
Het startsein voor
de 24-uurs
marathon
olieslaan
werd door de
burgemeester gegeven
door het in
werking stellen van de
voorslag.

Verder kon onder het genot van een drankje
en een hapje worden genoten van optredens
van Donne Ostinate en van Shantykoor de
Landrotten uit Roden.

Geslaagde seizoensopening 2015
Op vrijdag 24 april werd met een gezamenlijke activiteit van molen en Meulenkaomer het
seizoen 2015 feestelijk geopend. Burgemeester
Hans van der Laan verrichtte verschillende
openingshandelingen. Het is zijn laatste jaar als
burgemeester van Noordenveld. We zijn dan
ook blij dat we hem hier nog eens zo in actie
mochten zien.

Voor de Meulenkaomer onthulde Burgemeester
Hans van der Laan het nieuwe uithangbord
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Zaterdagochtend rond 11 uur trok de wind
weer aan en vanaf die tijd tot het einde van
de marathon konden we weer op windkracht
werken.

Achteraf is dit bedrag nog gegroeid tot € 295
dank zij nagekomen giften en olieverkoop.

Tijdens de marathon hebben de Ol´hands
Shantyman uit Apeldoorn een aantal malen
van zich laten horen. Regelmatig kwamen
belangstellenden een kijkje ne-men bij het
olieslaan en meegenieten van de zang van deze
vier mannen.

Foto’s van opening en marathon: Lia Snoek

Inzameling Zorgboerderij
De toegang voor molen en museum was tijdens
de oliemarathon gratis. Wel vroegen we een
vrijwillige bijdrage ten bate van de zorgboerderij Achterstewold in Peize.Aan het eind van
de marathon werd dan ook aan Albert Boelens
van de zorgboerderij een cheque overhandigd
met het bedrag van € 240.

Activiteiten de komende tijd
hhAl eerder vermeld: Op zondag 24 mei
(Eerste Pinksterdag) krijgen we bezoek van
zo’n 50 oude Volvo’s type “kattenrug”(±
15:00 - 17:00 u). Deze prachtig gerestaureerde en gepoetste bolides worden voor de
molen opgesteld.
hhOp zaterdag 30 mei van 15:00 - 16:00 uur is
voor de molen het optreden van jeugdcircus
Santelli.
hhOp zondag 31 mei van 11:00 - 17:00 uur is
de Culinaire Route Rowol waar zowel de
Meulenkaomer als de molen aan deelnemen.
hhDe eerstvolgende keer dat we olieslaan is
zaterdag 6 juni.

HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK

Gerard Brok van Wijnkoperij Henri Bloem in Groningen
Henk van Kalken

Zodra ik aan de Verlengde Hereweg, waar ik gemakkelijk kon parkeren, de winkel betreed,
wordt de indruk die ik buiten al had nog eens bevestigd door de glanzende bodems van de overzichtelijk, per land in rekken gerangschikte flessen. De zaak straalt wijn uit in alle denkbare
soorten en kleuren. Zachte klassieke muziek zorgt voor een prettige omlijsting. Gerard Brok
licht juist een klant voor over een Portugese wijn in bloemrijke wijntermen. Hij weet overduidelijk waar hij het over heeft en het is bijna alsof ik door zijn beschrijving het losgekomen bouquet
van de flonkerend donkerrode vloeistof ruik. Zelfs een niet al te goed luisteraar hoort de hartstocht voor het nobele product in zijn verhaal doorklinken.
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Al tijdens het voorgesprek blijkt ook zijn deskundigheid op dit gebied. De voorlichting blijkt
tijdens het gesprek een belangrijk aspect van
dit boeiende vak. Toch probeert hij de zaak
voor het publiek ook zo laagdrempelig mogelijk
te houden. “We zijn een speciaalzaak, daarin
onderscheiden we ons van de supermarkt,
maar mensen kunnen hier ook terecht voor
een fles wijn van vijf euro,” vertelt eigenaar
Gerard Brok (44). “Wijn is een product voor
iedereen.”
Wat voor activiteiten spelen zich allemaal in– en
rondom de zaak af?
“Naast de in– en verkoop van alle denkbare
soorten wijn organiseren we wijnspijsproeverijen, waarbij we de mensen
proberen te laten proeven bij welke gerechten
een bepaalde wijn het best tot zijn recht komt.
Mijn vriendin Thea Heddema (32) verzorgt
hierbij het culinaire gedeelte. Daarnaast heeft
ze het druk met de paarden in Roderwolde,
waar wij wonen. We merken dat klanten
in de winkel bij bepaalde gelegenheden
(bijvoorbeeld voor de kerstdagen) op dat
culinaire aspect terugkomen als ze specifieke
wijnen bij bepaalde gerechten bestellen.”
Kunt u iets over de geschiedenis van de
wijnkoperij vertellen?
“Wijnkoperij Henri Bloem is in 1833 gestart
in Utrecht, in de kelders aan de Oude Gracht
waar tot in de jaren zeventig ook wijn
gebotteld werd. In 1973 hebben een aantal
wijnkopers besloten om gezamenlijk wijn te
gaan importeren. Vanwege de uniformiteit en
reclame gingen alle wijnkopers onder dezelfde
naam Henri Bloem werken. Wij zijn dus zowel
importeur als detaillist. Wij bezoeken zelf de
wijnboeren, en kopen daar rechtstreeks van
in en kennen daardoor goed de kwaliteit van
de producten. Er zijn geen tussenschakels,
waardoor we in staat zijn een acceptabele prijs
voor een kwaliteitswijn te vragen.”
Hij vervolgt: “Landelijk gezien zijn er nu
negentien collega’s, elk met aandelen in één BV.
We hebben een gezamenlijke huisstijl (tasjes,
logo’s, wijnkistjes). Eén keer per maand gaan
mijn collega’s en ik naar proeverijen en bepalen
dan gezamenlijk welke wijnen er wel en niet

in het assortiment worden opgenomen. Alle
zaken hebben dus in principe dezelfde wijnen,
hoewel elke zaak zo zijn eigen accenten heeft.
In het centraal magazijn staan overigens zo’n
1600 verschillende wijnen. Zo ben ik over het
algemeen zelf een liefhebber van Italiaanse
wijnen. Mijn collega in Zwolle heeft meer iets
met Bourgondische wijnen.”
Het gesprek wordt even onderbroken door de
binnenkomst van een klant die ruim aandacht
krijgt. Dan hervat Gerard Brok: “De website

(www.henribloem.nl) wordt centraal beheerd
en stuurt klanten die iets bestellen door naar
de zaak die bij hun postcode hoort. De laatste
vijf jaar is de webverkoop steeds belangrijker geworden, maar ik zie ook dat de fysieke
winkel en de webshop elkaar goed kunnen
aanvullen.”
Hoe bent u zelf zo in het wijnvak
terechtgekomen?
Gerard Brok (zucht eens en grinnikt dan): “Ik
ben er eigenlijk ingerold. Mijn ouders hadden
een vouwwagen en in Frankrijk gingen ze
dan met een jerrycan naar een wijnboer Vin
du Pays tanken. Die stond dan veertien dagen
in de brandende zon in de voortent (lacht).
Ik was een jaar of acht en mocht mee naar de
wijnboer. Ik mocht alles zien en ook wel eens
wat proeven. Het product is er eigenlijk met de
paplepel ingegoten.”
Heeft u voor het vak nog een opleiding gedaan?
“Tijdens mijn studie heb ik stage gelopen bij een
wijnimporteur en ook mijn afstudeerscriptie
ging uiteraard over wijn… de wijn bleef trekken. Ik heb dan ook aan de wijnacademie de
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vinologenopleiding gedaan. Daarna ben ik bij
een wijnimporteur gaan werken. Daar was ik,
vond ik, niet voldoende vakinhoudelijk – wijninhoudelijk – bezig. Bij Henri Bloem zag ik
deze mogelijkheden wel.”
Waarom maakten jullie de keus voor het
Noorden?
“Thea en ik wilden niet naar het westen van
het land, maar naar het bourgondische zuiden
(Limburg) met een relatief hoge wijnconsumptie, of het noorden, bijvoorbeeld Groningen
of Leeuwarden met een relatief lagere
wijnconsumptie.”
Heeft u veel last van de economische crisis
gehad?
“Toen wij ons vestigden in Roderwolde brak
die zo ongeveer uit. Toch zijn we die vrij goed
doorgekomen. We hadden en hebben natuurlijk
óók een groot assortiment wijnen van ongeveer
vijf euro. De gemiddeld betaalde flesprijs bij de
consument zakte wel.”
Wat zou u als een zakelijk succes willen
markeren?
“Dat we ondanks de crisisjaren er toch nog in
slaagden om een aardige jaarlijkse omzetstijging te realiseren! Ik zie de toekomst wat dat
betreft dan ook met vertrouwen tegemoet. Het
blijft natuurlijk hard werken, zestig uur per
week of meer is voor mij normaal. Het is veel
investeren in tijd en organiseren. Maar dat is
het waard: je ziet nu ook dat consumenten wat
meer vertrouwen krijgen en af en toe eens in
de zaak komen onder het motto: kom, we doen
eens gek, we gaan eens een duurdere wijn
kopen. De klantaantallen in de winkel zowel
als op het web stijgen nog steeds.”
U bent zakelijk gezien in het noorden dus wel
geslaagd. Bent u ook, zijnde een Brabander,
erin geslaagd om wat met deze omgeving te
vergroeien?
“Ja, ik vind de mensen in het noorden vriendelijk en beleefd. Ook het hechte van het dorp,
het elkaar helpen. Dat hebben we toen wij
aan het verbouwen waren ook daadwerkelijk
ondervonden. Het woont natuurlijk fantastisch
in Roderwolde.”

Als ik, met Vivaldi zacht in mijn oren, de zaak
verlaat weet ik één ding zeker: voor een goed
glas wijn, kennis van zaken en een deskundig
advies ben ik bij Gerard Brok van Wijnkoperij
Henri Bloem aan het goede adres.

INGEZONDEN

Verhuizen
Emmie Meijer

Veel lezers van De Wôlmer weten wel dat
wij verhuisd zijn. Al was het maar omdat het
redactieadres veranderd is. Dat is nu in Roden
gevestigd.
Verhuizen dat doe je even, dacht ik. We zijn wel
vaker verhuisd, ook al is dat meer dan veertig
jaar geleden. Toen was het ook geen probleem.
Dus waarom zou het nu anders gaan?
Onze eerste verhuizing was van Utrecht naar
Assen. Van een bovenverdieping van een
herenhuis naar een vijf-kamerflat. Niet dat al
die kamers zo groot waren maar er was wel
ruimte voor een gezin met één kind. Een paar
jaar later een verhuizing van Assen naar Peize.
Nu met twee kinderen naar een één gezinswoning. Een ruime woning met zolder en schuur.
Geen probleem dus. Weer een paar jaar later
volgde de verhuizing van Peize naar Foxwolde.
In de boerderij aan de Roderwolderweg hadden we ruimte genoeg met z’n vieren! (In
Peize is er niets bij gekomen). Wel moest er
drastisch verbouwd worden want het woongedeelte was nogal gedateerd. Maar daar kozen
we voor waardoor dat niet als een probleem
werd ervaren. Altijd leuk om later nog eens
over te verhalen. De kinderen werden groter
en vlogen uit. Dus met z’n tweeën hadden we
volop ruimte.Op enig moment werd besloten
de schuur te verbouwen tot antiekwinkel met
magazijn (schuur).Nog meer ruimte! Toen
gestopt werd met de antiekhandel bleef er links
en rechts in huis wel het één en ander staan.
Niet alles was geschikt voor een veiling en de
veilingmeester wilde ook niet alles hebben. De
antiekhandel was duidelijk een aflopende zaak.
Je belooft jezelf, en vooral je vrouw, dat je de
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“rommel” op zult ruimen. Maar het komt er niet
van. Het staat eigenlijk niemand in de weg.
En dan verkoop je de boerderij. Je begint langzaam door te krijgen dat je wel een groot huis
hebt waarin nog heel veel spullen staan. De
kinderen maar vragen of ze ergens belang bij
hebben. Ja.....twee keer twee aanhangwagentjes
vol. Je kunt niet zien dat er ruimte is gekomen. Marktplaats levert een paar interessante
kopers op. De logeerkamers zijn leeg...........
Uiteindelijk een opkoper uitgenodigd om eens
te komen kijken. We worden het eens (?) over
de prijs. Nou ja, hij heeft wel door dat we de
spullen kwijt moeten. Ze pakken de spullen
met z’n tweeën in en daarna wordt alles in een
vrachtwagentje geladen. Als die vol is is nog
niet alles weg. Een paar dagen later komen ze
terug voor de rest. Intussen is de verhuizer
geweest en heeft hetgeen mee moet verhuizen
getaxeerd op 55 kubieke meter. Als op de dag
van laden, het verhuisteam alles in verhuiscontainers heeft gepakt, zegt één van de mannen
terloops: “Normaal hebben we bij een verhuizing naar een twee-onder-één-kap woning
35 tot 40 kuub”. Daar word je niet rustig van.
Voordat duidelijk wordt of we alles kwijt kunnen in ons huis in Roden moeten we nog een
poosje geduld hebben. Eerst worden de vloeren
aangepakt en pas na tien dagen worden onze
spullen in Roden bezorgd. Intussen kamperen
op de eigen oprit. Het verhuisteam heeft alles
netjes uitgepakt en neergezet waar wij het wilden hebben. Nu, ruim een maand later pakken
we nog steeds uit. Gelukkig is het huis nu langzamerhand ons huis aan het worden.
Dus: verhuizen dat doe je even! Vergeet het
maar!!!

INGEZONDEN

Willem Niemeijer
14-04-2015 kwam het nieuws keihard binnen
Wilm was niet meer.
En toen werd het stil………………………… heel stil
in de Kleibosch.

Geen geronk van motorblokken, geen
gerammel van zijn truukje, geen herrie van
slijpschijven, lasapparaten en ander gehamer
en machinegeluid.
Nee opeens was het stil…………………………
Nog 1 keer kwam Wilm voor heel even terug
in de kleibosch voor het laatst ditmaal, de
Cola Berenburg stond klaar….. nog 1 keer een
cruise “His last Cruise” . Een cruise begeleid
door weet ik hoeveel auto’s van Amerikaanse
makelij. Zeer indrukwekkend en bijzonder
voor iedereen die Wilm hierin vergezelde of op
enige manier verbonden was aan Wilm.
Willem streek rond 1998 neer in de schuur van
voorheen Popken bij de familie Jansma aan de
Roderwolderweg 15.

Vanuit hier vonden vele hot /ratrods hun oorsprong die dan veelvuldig getest werden in de
Kleibosch. Dat Willem creatief aangelegd was,
bleek ook uit de twee Rodermarktwagens van
het Kleibos team die uit de hoed van Willem
getoverd werden. De meeste van jullie zullen
Willem kennen als de organisator van het zeer
succesvolle Old Style weekend. Dat de afgelopen 10 jaar door hem vorm gegeven is.
Kortom, een man met vele talenten die nog
garant staat voor jarenlange herinneringen en
verhalen en gemis.
Wilm bedankt.
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INGEZONDEN

Oprichting Coöperatie ‘De Kop Breed Breedband u.a.’
Als het mooie weer een voorteken was voor
de toekomst van De Kop Breed, dan ziet het er
zonnig uit!
Bij een zonovergoten Dorpshuis is donderdag 16 april j.l. onder leiding van Bert Rijks
van notariskantoor VelemaRijks uit Roden
de Coöperatie ‘De Kop Breed’ Breedband u.a.
opgericht! Vanwege het mooie weer kon het
officiële gedeelte buiten plaatsvinden namelijk
het voorlezen van de akte en het ondertekenen
door de Directie en de Raad van Beheer.

Zodra hier meer over bekend is zal er een volgende bewonersbijeenkomst georganiseerd
worden. Dit zal wederom gecommuniceerd
worden via huis-aan-huis-flyers, banners en
uiteraard de website, www.dekopbreed,nl en
Facebook (www.facebook.com/dekopbreed).

Na de ondertekening werd er geproost op de
voorspoedige ontwikkelingen, vlotte aanleg en
uiteraard op de toekomstige “digitale snelweg
door Roderwolde e.o.”!
De coöperatie bestaat uit een Raad van Beheer,
een Directie en een Ledenraad.
De raad van beheer wordt ingevuld door
Harriet Middendorp (voorzitter), Oeds Keizer
(secretaris), Menne Kamminga (penningmeester), Lammert Dijkstra en Feike Tuinhof.
Bij oprichting van de Coöperatie werd tot
eerste bestuurder (directielid) Evert Blansjaar
benoemd. Hij vervult die functie vanuit het
Breedband Platform Drenthe (verbinddrenthe.
nl)
De ledenraad zal ad interim worden gevormd
door de leden van de werkgroep aangevuld
met leden vanuit de gebieden Noordhoek en
JPSantee-/Meerweg: Jan Visser (tevens contactpersoon werkgroep De Kop Breed), Roelof
Blomsma (i.v.m. bezettingswijzigingen binnen Dorpsbelangen vervangt hij Mans Harms
in de ledenraad) , Richard van Dijk, Jeroen
Kruims, Lia Kroon, Kees Tol (Leutingewolde),
Frits Koopman (Leutingewolde), Harry
de Wit (Noordhoek), Cas Cnossen
(Leekstermeergebied).
Inmiddels ligt er een goed onderbouwd businessplan, wordt er gewerkt aan de financiering
en vinden er gesprekken plaats met providers.

Foto’s Johan Brouwer Photography
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HET TUINPAD OP

Sandebuursedijk 8
Johan Lutgers en Janine Oomkens

Als redelijk nieuwe bewoners van Foxwolde
stellen wij ons graag aan jullie voor. Wij zijn
Johan Lutgers (44 jaar) en Janine Oomkens (42
jaar). Johan werkt als werkplaatstimmerman
bij Jorritsma Bouw in Groningen en Janine
als directiesecretaresse bij Koninklijke Visio
(expertisecentrum voor slechtziende en blinde
mensen) in Haren.

INGEZONDEN

Breipatroon
1e toer: begin elke dag met een blij gemoed, ook
al ondervind je tegenspoed
2e toer: doe kalm aan en neem de tijd om blij en
gelukkig te zijn
3e toer: wees vriendelijk en steek de handen
altijd blijmoedig naar een ander
4e toer: wees spontaan en spreek goed over
iemand die niet aanwezig is
Sinds oktober 2013 wonen wij aan de
Haarveensedijk 8 in Foxwolde. Dit huis hebben
we gekocht van Roland en Anita BoekholtNiemeijer. We wonen hier met erg veel plezier!
We komen oorspronkelijk uit Onnen en Eelde
en hebben hiervoor twaalf jaar in Roden
gewoond. We woonden in een halfvrijstaande
woning en wilden wat vrijer gaan wonen met
ruimte om het huis voor het houden van dieren. Dat is met dit huis goed gelukt. We hebben
inmiddels vier geiten, kippen en een haan. Als
het goed is, krijgen we binnenkort ook nog een
paar schapen.
Zoals jullie op de foto zien, zijn we druk bezig
met het aanpassen van de tuin. Gelukkig houden we allebei van klussen in en om het huis,
dus dat is geen probleem. In ons vorige huis
zijn we ook een paar jaar aan het verbouwen
geweest. Als we nog tijd over hebben, gaan we
graag naar de sportschool, motorrijden of naar
het theater of de bioscoop.

5e toer: zoek steeds naar het goede in het leven
en geef eens een schouderklopje
6e toer: innerlijke vrede dat maakt je blij en rijk
7e toer: een glimlach van een seconde is meer
waard dan een lamp die brandt
8e toer: probeer een ander moed in te spreken,
als die het niet meer ziet zitten
9e toer: probeer elke dag om met één ding blij
te zijn, dan is het geen verloren dag
Steeds vanaf de eerste toer herhalen. Vergeet
niet, dat de beste breister wel eens een steekje
laat vallen:
GEEN PANNIEK
Vlug ophalen en vrolijk verder breien.
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COLUMN

DRÈNTS DIGGELGOUD

Spontaniteit

Moi lezers

Henk van Kalken

Lubbert

Van een goede vriend – hij heet Frank - hoorde
ik het volgende verhaal: Hij liep te winkelen in
een grote toko in Groningen. Hij ging kruiden
inslaan en was doende zijn winkelwagentje te
beladen in het gangetje waar kruiden geurend
uitgestald lagen. Een klein jongetje van een
jaar of drie met een loopfietsje racete door het
gangetje en stopte vlak voor hij in botsing zou
komen met Frank. Het gezichtje van het jongetje ging goeddeels schuil achter een enorme
grote zonnebril met een kleurig montuur die
Elton John jaloers zou maken. ‘Wat een mooie
bril heb jij,’ zei Frank en boog zich voorover.
Het jongetje rukte zijn bril af en overhandigde
die aan Frank. ‘Jij opzetten!’ beval het mannetje en omdat Frank kleine kinderen leuk vindt
voldeed hij gaarne aan dit verzoek. ‘Géééf!’riep
de kleine na enige tijd het resultaat op Frank’s
hoofd bestudeerd te hebben en stak bevelend
een klein handje uit. Frank zakte gehoorzaam
door zijn knieën en plaatste voorzichtig het
montuur op de kleine wipneus van het jongetje.
‘Hoe heet jij?’ vroeg hij vervolgens, het montuur nog wat schikkend, waarop de kleine trots
riep: ‘Timo!’

Vrijheid van mieningsuting is een groot goed.
Wej mucht bliede weezen, dat wej dat hebt en
dat wej daorvan gebruuk maaken kunt. Bej de
viering van zeumtugjaor bevrijd weezen is daor
nog ies weer nadrukkeluk op weezen.

Op dat moment kwam een wat corpulente man
de hoek om lopen. ‘Timo!’ riep hij doordringend. Hij stelde zich defensief tussen Frank
en Timo op alsof Frank het duisterste kwaad
in de zin had. ‘Niet met vreemden praten!’ De
moeder voegde zich ietwat buiten adem bij
haar man en een wat ongemakkelijk sfeertje
hing voor een ogenblik tussen de uitgestalde
kruiden.

Veul van onze generaotie hebt de twiede
wereldoorlog niet metmaokt en hebt van de
vrijheid van meningsuting misschien wal een
aandere veurstelling. Of dat nou terecht is of
niet, döt eigeluk niet ter zake.
Wat naor mien miening wal ter zake döt, is
hoe je der met um gaot. Met aandere woorden,
hoe interpreteer je het. Tot hoever gao je. Kiek,
over bepaolde zaaken mag je aanders denken
dan je medemensen. Daorover mag je ok in
debat gaon. As je denkt dat jouw miening der
meer toe döt as die van de aandere en je kunt
die daorvan overtugen, is dat je volste recht.
Lukt je dat ok, dan hej het goed daon. Lukt je
het niet, dan moej de miening van die aandere
ok respecteren, zunder dat je daor kwaod over
wordt. Soms wordt daorbij de grenzen overschreden en schiet ze mekaor erum dood. Dan
gao je in mien optiek tever. En ok al heb je een
hekel an onze keuning, dan kuj dat vast wal op
een aandere manier oeten dan met “fuck de
koning”.

‘Hij is nogal vrij,’ zei ze verontschuldigend
tegen Frank. ‘En je weet maar nooit, tegenwoordig.’ voegde de vader er aan toe. Frank
draaide zich naar het kruidenrek nadat hij
nog ‘Dag, Timo,’ tegen het jongetje had gezegd.
‘Ik zou ook voorzichtig zijn met mijn kinderen,’ vond Frank. Maar impliciet voelde ik
mij ten onrechte beschuldigd. Dit doodt elke
spontaniteit.
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Prikbord
Wilt u ook iets op het prikbord plaatsen? Mail uw bijdrage dan naar de.wolmer@gmail.com

Bedankje
Dikke sokken
Als je oude klompen te klein zijn geworden dan
krijg je van je overgrootvader (Opa de Jong)
nieuwe klompen. Dat is zo de traditie bij ons in
de familie. Maar wat nu als de dikke sokken die
je altijd aan hebt in de klompen ook niet meer
passen? In Roden blijken ze jouw maat niet te verkopen en je eigen oma kan geen sokken breien…
Wat moet je dan?
Dan steek je de straat over en vraag je aan buurvrouw Roelie of zij ze voor je wil breien. Je mag
dan zelfs je eigen kleur uitzoeken uit alle bollen
wol die ze heeft. Binnen een week heb je een
paar heerlijk zittende sokken voor in je nieuwe
klompen!
Bedankt Roelie, Nils is de koning te rijk met zijn
nieuwe combinatie.
Ronald en Silvia

Gezellige buurtmarkt in ’t Haarveen

Oproep
De examentijd is weer begonnen. Wilt u
geslaagden via een berichtje in de volgende
Wolmer feliciteren, dan kan dat. Wij plaatsen
graag uw felicitaties! Denkt u wel om de deadline van 15 juni?

Op zondag 14 juni.
Komt allen!

ANNONCE 	


!

op 13 mei 2015 is Lizabeth Rixt geboren.	


!

zusje van Elske en Lottie	

dochter van Wietske Wildenbeest 	

& Bartele van der Meer	


!

Roderwolderweg 10A Foxwolde	


!

We voelen ons dolgelukkig!
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Dorpsagenda

Colofon

zondag 24 mei 2015
Molen Woldzigt: Buckel Volvo (zgn
Kattenrug) Treffen 2015 voor de molen. Zo’n
50 Volvo’s maken een stop bij de molen. Ca.
15.00-17.00 uur
maandag 25 mei 2015
Basisschool: vrij, 2e Pinksterdag
donderdag 28 mei 2015
VOOOR: Jaarvergadering
zaterdag 30 mei 2015
Culturele Driehoek: Jeugdcircus Santelli met de
nieuwe voorstelling ‘Dubbelspel’, terrein Molen
Woldzigt, aanvang 15.00 uur
zondag 31 mei 2015
Meulenkaomer: culinaire route door
Roderwolde van 11.00 - 17.00 uur
woensdag 3 juni 2015
Vrouwenvereniging: Fietstocht, aanvang
18.30 uur. Parkeerplaats Doedensplein.
Opgave bij het bestuur
donderdag 4 juni 2015 t/m zondag 7 juni 2015
Tennisvereniging: clubkampioenschappen
enkel senioren/junioren
vrijdag 5 juni 2015
Basisschool: musical
zaterdag 6 juni 2015
Rowolmer Archief: Open Archief van
10.00-12.00 uur in de MFA
zaterdag 6 juni 2015
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan,
13.30-17.00 uur
woensdag 10 juni t/m vrijdag 12 juni 2015
Basisschool: schoolreis groep 6 t/m 8
zaterdag 13 juni 2015
Culturele Driehoek: Workshop buikdansen
door Tineke Rouw op het terrein voor molen
Woldzigt, aanvang 15.00 uur
zondag 14 juni 2015
Buurtmarkt Haarveen (van Buurtvereniging
“Haarveen”)
zaterdag 20 juni 2015
Dorpshuis en zeskampcommissie: Zeskamp en
dorpsbarbecue
zondag 21 juni 2015
Tennisvereniging: toss morgen senioren,
10.00 uur / toss middag junioren, 12.30 uur

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw,
Vera Buring, Sonja Meijer
Redactieadres
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 adverteren 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 juni 2015
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 inleverdatum 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:
hhMiedema, dakbedekking en
installatietechniek
hhCafé Marten Scheepstra
hhStichting Olie– en Korenmolen Molen
Woldzigt
hhDiaconie
hhVereniging Dorpsbelangen Roderwolde
hhBertus Jansma
hhStichting Openluchtspel Roderwolde
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