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Van de redactie
Vera Buring

Kijk nog maar even goed. U zit waarschijnlijk 
aan tafel, in een luie stoel, of – zoals één van 
onze lezeressen – in bad. Dit is de laatste keer 
dat u op deze manier dit stukje leest. Naast het 
feit dat dit de laatste redactio nele bijdrage van 
mijn hand is (Lydia Glas neemt mijn plek in 
de redactie over), nemen we ook afscheid van 
dit formaat. Vanaf september gaat De Wôlmer 
namelijk als een van de laatste kranten over op 
tabloidformaat!

Nou ja, na de zomer laten we onze Wôlmers 
ergens anders drukken. De nieuwe Wôlmers 
zullen een kleiner, maar handzamer formaat 
hebben. We hebben dan ook de mogelijk heid 
om meer met kleur te werken. Om te beginnen 
met de omslag: na de zomer zult u die met alle 
kleuren van de regenboog kunnen bewonde
ren. Maar vreest u niet, het ‘Wôlmergeel’ blijft! 
Ook verandert er aan de leesbaarheid niets: de 
letters blijven net zo groot als nu.

Dit laatste nummer voor de zomervakantie zou 
niet compleet zijn zonder aandacht te besteden 
aan de huizen waar een vlag en schooltas heeft 
uitgehangen. De redactie van De Wôlmer feli
citeert alle geslaagden en wenst de leerlingen 
met een herexamen veel succes!

Om u de komende maanden niet op uw handen 
te laten zitten, schrijven we een zomerschrijf
wedstrijd uit. Dus pak die pen of de computer 
en leef u uit! Verderop in deze Wôlmer vindt u 
de details van deze wedstrijd. Vanaf september 
kunt u van deze verhalen genieten en van alle 
activiteiten die er tijdens onze vakantie in en 
om het dorp te beleven waren.

Voor de laatste keer vanaf deze plek wens ik u 
een prettige en zonnige zomer toe.

Veel leesplezier!

In dit nummer

3 Buurtnieuws
Redactienieuws 3

4 Schoolnieuws
Jarigen 4

Groep 1/2 5

Musical middenbouw en bovenbouw 6

Groep 3/4/5 7

Bezoek aan het melkveebedrijf van de 
familie Middendorp 9

Groep 6 9

Een rondje “Noord” – schoolreis groep 
6/7/8 10

Groep 8 12

Peuterspeelzaal Dreumes 13

15 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 15

Tennisvereniging Roderwolde 15

Culturele Driehoek 16

Jacobskerk Roderwolde 17

Vrouwenvereniging 18

Klaverjassen en sjoelen 19

19 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De Onlanden
20 RECEPT VAN DE MAAND Kruidkoek
21 VAN ONDER DE WIEKEN Ruim 50 Volvo’s 

kattenrug voor de molen
22 COLUMN Marten
23 VERSLAG Lekker Rowol, de eerste culinaire 

route van Roderwolde
24 INGEZONDEN Zaadmengsels op maat gemaakt 

voor Drenthe
25 HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK Esther van Dijk, 

zanglerares en operazangeres
26 DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers
27 Dorpsagenda
28 GRAPPEN EN GROLLEN Wat is…?
28 Colofon

grote foto voorkant: Ilse Blaauw (vlnr: Bram, Dorien, Marco, Jonas en Thijs)
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

De Leekstermeerwandeltocht
Zaterdag 30 mei was het in ons dorp een 
komen en gaan van wandelaars. Deze keer ging 
de Leekstermeerwandeltocht, die werd geor
ganiseerd door de Rotaryclub Groningen West, 
hier langs. De lopers konden kiezen uit drie 
routes. Er deden zo’n 750 wandelaars aan mee. 
Jammer was het, dat het weer nou niet in het 
voordeel van de lopers was, maar zo te zien en 
te horen deerde het hen niet.

Circus Santelli
Dat weer speelde die dag ook de Culturele 
driehoek parten bij de organisatie van een 
optreden van het jeugdcircus Santelli uit 
Groningen. Dat zou plaatsvinden op het terrein 
voor de molen, maar nu werd er uitgeweken 
naar de schuur van het Rode Hert. Met een 
aangepaste sprankelende voorstelling ver
maakten de jeugdige artiesten het massaal 
opgekomen publiek.

Jonge ooievaars
Het slechte weer is ook de jonge ooievaars 
aan de Hoofdstraat, waarover mededeling is 
gedaan in de vorige Wôlmer, noodlottig gewor
den. Gelukkig gaat het op de nesten bij de fam. 
Miedema en aan de Groeve wel goed. Daar ver
toeven nog tenminste vijf jongen.

Culinaire route door Roderwolde
Op 31 mei was er een culinaire route door het 
dorp. Op verschillende plekken kon er gegeten 
en gedronken worden. Een leuk initiatief, 
maar helaas was, ook door het slechte weer, de 
belangstelling niet om over naar huis te schrij
ven. Hopelijk laten de initiatiefnemers zich 
hierdoor niet weerhouden en doen ze het t.z.t. 
nog eens.

Billy Elliot
Deelnemers aan de Postcodeloterij van het 
Bovenland hadden toegangsbewijzen gewon
nen voor een voorstelling van de musical Billy 
Elliot in het Afas Circustheater te Schevenin
gen. Hiervoor moesten ze daar op 13 juni om 
13.30 uur aanwezig zijn. Er was een ontvangst 
met koffie en een soesje of donutje. Natuurlijk 

was er het Postcodeloterijsjaaltje voor degene 
die dat wilde. De 26 Rodewoldenaren genoten 
met volle teugen van een schitterend optreden, 
waarbij het jeugdig talent volop van zich deed 
spreken. In de pauze was er voor iedereen een 
drankje en een hapje en na afloop een groot 
stuk Billy Elliot chocolade. Je moest er een 
eindje voor rijden, maar dan had je ook wat.

Zeskamp
De vorige gebeurtenis zorgde ervoor, dat de 
zeskamp een week werd uitgesteld. Daardoor 
kan het verslag niet mee in deze Wôlmer, maar 
in de volgende uitgave zullen we er zeker op 
terugkomen. Het lijkt gezamenlijk met de 
afsluitende barbecue een gezellige dag te wor
den, mits het weer ons niet in de steek laat.

Redactienieuws

Zomerse schrijfwedstrijd van De Wôlmer
Voor ons ligt een lange zomer, als een schrift 
met lege vakantiedagen. Onbeschreven bladzij-
den die gevuld worden met zonnige avonturen, 
onverwachte gebeurtenissen en spannende 
ontmoetingen... Hoe mooi zou het zijn als we die 
mooie verhalen met elkaar delen in De Wôlmer!

Daarom houden we een schrijfwedstrijd. De 
verhalen mogen oud of nieuw zijn, waar gebeurd 
of fictief (of een beetje van beide). We onder-
scheiden twee categorieën: kinderen die naar de 
basisschool gaan (waaronder ook nog de kinderen 
die nu van school af gaan) en iedereen die niet 
meer tot die groep behoort.

We hebben mooie prijzen te verdelen: voor de 
kinderen een waardebon van Bart Smit en voor de 
andere groep een waardebon van de zakenkring 
Roden. De redactie van De Wôlmer vormt de 
jury. We plaatsen de inzendingen uiteraard in De 
Wôlmer.

Voorwaarden zijn dat de verhalen niet langer zijn 
dan 800 woorden en dat we ze uiterlijk 15 sep-
tember ontvangen. We kijken er naar uit!
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Schoolnieuws
Erik Beumer

Afscheid juf Tonny op 2 juli
Binnenkort is het zover, juf Tonny Jobing zal 
afscheid nemen van de school. We zijn al een 
poosje druk met de voorbereiding. Die dag ver
welkomen we juf op het plein van de school om 
08.30 uur. Daarna gaan de kinderen deelnemen 
aan verschillende creatieve workshops.

Tonny wilde liever geen officiële afscheids
receptie, maar we willen ouders en andere 
belangstellenden uit het dorp wel in de gele
genheid stellen haar de hand te drukken. U 
bent daarvoor van harte welkom vanaf 15.30 
tot 16.30 uur.

Musical
Op 5 juni hebben we een geslaagde musica
lavond gehad. De kinderen van groep 3,4 en 
5 hebben een Hollandse medley ten gehore 
gebracht. We mochten allemaal meezingen, en 
dat werd dan ook enthousiast door het publiek 
gedaan. Groep 6,7 en 8 voerden de musical 

“Het musical mysterie” op. Het verhaal werd 
overtuigend gespeeld, met de 5 kinderen van 
groep 8 in de hoofdrollen. Het was een verma
kelijk verhaal waar het publiek (ongeveer 70 
personen!) heel erg van genoot. Onze kinderen 
verdienen een compliment, het was een gezel
lige avond.

Project Boerderij
De afgelopen weken zijn we in alle groepen 
aan de slag rondom het project “de boerderij”. 
Jaarlijks wordt er een themakist met materia
len beschikbaar gesteld vanuit het IVN Drenthe.

Leerlingen van groep 1/2 hebben een bezoek 
gebracht aan de boerderij van de familie 
Venekamp. De leerlingen van groep 3 t/m 8 
zijn op de boerderij van de familie Middendorp 
geweest. Naast deze uitstapjes werkten we in 
de klassen ook rondom dit thema.

Rondje om de Brink…
Op woensdag 20 mei dook groep 3/4/5 in het 
verleden tijdens een excursie naar Roden. We 
hebben een rondje om de Brink gelopen waar
bij we Havezate Mensinge, het Scheepstra 

Kabinet, de Catharinakerk en het speelgoed
museum bezocht hebben. Op elke locatie 
werden we ontvangen door medewerkers die 
ons iets vertelden over de instelling en col
lectie. Bij het speelgoedmuseum konden de 
kinderen heerlijk spelen met speelgoed van 
vroeger en mochten we binnen even pauzeren. 
Het was een leerzame ochtend! Wisten jullie 
bijvoorbeeld dat vroeger alleen de rijke men
sen het zich konden permitteren in de kerk 
begraven te worden? Omdat ze onder de vloer 
van de kerk lagen kwamen daar wel eens vieze 
luchtjes bij vrij, die de kerkgangers konden rui
ken. Daar komt de uitdrukking “rijke stinkerd” 
vandaan!

Afscheid groep 8
Na een geslaagd schoolkamp vorige week in 
Bakkeveen, nemen we woensdag 1 juli samen 
met ouders afscheid van groep 8 op school. Er 
wordt een hapje gegeten en een spel gedaan. 
Wij wensen Jonas, Thijs, Marco, Dorien en 
Bram héél veel plezier en succes op hun nieuwe 
school.

Zomervakantie
Op vrijdagmiddag 3 juli start de zomervakantie 
voor alle kinderen. Op 17 augustus is iedereen 
weer van harte welkom! Het team en de kin
deren van OBS Het Palet wensen iedereen een 
fijne zomervakantie toe!

Jarigen

Bas ter Steege wordt op 25 juni 8 jaar
Jesse Vrieling wordt op 28 juni 9 jaar
Marit Belga wordt op 6 juli 11 jaar
Marco Huistra wordt op 14 juli 12 jaar
Lieke Belga wordt op 18 juli 8 jaar
Rostik Posthumus wordt op 20 augustus 10 jaar
Yasya Posthumus wordt op 20 augustus 10 jaar
Hidde Venema wordt op 24 augustus 6 jaar
Mathijs Hagenauw wordt op 31 augustus 7 jaar
Thijs Krul wordt op 12 september 12 jaar
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Groep 1/2
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Musical middenbouw en bovenbouw
Foto’s Harriët Middendorp
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Groep 3/4/5

Wisse van der Heide (groep 3)

Bas ter Steege (groep 4)
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Groep 3/4/5 (vervolg)

Jesper Alberts (groep 5)

Lieke Belga (groep 4)
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Bezoek aan het melkveebedrijf van de familie Middendorp
Foto’s Harriët Middendorp

Groep 6

Drents kampioenschap korfbal
Zaterdag 6 juni hebben wij mee gedaan aan het 
Drents kampioenschap schoolkorfbal. We hebben 
onze eerste wedstrijd verloren. Dat is niet zo raar 
deze groep heeft alles gewonnen. We hebben 
toch nog 2 punten kunnen scoren. De wedstrijd 
is geëindigd met 9-2 voor hun. Dit was tegen de 
Gaarlandtschool uit Nijeveen. Na deze wedstrijd 
hadden we een wedstrijd pauze hierna moesten 
we tegen CBS De Sprong uit Hoogeveen. Deze 
wedstrijd hebben we gelijk gespeeld met 1-1. De 
allerlaatste hebben we ook gelijk gespeeld met 
2-2 tegen OBS de Marskramer uit Assen. Na dat 
we keihard hebben gewerkt zijn we als tweede 
geëindigd in de poule. In de tussentijd hebben we 
een heerlijk watergevecht gehad.

De spelers waren: Dorien, Marco, Bram, Jonas, 
Marit, Loes, Madelon, Salesta, Steyn en Luuk.

Geschreven Door: 
Madelon Keun en Salesta Smilda groep 6

Groepen 6, 7 en 8 leerden wat voor techniek 
wordt gebruikt op een melkveebedrijf



 De Wôlmer  juni 2015  pagina 10

Een rondje “Noord” – schoolreis groep 6/7/8
Hijko Mekkes

Woensdagochtend half 9, de eerste leerlingen en 
hun ouders melden zich op de parkeerplaats bij 
school. Groep 6/7/8 onder leiding van meester 
Hijko en juf Marije gaat vandaag op schoolreis. 
Verdere begeleiding is in handen van Jelle van der 
Heide en Dity Tuinhof. We hebben er zin in! Rond 
9.00 uur worden de laatste zoenen en knuffels uit-
gedeeld. Hier en daar vloeit er een traan vanwege 
de spanning. Spannend is het ook best, voor de 
helft van de groep is het immers de eerste meer-
daagse schoolreis. Een kleurrijke stoet oranje en 
gele hesjes zet zich in beweging. Op naar museum 
Kinderwereld in Roden.

Na de eerste fietstocht over bekend terrein 
worden we hartelijk ontvangen in museum 
Kinderwereld. Eerst de speelplaats maar op. Een 
draaimolen, oude fietsen, touwtjespringen, hin-
kelen en tollen,. Vooral dat laatste is behoorlijk 
populair. Na een aantal minuten lukt het de eer-
ste leerlingen om de tol in beweging te brengen 
en te houden. We verbazen ons allen over het 
enthousiasme van alle leerlingen. Hoezo face-
book, twitter, youtube en whatsapp? Toevallig 
is het vandaag ook de nationale buitenspeeldag. 
Onze leerlingen hebben er van genoten. Daarna 

nog een educatieve speurtocht door het museum, 
met daarbij een prachtige tentoonstelling over 
het speelgoed uit de Tweede Wereldoorlog. Na 
dit serieuze werk nog even spelen en een broodje 
eten. Nu op naar de Harmsdobbe in Bakkeveen.

Deel twee van de fietstocht verloopt ook prima. 
Er wordt gewisseld van fietsmaatje en rond 
14.15 uur komen we aan bij de kampeerboerderij 
waar Natasja Smilda al klaarstaat met de bagage. 
Slaapzalen inrichten, even regelen wie waar ligt 
en de eerste zakken snoep worden voorzich-
tig geopend. Na het inrichten van de slaapplek 
een korte wandeling richting de zandvlakte van 
Bakkeveen. Even een paar uurtjes hout sprok-
kelen voor het kampvuur, spelen of juist lekker 
uitrusten van de fietstocht.

Op het menu staan vanavond pannenkoeken, tra-
ditioneel gebakken door de leerlingen van groep 
8. Goed bereid kost even tijd, gelukkig vermaken 
de overige leerlingen zichzelf en elkaar prima. 
Rond 19.00uur aan tafel met dank aan de koks 
van groep 8. Als toetje een vlaflip en een kopje 
koffie voor de begeleiding.

De avond breekt aan: 
juf Marije en Dity 
zetten materialen 
klaar en ondertussen 
genieten de leerlin-
gen, meester Hijko en 
Jelle van het uitzicht 
op de uitkijktoren. 
Rond 20.00uur kan 
er worden gestart 
met het sluipspel, 
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deze groep blijkt een aantal uitstekende slui-
pers te bevatten. Daarna terug naar de boerderij 
en een kampvuur maken waarin marsmellows 
kunnen worden geroosterd. Hierna komt er een 
einde aan dag 1, hoewel sommige leerlingen nog 
wat moeite hebben om de slaap te vatten. Oant 
moarn!

Om 6.00uur breekt de zon langzaam door en 
dat zorgt ook voor de eerste wakkere jongens. 
Gelukkig hebben ze nog een beetje geduld en 
blijft men nog even een uurtje liggen. De mei-
den doen het rustiger aan. Rond 8.30 uur fris en 
fruitig aan het ontbijt. Dat kan vanochtend in het 
zonnetje. Ontbijten, lunchpakket maken en tas 
inpakken.

We gaan vandaag op de fiets naar het (Groningse) 
Opende, om het “blote voetenpad” te lopen. De 
reis gaat via Siegerswoude, de Wilp en Marum. 
Een ritje van ongeveer 16 kilometer. Daar aange-
komen eerst een tussendoortje eten, wat drinken 
en goed insmeren. Tassen worden gedropt bij 
Dity en daarna gaan de eerste leerlingen op pad. 
Het begint relatief schoon, maar vooral aan het 
einde van de route wordt er volop door de mod-
der gebanjerd.

Wat een heerlijkheid! Na het badderen in de mod-
der en het afspoelen van de blubberige lijven 
wordt er een broodje gegeten. Daarna gaat de 
reis richting het winkelcentrum van Marum. Het 
zakgeld wordt goed geïnvesteerd, waarbij opvalt 
dat meiden vooral lange termijn investeringen 
doen (lees: knuffels) en jongens korte termijn 
investeringen (lees: snoep). Het winkelen wordt 
afgesloten met een ijsje. Op naar Bakkeveen. We 
gaan barbecueën vanavond!

Rond 18.00 uur gaat de barbecue aan, inmiddels 
is ook meester Erik gearriveerd in Bakkeveen om 
te zien hoe leerlingen en begeleiding het hebben. 
Samen met Jelle is het klaarmaken van het bar-
becuevlees in goede handen. Er wordt gesmuld 
van stokbrood, salades, gepofte aardappelen en 
natuurlijk vlees. Aansluitend vindt de bonte avond 
plaats. Het wordt een avond vol zang, dans, mop-
pen, quizzen en enkele spellen. Ter afsluiting vindt 
de jaarlijkse pyjama party plaats en zoekt ieder-
een daarna moe, maar voldaan haar of zijn bed op. 
De begeleiding praat nog even na en komt tot de 
conclusie dat het een zeer geslaagde schoolreis is. 
Oant moarn!

Vrijdagochtend 6.00 uur, de zon verschijnt al 
vroeg aan de hemel, maar de leerlingen zijn van-
ochtend iets later. Het zijn vanochtend wederom 
de jongens die als eersten naast hun bed staan. 
Gelukkig wordt er iets langer uitgeslapen dan de 
vorige dag. Nu nog de meiden wakker maken en 
aansporen te gaan inpakken. Rond 9.00 uur ieder-
een aan tafel. Lunchpakket maken, ontbijten en 
de restjes zoveel mogelijk opmaken. Vanochtend 
hoort ontbijten met huzarensalade daarom ook 
tot de mogelijkheden.

Rond 10.30 uur ver-
trekken we op de 
fiets in de richting 
van Roderwolde. 
Onderweg nog 
één tussenstop: 
het Ronostrand in 
Roden. Een prima 
plek om nog twee 
uurtjes door te 
brengen voordat we 
daadwerkelijk naar 
Roderwolde fietsen. Een ieder geniet op zijn of 
haar eigen manier: zwemmend, lezen of bou-
wend aan een zandkasteel. Lunchpakket opeten 
en dan op naar huis. Het wordt nu wel wat stiller 
op de fiets. Slaat de vermoeidheid toe? Met het 
plaatsnaambord in zicht en een parkeerplaats vol 
wachtende ouders leeft een ieder weer op. Dat 
was het dan. Moe, maar voldaan op naar huis. 
Voor meester en juf betekent dit nog één fiets-
tochtje huiswaarts. En dan? Even nagenieten van 
drie geweldige dagen!
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Groep 8

Mijn laatste bericht
De kleuters
Ik vond het echt heel leuk hier op school. Bij 
groep 1/2 had ik het heel gezellig bij Juf Annie 
en Juf Tonny (Juf Tonny gaat dit jaar ook met 
pensioen.) Ik heb me zo vermaakt bij de pop
penhoek, bouw hoek enz.

De middenbouw
Maar ja na 2 jaar ga je naar groep 3 en daar had 
ik les van Juf Hanneke. Ik begon met lezen en 
schrijven dat is best moeilijk als je dat voor 
de eerste keer doet gelukkig had ik het al wat 
onder de knie toen ik naar groep 4 ging. En bij 
groep 4 toen dacht ik van dit word moeilijk. 
Dat was ook zo, want rekenen, taal en spel
ling vond ik toen nog best moeilijke taken. Ik 
kreeg les van Juf Renske. Op naar groep 5 en 
daar kreeg ik ook wereldoriëntatie, speurtocht 
(geschiedenis), verkeer en natuniek (natuur
kunde). Maar ook blokfluit les van Juf Dieneke 
en in groep 5 kreeg ik mijn laatste juf: Juf 
Marijke een aardige juf en ze geeft goed les.

De bovenbouw
De laatste drie jaren kwamen eraan en daar 
kreeg ik Meester Hijko en Juf Marije.In groep 
6 moest ik er echt flinktegen aan en ging het 
de eerste paar weken wat moeilijk, maar in 
groep 7 ging het steeds beter. Elk jaar gaan we 
op schoolreis Toen ik in groep 6 zat gingen we 
naar Breeland daar gingen we fietsend heen, in 
groep 7 gingen we naar Kameleondorp dat was 
tot nu toe het leukste, maar je weet niet, want 
dit jaar gaan we naar Bakkerveen.

Toekomst
Ik ga naar de Lindenborg in Leek daar ga ik 
TL/HAVO doen. Gelukkig is Marco er, want het 
is eerst best wel spannend, maar het is altijd 
leuk om iemand van je oude school bij je in de 
klas te hebben. TL/HAVO houdt in dat ik HAVO 
niveau ga doen in TL snelheid.

Dit was mijn laatste bericht in de Wolmer ik 
wens iedereen nog een fijne dag en tot ziens.

Groetjes, Thijs Krul

Ik ga van school af
Groep 1,2
Ik vond het hier super op school. Eerst zat ik 
nog op de oude school in groep 1 bij juf Annie 
en juf Tonny. later werd er een nieuwe school 
gebouwd toen die klaar was zat ik in groep 2 
daar had ik een gezellig jaar met juf Annie en 
juf Tonny ik vind het jammer dat juf Tonny met 
pensioen gaat, maar dat heeft ze wel verdient.

Naar groep 3,4,5
Vervolgens ging ik naar groep 3 daar was juf 
Hanneke als juf. Daar heb ik een paar jaar later 
heel goed bijles gekregen. Toen ze met pensi
oen gingen we met een wagen door Rodewolde 
rijden dat was super leuk om te zien. 
Vervolgens ging ik naar groep 4 daar kwam 
juf Renske als juf. Toen ging ik naar groep 5 
en vervolgens kreeg juf Renske een baby. Daar 
kwam juf Marijke als invaller voor, maar die 
werd later vaste juf.

Naar groep 6,7,8
Toen ging ik naar groep 6 dat was super want 
dan zat ik natuurlijk bij de grotere dat was 
super met meester Hijko dat was leuk en later 
gingen we op school reisje naar Annen dat 
was echt heel leuk en 3 dagen anders gin
gen we altijd maar 1 dagje, maar dat was ook 
super leuk, Daarna ging ik naar groep 7Dat 
was ook super leuk en we gingen in groep 7 
naar Amsterdam met meester Hijko en juf 
Marije echt super leuk daar gingen we naar het 
Rijksmuseum daar was het ook heel interes
sant. tot slot ging ik naar groep 8 het einde van 
deze school maar ik wist al naar welke school 
ik ging naa A O C Terra Eelde daar doe ik het 
niveau kb daar ben ik blij mee. Dit is ook de 
laatste keer dat ik iets in de wolmer zet.

Met vriendelijke groet Bram Schrantee.
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Groep 8 (vervolg)

Mijn laatste jaar
Ik kwam hier in groep 6 op school en dit is nu 
mijn aller laatste jaar op deze school.

Ik vond de laatste drie jaren heel erg leuk ik 
vond het hier op deze school best wel moeilijk. 
Het leukste vak vond ik rekenen.

Het volgende schooljaar ga ik naar De 
Lindenborg in Leek. Ik ga TL HAVO doen.

Het lijkt mij best wel spannend om naar zo’n 
grote school te gaan maar Thijs komt bij mij in 
de klas en het is altijd wel leuk om iemand van 
je oude school bij je in de klas te hebben.

Dit was mijn aller laatste bericht voor in de 
wolmer.

Groetje Marco Huistra

Tot ziens
Ik zit hier al vanaf groep 1 op school. En nu is het 
mijn laatste jaar. Ik vond het ontzettend leuk. En 
het was altijd erg gezellig in groep 1 en 2 met juf 
Tonny en juf Annie. Ook was het erg leuk in groep 
3/4/5. Met Juf Hanneke, juf Renske en met juf 
Marijke. En nu is het nog steeds leuk met Meester 
Hijko en Juf Marije. Ook heb ik veel goede herin-
neringen aan deze school.

Volgend schooljaar ga ik naar het Augustinus 
College in Groningen. Daar ga ik vwo doen. Ik ben 
al geplaatst in klas AO1a. Ik heb er erg veel zin in 
maar ik vind het wel spannend om alleen naar zo’n 
grote school te gaan.

Groetjes Dorien Poelman.

Tot ziens!
Van groep 1 tot en met groep 3 heb ik op een 
school in Dwingeloo gezeten.
In groep 4 kwam ik op deze school.
Toen had ik nog juf Renske.
Die is er nu niet meer. Ze heeft ander werk.
Vanaf groep 5 had ik juf Marije.

Dat was mijn laatste jaar in de middenbouw.
In groep 6 werd alles anders.
Een andere klas, een meester, meer werk en het 
was er veel stiller.
We kregen veel meer taken.
In groep 7 kreeg ik een paar pluswerken.
Zoals extra taal, extra rekenen en Duits.
Groep 8 was het moeilijkste jaar.
In dat jaar moest je echt heel veel leren, maar het 
was wel leuk.
We hebben net de musical en het schoolkamp 
gehad.
Dat was heel erg leuk.
In de laatste week van het schooljaar is er een 
afscheidsavond.
Dat is een avond voor groep 8, hun ouders en de 
leerkrachten.
Dan gaan we allemaal leuke dingen doen.

Volgend jaar ga ik naar de Lindenborg in Leek.
Ik had een vwo advies op de cito.
Ik ga technasium doen.
Dan doe je meer aan techniek.
Daar heb ik heel veel zin in.
Hopelijk zie ik de kinderen van groep 8 nog wel 
een paar keer.
Maar nu nog even op de basisschool en dan naar 
de brugklas.

Groeten Jonas Haverkort

Peuterspeelzaal Dreumes

Na bijna 7 jaar stopt 
juf Gerda als vrijwil
ligster bij ons op de 
peuterspeelzaal. Juf 
Gerda wil geen offi
cieel afscheid. Wel 
wil ze op vrijdag 19 
juni haar 70ste ver
jaardag met de kinderen vieren. We bedanken 
haar voor haar hulp, knuffels en gezelligheid 
en wensen haar veel succes bij de dingen die 
nog komen gaan.

Op dit moment werken we over het thema 
“verkeer”. We hebben geleerd dat je altijd op de 
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stoep moet lopen en nooit zo maar mag over
steken. Bij oversteken is het altijd: “stoeprand 
stop!” en dan kijk je links en rechts of er ook 
iets aan komt. Ook weten we wat je moet doen 
bij de kleuren van een stoplicht, we hebben er 
zelfs een liedje over geleerd.

Natuurlijk hebben we ook nog iets voor 
Vaderdag gemaakt. We hopen dat onze papa’s 
er heel blij mee zullen zijn.

We hebben ook nog een schoolreisje in het 
verschiet. Als u dit leest is het al weer achter de 
rug, maar op het moment van schrijven zitten 
de kinderen er helemaal vol van. Prachtig om 
te zien hoe spannend ze het vinden om (vaak 
net als een grote broer of zus) ook op school
reis te mogen.

We hopen natuurlijk op een heel geslaagde en 
zonnige dag.

Verjaardagen:
h 22 mei was Daniek van Zonneveld jarig, ze 

werd 3 jaar.
h 14 juni worden Valerie en Matthijs 

Middendorp 3 jaar.
h 12 juli wordt Quinty Boonstra 4 jaar
h 27 juli wordt Mara Oosterhof 4 jaar
h 29 juli wordt Jurre Bakker 4 jaar

Iedereen van harte gefeliciteerd en voor de 
vierjarigen een hele fijne tijd toegewenst op de 
basisschool.

Nieuwe kinderen:
h Sinds 19 mei: 

Jilt Oosterhof
h Na de zomervakantie: 

Daan Boonekamp 
Lisa Boonekamp 
Jula Paling

Allemaal van harte welkom bij ons in de groep.

Het duurt nog eventjes, maar we 
willen iedereen alvast een hele 
fijne, gezellige en zonnige vakan
tie toewensen!

Schoolreisje Nienoord peuters
Foto’s Harriët Middendorp
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Materialen en mankracht gezocht/gevraagd!
Voor de Tocht om de Noord, een lange
afstands wandeltocht die op 27 september door 
ons dorp komt, zijn we als Dorpsbelangen 
benaderd door de organisatie. Het thema van 
de wandeltocht is geluid.

Zij vragen ons o.a. of we in het dorp mensen 
weten die muziek kunnen maken langs de 
route, maar ze zouden het ook erg leuk vinden 
wanneer er langs de route kleine proeverijen 
zijn. Verder hebben ze ons gevraagd of we de 
route willen versieren. Hiervoor hebben we, 
na overleg met dorpsgenoten, een paar ideeën. 
Zo willen we schoenen gaan schilderen en die 
langs de route plaatsen. Ook leek het ons leuk 
om bij de entree van het dorp en wanneer ze 
ons dorp verlaten een mooi spandoek op te 
hangen. Tenslotte willen we met kosteloos 
materiaal dingen maken die geluid maken en 
die we langs de route kunnen plaatsen.

Deze versiering willen we gaan maken met de 
basisschooljeugd. Hiervoor komt een oproep 
op de activiteitenladder, maar noteer de datum 
alvast: dinsdag 15 september, van 15.1516.15 
uur.

We zoeken ook vrijwilligers die ons willen 
helpen met het knutselen. Voorkennis is niet 
nodig, maar een paar extra handen is bij een 
grote opgave wel handig.

Wat zoeken we precies:
h Oude schoenen (kapot maakt niet uit!)
h Effen witte of lichtgekleurde lakens of lap

pen stof
h Resten verf
h Lege (conserven)blikjes
h Oude kwasten

Kunt u ons op de een of andere manier hel
pen? Met spullen of hulp? Laat ons dit dan even 
weten en neem even contact op met Silvia van 
der Meijs (info@dorpsbelangenroderwolde.nl) 
of 0505035874 of breng de spullen langs op 
Hoofdstraat 30.

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. 
De TODN is vooral een cultuurtocht, dus naast de 
wandeling wil de organisatie de lopers ook de cul-
tuur in de dorpen laten opsnuiven. De organisatie 
vraagt de dorpen hieraan mee te werken. 

Dit jaar is geluid het centrale thema. Men pro-
beert 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 bezoe-
ken, cafés kan doorlopen, kerken bekijken, dat 
er proeverijen zijn enz. Men heeft dorpsbelan-
gen 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

Rondom de tennisbaan
Zoals gebruikelijk werden met behulp van alle 
herenleden in maart de banen weer speelklaar 
gemaakt. Ruimschoots op tijd, dus voor 1 april, 
lagen de banen er weer netjes bespeelbaar bij. 
In de laatste week van maart begon echter de 
natte moesson en de eerste voorjaarsstorm 
viel dit jaar al op 31 maart. Gevolg, kletsnatte 
banen en het achterste hekwerk compleet uit 
het lood gewaaid door de eerste zware noorde
lijke storm.



 De Wôlmer  juni 2015  pagina 16

Het achterste hekwerk, met een lengte van 
ruim 40 meter, was gelukkig tegen de aan
wezige palen van de baanverlichting blijven 
hangen, zodat een complete vervanging ach
terwege kon blijven. Vanwege de startende 
competities werden de banen toch maar direct 
na Pasen op 7 april geopend. Op zaterdag 25 
april werd het achterste hekwerk weer gere
pareerd en geschoord met behulp van een 
rupskraan van loonbedrijf Jan van der Berg. 
Gelukkig waren de reclamewindschermen 
deze keer onbeschadigd.

Na deze natte periode kwamen gelukkig een 
aantal droge weken, maar door de noorde
lijke wind volgden een aantal koude en gure 
onvriendelijke tennisweken. Ondanks deze 
valse start werden de banen gaande het gebruik 
beter bespeelbaar en was van zachte, drassige 
gravel totaal geen sprake. Tot heden op zijn de 
banen uiterst goed bespeelbaar en ook na een 
stevige regenbui zijn de banen weer snel te 
gebruiken. De eerste toernooien zijn inmiddels 
achter de rug en de tennislessen zijn nog steeds 
in volle gang.

Jammer genoeg bleek voor de clubkampioen
schappen enkelspel onvoldoende opgaves 
binnen te komen en werd deze door gebrek 
aan deelname afgeblazen. Voor het tweede 
achtereen volgend jaar is er géén Rowolmer 
Kampioen enkelspel en kan de wisselbeker in 
kantine blijven staan. Voor het volgend seizoen 
proberen we met een alternatief speelschema 
toch weer de wisselbekers uit te kunnen reiken. 
Hopelijk zijn voor de dubbelkampioenschap
pen wel voldoende leden bereid in augustus de 
strijd aan te gaan om clubkampioen dubbel van 
Roderwolde te worden.

Voor de tossmorgens op de vastgestelde zon
dagmorgens is de animo sinds jaren weer in 
stijgende lijn. Zelfs een vaste groep tennisleden 
tost iedere zondagmorgen van 10.00 tot onge
veer 12.30 uur. Ook voor nieuwe tennisleden 
is dit een goede opstap om een balletje te slaan. 
Niveauverschil is tijdens deze tossmorgens 
onbelangrijk, maar recreatief tennissen en de 
gezelligheid tijdens de koffie en de borrel staat 
voorop! Een goede stimulans om een keer langs 
te komen!

Mocht u, na het lezen van dit artikel, ook wil
len besluiten om lid van Tennisvereniging 
Roderwolde te worden, dan krijgt u na 1 juli 
een korting van € 25 per persoon.

Na enkele jaren van teruggang in het aantal 
leden lijkt een kentering zich aan te kondigen. 
Gezelligheid en vooral de onderlinge strijd 
tijdens een tennispartij is voor velen een sti
mulans om ook actief te willen deelnemen aan 
dit spel. Schroom niet en meld je aan als lid bij 
Tennisvereniging Roderwolde.

Aanmeldingen zien we graag tegemoet via ons 
mailadres tvr_ledenadministratie@xs4all.nl. 
Bekijk ook onze website www.roderwoldetennis.nl

Henk Buring, accomodatiecommissie

Culturele Driehoek

Zondag 6 september 2015 om 14.00 uur
De Culturele Uitdag in Roderwolde. De start van 
het nieuwe culturele seizoen met een wandeling 
langs kerk, kroeg, Dorpsgenoten o.a: Gjalt Welling 
viool, Wolter Gratama viool, Ramon Balster cello, 
Frieda Hoekman viool, Hella Balster fluit, Marijke 
Mathot saxofoon Jan Slotboom, trekharmo-
nica en Esther van Dijk, zang, brengen een zeer 
gevarieerd muzikaal programma met o.a. een 
vioolkwartet van Mozart tot Klezmer muziek.

Hannie Bushoff exposeert met de stokkenvogels 
en Anne Marie Beekman met foto’s in de grote 
zaal van het Rode Hert. In het atelier van Fokko 
Rijkens kunt u zijn schilderijen bekijken. Vele 
muzikale verrassingen komt u tegen op deze 
Uitdag. Zie in de website

Dirk Margre zal voor de jeugd een Djembee work-
shop geven voor Molen Woldzigt. Om circa 15.00 
uur zullen de deelnemers aan de djembee work-
shop een uitvoering geven voor het publiek. Wil 
je meedoen aan deze workshop en zeker zijn van 
een plek. Geef je op bij de molen of het café. Vele 
verrassingen komt u tegen tijdens deze Uitdag.

Zie in augustus onze website voor meer informa-
tie: www.cultureledriehoekroderwolde.webxpress.
nl/agenda. U kunt gratis deelnemen aan deze 
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activiteit van de Culturele Driehoek. Start wan-
deling en djembee workshop 14.00 uur café het 
rode hert.

Voorstelling ‘Wurms’ 
De Culturele Driehoek heeft in de zomerperiode 
theatergroep ‘De Opladers’ uitgenodigd om op te 
treden in de omgeving van Roderwolde met de 
voorstelling ‘Wurms’. Na een korte wandeling (15 
minuten) komt u bij de locatie waar ‘De ‘Opladers’ 
dezelfde avond twee voorstellingen verzorgen:

Donderdagavond 16 juli 
1e voorstelling 19.30 uur 
2e voorstelling 20.30 uur

Verzamelen in Café het Rode Hert waar u na de 
voorstelling ook gezellig kunt nazitten op het ter-
ras of in het café.

Er zijn een beperkt aantal plaatsen 
per voorstelling. Wilt u zeker zijn van 
een plek dan kunt u kaarten reserve-
ren via www.cultureledriehoekroderwolde.
webxpress.nl/kaarten-reserveren of Café het 
Rode Hert 050-5034238

Entree € 8,50

Jacobskerk Roderwolde

Afscheid van mijn Kerkelijke werkzaamheden in 
Roderwolde
Door het vertrek van Eelkje de Vries en het 
emeritaat van Ds. Harm Jan Meijer ontstond 
een nieuwe situatie in de gemeente Roden
Roderwolde. De hele gemeente zou opnieuw 
moeten worden ingedeeld evenals de taken. 
Zelf had ik ook de wens om na 5 ½ jaar te heb
ben gewerkt in Roderwolde weer een nieuwe 
uitdaging aan te gaan. Er kwam de mogelijk
heid om me in Roden fulltime te gaan inzetten. 
In overleg met de Kerkenraad is er gekomen tot 
een nieuwe indeling van de gemeente. Voor mij 
betekent het dat ik Roderwolde ga verlaten en 
ga werken in de wijk Centrum in Roden. Mijn 
werkzaamheden zijn in de wijken Zuid 1, Zuid 
2, Noord 3, de Hullen, de Noorderkroon en de 
Hoprank.

Zoals u inmiddels misschien al in Kerknieuws 
hebt gelezen zal voor Roderwolde ds. Theo 
van Beijeren het aanspreekpunt worden. Dit 
geeft natuurlijk behoorlijk wat verandering. In 
Roder wolde zal nog overleg plaatsvinden met 
het Wijkteam en met de wijk en bezoekdames 
om op die manier de overgang zo soepel moge
lijk te laten verlopen. De veranderingen gaan 
vanaf 15 juni in maar door de hele overgang en 
de vakantieperiode zal ik nog wel een aantal 
diensten in de Jacobskerk leiden waaronder 
ook de Jacobs zondag op 26 juli. Ook zal ik me 
nog inzetten voor het opstarten van de och
tendgebeden op 18 oktober en 15 november. 
Voorlopig blijf ik in de pastorie wonen tot er 
een woning in Roden is.

Wilt u bezoek van het één van de mensen van 
het Wijkteam dan kunt dit doorgeven aan de 
wijkdames of contact opnemen met Mathilde te 
Velde, telefoon: 5013301. Bij acute situaties of 
een begrafenis kunt u contact opnemen met ds. 
Theo van Beijeren, telefoon: 5015808.

Ik zal Roderwolde en de fijne contacten heel 
erg gaan missen maar gelukkig ben ik nog niet 
helemaal weg.

Met een hartelijke groet, 
Astrid Mekes
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Vrouwenvereniging

Vrouwenvereniging Roderwolde actief bezig
8 mei 2015 gingen de vrouwen van de Vrouwen-
vereniging Roderwolde uit eten bij Maarten 
Scheepstra. Maar Maarten had niet gekookt. Nee, 
de dames hadden zelf hun favoriete lekkernij 
gekookt en meegenomen naar Maarten en Lies, 
die op hun beurt er weer voor gezorgd hadden, 
dat alles wat we verder nog nodig hadden er heel 
verzorgd uitzag. Het was niet zoals in een restau-
rant, dat men een voorgerecht, hoofdgerecht of 
een nagerecht kreeg. Hier stond van alles op de 
tafel. Gevulde eieren, groentesoep, tomatensoep, 
rode bietensalade, bruine bonensalade huzaren-
salade, gehaktballetjes met satésaus, pasta, 
stamppot boerenkool, pudding en dan heb ik 
ongetwijfeld nog enkele heerlijke gerechten niet 
genoemd omdat ik de naam daarvan kwijt ben, 
maar wel kan zeggen dat ze heerlijk waren. Er was 
op deze wijze heel veel variatie en hierdoor kon 
iedereen van alles wat proeven. Maarten en Lies 
zorgden goed voor de drankjes en mede daardoor 
was het een geweldige gezellige avond. Iedereen 
ging voldaan en verzadigd naar huis.

18 mei 2015 gingen enkele vrouwen van de 
Vrouwenvereniging Roderwolde naar de Libelle-
beurs in Almere. We vertrokken om half 9 uit 
Roderwolde met 3 auto’s en na onderweg even 
gezellig koffie of thee gedronken te hebben 
waren we om ongeveer half 12 in Almere. En… 
we waren niet de enige, we stonden voor het 

parkeren zelfs al in de file en we werden vanaf 
de parkeerplaats met een bus naar het park 
gebracht. Er waren allerlei kramen met van alles 
en nog wat, waar de vrouwen graag naar wil-
len kijken en of even iets willen uitproberen. Van 
eten, reizen, make-up, zalfjes, hoedjes, kleding 
tot noem het maar op. Om 14.00 uur zongen de 
3J’s in de tent, we waren inmiddels verdeeld over 
2 groepjes, maar waar dan de telefoon alweer niet 
goed voor is, even een sms sturen want ja bij de 
3J’s was een telefoongesprek niet te verstaan en ja 
hoor, toevallig zat de andere groep daar ook. Na 
het optreden regende het buiten en besloten we 
om richting huis te gaan. We werden weer met 
de bus naar de auto gebracht en door de regen 
was de ondergrond wat drassig geworden en 
werd er geslipt. Maar de organisatie was overal 
op berekend en had al een tractor ter plekke. Niet 
voor ons hoor, maar vast en zeker voor een ander. 
Bij Van der Valk in Emmeloord hadden we een 
heerlijk maaltijd als laatste afzetter, voordat we 
naar Roderwolde terug gingen. Het was een hele 
gezellige dag.

3 juni 2015 een aantal dames van de Vrouwen-
vereniging ging op de fiets. Om 18.30 uur 
vertrokken de dames richting de stoplichten 
aan de Roderwolderweg om daar de dames uit 
Roden te ontmoeten en samen verder te fietsen 
door het mooie Noordenveld. Greet en Lammi 
hadden een mooie tocht uitgezet. We gingen 
richting de Weehorst, Scharenhulsedijk en daar 
het fietspad op tot de Palderseweg. Hier linksaf 
richting de boerderij van Bolhuis, daarna linksaf 
weer het fietspad op, uiteindelijk kwamen we 
uit bij de kroeg van Bralts in Langelo. Hier heb-
ben we een rustpauze genomen en genoten van 
de koffie, thee en heerlijke appelgebak. Na deze 
stop weer op de fiets richting de Tip in Lieveren, 
hier het nieuwe fietspad op en in Alteveer het 
zandpad naar het bos toe. Door het bos op de 
driesprong rechts richting de dikke boom en langs 
de Sterrenwacht richting Roden, maar net voor 
Roden het zandpad in, zodat je achter de gaslo-
catie langs kwam en bij de golfbaan zijn we weer 
uit elkaar gegaan. De dames uit Roden richting 
Roden en de andere dames richting Roderwolde. 
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde 
fietsavond zonder ongelukken en met veel zon.
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Klaverjassen en sjoelen

Café Het Rode Hert seizoen 2015-2016
U bent van harte uitgenodigd om in Café het 
Rode Hert het volgend seizoen te klaverjassen 
of te sjoelen. De data van deze gezellige klaver
jas en sjoelavonden zijn bekend. Noteer deze 
alvast in uw agenda.

4 avonden: 
24 oktober, 
28 november, 
30 januari en 
5 maart

Om 19.30 uur starten we met kaarten en sjoe
len. Vanaf 19.00 uur is de deur open.

Er wordt gestreden om de wisselbekers die 
nu bij Henk Buring (klaverjassen) en bij Stien 
v.d. Velde (sjoelen), de trotse winnaars van het 
vorig seizoen, staan te glimmen.

De vierde avond wordt de eindstand bepaald. 
De hoogste scores van drie avonden bepalen 
de eindstand. Dus ook na een keer afwezigheid 
zijn er nog kansen om de prachtige wisselbeker 
te winnen. De avondwinnaars gaan ook niet 
met lege handen naar huis…

Jannie en Henk Buring (bij genoeg deelname) 
willen dit seizoen de wedstrijdleiding weer op 
zich nemen.

Het zou leuk zijn als er veel nieuwe kaarters en 
sjoelers meedoen dit seizoen.

De inleg voor 4 avonden is € 10,00 hiervoor 
krijgt u de laatste avond een mooie prijs.

Tot ziens op zaterdag 24 oktober

NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Een paar jaar geleden lag er bij het gemaal aan 
de Hooiweg in de Matsloot een grote bult zand, 
die daar blijkbaar was gestort door de suiker
fabriek in Hoogkerk. Die zandhoop had een 
steile kant, waarin zich onmiddellijk een kolo
nie oeverzwaluwen nestelde.

In de wand verschenen een vijftiental nest
pijpen en de oeverzwaluwen vlogen af en aan. 
Leuk om te weten is, dat er een rangorde is in 
die nesten. De oudste (en dus belangrijkste) 
vogels nestelen in de bovenste gaten. Blijkbaar 
heeft dat bij die dieren een hogere status 
(of willen ze de uitwerpselen van de andere 
groepsleden niet op hun kop hebben).

Om onbegrijpelijke reden is deze prachtige 
kolonie verjaagd door het weghalen van de 
zandhoop. Zou Dorpsbelangen Roderwolde 
niet met de Suikerunie en SBB in overleg 
kunnen gaan om daar opnieuw een hoop te 

Oeverzwaluwen

Voormalige oeverzwaluwkolonie bij de Matsloot



 De Wôlmer  juni 2015  pagina 20

storten? De oeverzwaluwen komen dan zeker 
terug!

Over zwaluwen gesproken, een waterrijk 
gebied als De Onlanden is een ideaal foe
rageergebied (voedselgebied) voor vele 
zwaluwsoorten. Zij vangen namelijk met hun 
opengesperde snavels muggen en vliegjes, die 
in dit soort natte gebieden in zwermen boven 
het water hangen. Onder de bruggen nestelen 
de boerenzwaluwen en boven het water sche
ren de gierzwaluwen. Nu vind ik dat elk dier in 
zijn leefomgeving verwondering wekt, maar de 
gierzwaluwen zijn wel heel bijzonder.

De wetenschappelijke naam van deze diertjes 
luidt apus apus, wat zoveel betekent als: zon-
der poten. Niet dat ze helemaal geen pootjes 
hebben, maar ze kunnen er niet mee lopen. 
Ze kunnen er alleen mee aan rotsspleten en 
richels hangen. Als een gierzwaluw op de 
grond zou landen, komt ze vrijwel niet meer 
omhoog. Het leven van een gierzwaluw speelt 
zich dan ook (vrijwel) volledig in de lucht af. 
Ze verzamelen er dus hun voedsel, maar slapen 
en paren ook in de lucht. Ze kunnen einde
loze afstanden vliegen en trekken ieder jaar op 
en neer naar zuidelijk Afrika. In het voorjaar 
(ongeveer op 30 april) komen ze naar onze 
streken om te broeden. Dat kan natuurlijk niet 
in de lucht en omdat we hier geen rotsspleten 
hebben, nestelen ze vaak onder de pannen van 
steile daken, zodat ze zich kunnen laten vallen 
om weg te vliegen.

Met gierzwaluwen is nog iets bijzonders aan 
de hand. Bij winderig en regenachtig weer 
zijn er in onze regio nauwelijks vliegjes in de 
lucht. Omdat de soort hier wel van afhankelijk 

is, moeten ze naar andere gebieden (Zuid
Duitsland, NoordFrankrijk) om voedsel te 
verzamelen. Ze overbruggen voor het vergaren 
van voedsel zo nodig wel 600 km heen en terug. 
Omdat ze hun jongen dan meerdere dagen ach
ter moeten laten, brengen ze deze in een soort 
slaaptoestand (vgl. winterslaap), waardoor ze 
vrijwel niets verteren. Bij terugkomst worden 
ze dan weer “tot leven gewekt” en krijgen ze 
het op grote afstand verzamelde voedsel aange
boden. Wat is de natuur toch mooi!

Er bestaan speciale dakpannen 
voor gierzwaluwnesten

RECEPT VAN DE MAAND

Kruidkoek

28 mei zijn de dames van de tuinclub weer een 
dagje op stap geweest. Bij de luie tuinman in 
Ruinen hebben we gezellig koffie gedronken. 
Daarbij werd heerlijke kruidkoek geserveerd. 
We wilden natuurlijk allemaal graag het recept 
hebben. Er werd toen geopperd om het in de 
Wôlmer te plaatsen. Daar gaan we dan.

Ingrediënten:
h 1 pak zelfrijzend bakmeel (Koopmans)
h 1 zak donkerbruine basterdsuiker
h mespunt zout
h 1 ei
h 1 eetlepel koek en speculaaskruiden
h 1 eetlepel appelstroop
h 4 dl. karnemelk op kamertemperatuur.

Alles mengen en in een voorverwarmde oven 
van 180 graden. Rooster op de onderste richel 
van de oven en in ongeveer 80 minuten gaar 
bakken.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Ruim 50 Volvo’s kattenrug voor de molen
Dirk Magré

Ruim 50 Volvo’s kattenrug voor de molen 
Ben je ook nog even wezen kijken op Eerste 
Pinksterdag (24 mei)? Wat een prachtige hap
pening met al die bijna antieke Volvo’s type 
kattenrug voor de molen! Gelukkig was het 
gazon voor de molen lekker hard. Daar konden 
al die auto’s zonder problemen overheen rijden 
en parkeren.

Niet alleen de Volvo’s kregen veel belangstel
ling. Naast heel wat chauffeurs en bijrijders 
kwamen ook een flink aantal passanten de 
molen bezoeken. Het was echt een en al gezel
ligheid rond de molen.

Circus Santelli
Helaas waren de weergoden ons op 30 mei 
minder goed gezind. Jeugdcircus Santelli zou 
(organisatie De Culturele Driehoek) voor de 
molen optreden. De partytent stond al klaar en 
we waren druk bezig het terrein voor de molen 
gereed te maken. Het bleek te nat (regen) en 
winderig te zijn voor een veilig optreden. Dus 
werd uitgeweken naar Het Rode Hert, die in 
allerijl werd omgetoverd tot goede circusloca
tie. De bezoekers konden zo toch genieten van 
een prachtig optreden van de circusartiesten. 
Wij hebben er in de molen helaas niets van 
kunnen zien…

Buikdansen voor Woldzigt 
Op zaterdag 13 juni was de workshop buikdan
sen door Tineke Rouw uit Groningen. Ook deze 
activiteit is georganiseerd door de Culturele 
Driehoek. Het grasveld voor de molen was ook 
deze keer te nat om daar fijn op aan de gang te 
gaan, dus zijn de dames maar naar binnen in de 
molen gegaan.

Het werd eigenlijk een gezellig feestje onder de 
bijzonder inspirerende leiding van Tineke. Een 
aantal dames, die eigenlijk alleen even wilden 
komen kijken werden als snel enthousiast en 
gingen meedoen. Verschillende basisbewe
gingen werden aangeleerd en op inspirerende 
muziek was het een beweeglijk geheel. Weer 
eens heel wat anders in de 163 jaar oude 
molen!

Onderhoud van de molen
Afgelopen weken zijn zowel de aannemer als 
de molenmaker samen met de verantwoorde
lijke ambtenaar van de gemeente in de molen 
geweest om afspraken te maken over een aan
tal noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden 
aan de molen.

De aannemer gaat zich met name bezig houden 
met een aantal bouwkundige zaken van het 

“ondergebouw”, zoals herstellen voegwerk en 
een en ander aan het houtwerk van kozijnen en 
ramen.

De molenmaker heeft opdracht gekregen om 
een aantal molentechnische zaken aan te 
pakken. Het gaat hierbij om onderhoud aan 
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een aantal kamwielen binnen in de molen en 
een en ander boven in de kap van de molen. 
Aan de buitenkant zal het vervangen van de 
lange spruit het meest zichtbaar zijn. De lange 
spruit is de balk die dwars uit de kap steekt en 
waar de staart mee is verbonden via de lange 
schoren.

Dit jaar nog zal er dan ook op een gegeven 
moment naast de hoogwerker van de molen
maker een grote hijskraan voor de molen te 
zien zijn om deze enorme balk te verwijderen 
en er een nieuwe voor in de plaats te brengen.

Als er dan toch een hoogwerker bij de molen 
is, wordt ook direct de vlaggenmast achter aan 
de kap vervangen. Dan kunnen we eindelijk 
weer de blauwe wimpel boven de kap laten 
wapperen.

Activiteiten de komende tijd
h Op zaterdag 27 juni komen zo’n 300 fiet-

sers door het dorp in het kader van een 
fietstocht die wordt georganiseerd voor de 
leden van Rabobank midden Groningen.
h Op dinsdag 11 juli komt de Drentse rijwiel-

vierdaagse (60 kilometer rit) door het dorp. 
Waarschijnlijk is dan bij de molen een stem
pelpost. Hoeveel fietsers we die dag kunnen 
verwachten is nog niet bekend.
h De eerstvolgende keer dat we olieslaan is 

zaterdag 2 juli.
h Op de woensdagavonden 15 en 22 juli zijn 

er (net als vorig jaar) twee extra avonden 
olieslaan (19:30  21:00 uur).
h Wat verder in de toekomst: Samen met de 

Culturele Kring Roden en de molenaars van 
Norg en Peize zijn we een fietstocht (ja, nog 
een…) aan het organiseren voor zaterdag 
22 augustus tijdens de Drentse Molendag. 
Het wordt een fietstocht langs de molens 
van Roderwolde en de genoemde plaatsen. 
Met onderweg nog heel wat bezienswaar
digheden. Bij elk van de molens wordt een 
muzikaal intermezzo bedacht om de fiets
tocht op te luisteren. We houden jullie op de 
hoogte van de verdere ontwikkelingen.

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

COLUMN

Marten
Henk van Kalken

Een geluid alsof er een kat op klompjes in de 
spouwmuur rondrende. Een ladder, voorzichtig 
geplaatst tegen de dakrand en een opstijgende 
stank als van een vuilnisbelt. En de aanwezigheid 
van traag rondzwevende vliegen, hoewel het nog 
vroeg in het jaar was. Deze ingrediënten vormden 
de achtergrond van het opdoemen van de schrik 
van huizenbezitters: een steenmarter.

Deze op zich prachtige dieren mogen niet ver-
stoord, verjaagd, gevangen of gedood worden 
Als brave burgers en dierenbeschermers houden 
wij ons keurig aan de wet- en regelgeving op 
dit gebied. Wat nu? We lieten een deskundige 
komen die de aanwezigheid van de Martes foina, 
door ons inmiddels Marten de Marter genoemd, 
vaststelde.

Er was geen nest met jongen gelukkig, slechts één 
alleenstaande Marten, die zich ernstig misdroeg. 
Op het advies van de deskundige verwijderden 
we de enige toegangsweg tot het pand en Marten 
zocht – althans voorlopig – zijn heil elders. 
Vangen of doden was geen optie, zei de deskun-
dige ten overvloede, want de opengevallen plaats 
wordt zelfs na jaren nog ingenomen door naza-
ten van Marten. Nog afgezien van het feit dat wij 
doden sowieso al geen optie vonden.

Niettemin een mooi verhaal voor mijn familie- en 
vriendenkring, dacht ik naïef. Na enkele dagen 
ben ik opgehouden om dit verhaal aan intimi 
te vertellen, geschrokken door de reacties van 
sommige mensen. Een nicht van me, die als kind 
zijnde al begon te huilen als haar cavia de hik had, 
zei hard: ‘Nou, ík zou het wel weten.’ Ze maakte 
daarbij een veelbetekenend afsnijdend gebaar aan 
haar hals met haar hand.

Een korte opsomming van de adviezen die ik 
kreeg van verschillende mensen die ik toch dacht 
beter te kennen: vergiftigen, uitroken, inloopval 
plaatsen en verdrinken, vossenklem plaatsen en 
nog een aantal moordzuchtige aanbevelingen die 
ik de lezer besparen zal. Het is tijd om mijn opvat-
tingen over menselijkheid en mededogen maar 
weer eens bij te stellen.
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VERSLAG

Lekker Rowol, de eerste culinaire route van Roderwolde
Dirk Magré en Wilma Bruin

Ondanks alle sombere weersvoorspellingen 
zetten zeven deelnemers aan de eerste 
Culinaire Route van Roderwolde hun deu
ren wijd open voor lekkerbekken en andere 
belangstellenden.

De bezoekers kregen op verschillende 
adres sen heerlijke lekkernijen voorgescho
teld. Deelnemers van het eerste uur waren 
Dieneke Bos met haar theetuin in de Onlanden, 
Maarten en Hella Balster met saté en andere 
heer lijk heden, Albert en Bernadien Braams 
hadden hun meest aaibare lammeren in de 
schuur gehaald, bij het Rode Hert werden ver
rassende tosti’s geserveerd en in de schuur van 
Frans Krijnen kon geproefd worden van wijn, 
lek kere hapjes en mooie muziek.

Bij de molen hadden de dames van de Meulen
kaomer hun beste beentje voor gezet en 

presenteerden ouderwetse poffert, bonenbraai 
en arretjescake. Dirk de molenaar bakte als een 
volleerde koekenbakker stapels pannenkoeken 
die door Wilma met zwier aan de man werden 
gebracht. Kortom, een geslaagde dag.

Dat vonden bij de nazit alle deelnemers ook. 
Iedereen was tevreden over de organisatie en 
het verloop van de dag. Een vervolg in 2016 
werd door de meeste aanwezigen toegejuicht.

Het bestuur van de Meulenkaomer, samen met 
Dirk en Wilma van de molen, dankt iedereen 
voor de enthousiaste deelname, met name 
Maarten Balster die de prachtige bordjes langs 
de weg had verzorgd. Helemaal top!.

We laten tijdig weten hoe we het volgende jaar 
denken verder te gaan.
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Recept Turkse Tomatensoep
Albert Braams

Naar aanleiding van de culinaire route van 
zondag 31 mei kreeg ik zoveel vragen om 
het recept dat het me wel wat leek voor De 
Wôlmer.

Ingrediënten:
h 1 pakje basis tomatensoep
h 150 gram gedroogde abrikozen’
h 300 gram lamsgehakt
h 1 ui, 2 tenen knoflook
h 1 rode paprika
h 2 theelepels sambal oelek
h 1 theelepel kaneel
h 1 theelepel djinten
h 2 eetlepels fijngehakte munt
h Zout, vers gemalen peper

Verhit een braadpan rul het lamsgehakt en 
voeg de fijngesnipperde ui / knoflook en zeer 
klein gesneden paprika toe, vervolgens de fijn 
gesneden abrikozen en de specerijen.

Voeg water toe, breng aan de kook met het 
pakje tomatensoep.

Laat het geheel 30 minuten heel zachtjes koken.

Roer op het laatst de munt erdoor en breng op 
smaak met zout en peper.

Lekker met Turks brood en een frisse salade

INGEZONDEN

Zaadmengsels op maat 
gemaakt voor Drenthe

Er is steeds meer aandacht voor het voortbestaan 
van (bedreigde) insecten zoals vlinder- en bij-
ensoorten. Onder andere door het inzaaien van 
bloemrijke akkers en weilanden draagt men bij 
aan het voortbestaan van deze soorten. Vanaf nu 
kunnen grondeigenaren ook op maat gemaakte 
Drentse zaadmengsels gaan zaaien. Met deze 
Drentse mengsels wil Landschapsbeheer Drenthe 
het landschap in de provincie versterken en bij-
dragen aan de biodiversiteit.

Tot halverwege de vorige eeuw kwamen bloem-
rijke graslanden op grote schaal voor. In de loop 
der jaren is dit echter sterk verminderd. We 
proberen het tij te keren door het inzaaien van 
weiden en akkers met bloemrijke Drentse zaad-
mengsels. Er zijn een aantal kleurrijke, prachtige 
mengsels in omloop, echter met vooral uit-
heemse plantensoorten. Dit zijn plantensoorten 
die oorspronkelijk niet in Drenthe of Nederland 
voorkomen.

Typisch Drents
Landschapsbeheer Drenthe wil een alternatief 
bieden voor de uitheemse zaadmengsels, met 
typisch Drentse mengsels. De eerste zaad-
mengsels met Drentse plantensoorten! Met 
een akkermengsel en drie bloemrijke grasland-
mengsels kunnen Drentse akkers, graslanden en 
terreinen worden ingezaaid met plantensoorten 
zoals echte kamille, akkerviooltje en knoopkruid. 
Soorten die van oorsprong in Drenthe voorko-
men en van belang zijn voor vlinders, bijen en 
zweefvliegen.

Niet alleen vlinders, bijen en zweefvliegen pro-
fiteren van de Drentse zaadmengsels, maar ook 
insectenetende vogels hebben er baat bij. Zij 
smullen namelijk van de vele insecten in ons land-
schap. Met andere woorden: als er meer bloemen 
zijn, is er voldoende nectar en stuifmeel voor 
insecten, groeien de populaties en is er voldoende 
voedsel aanwezig voor insectenetende dieren.

Ideale zaaimomenten
De Drentse zaadmengsels worden tweemaal per 
jaar uitgegeven: in april en september. Dit heeft te 
maken met de voorkeursperiode om de mengsels 
in te zaaien. Het eerstvolgende zaaimoment is in 
september. Dus heeft u gronden in beheer en wilt 
u wat doen voor de biodiversiteit? Kijk dan op de 
website van Landschapsbeheer Drenthe en vul 
een aanvraagformulier in.

De Drentse zaaimengsels zijn ontwikkeld in 
samenwerking met Het Drentse Landschap, 
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de 
Werkgroep Florakartering Drenthe. Hierbij is 
gebruik gemaakt van de Atlas van de Drentse 
flora. De mengsels worden mede mogelijk 
gemaakt dankzij de provincie Drenthe.
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HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK

Esther van Dijk, zanglerares en operazangeres
Henk van Kalken

Het terras biedt een mooi uitzicht op de Jacobskerk. Helaas maken de voortplantingsperikelen 
van de kikkers in de vijver bij het huis van Esther van Dijk en Bert Tichelaar dermate veel lawaai 
dat een gesprek bemoeilijkt wordt en we de koelte en de rust van de woonkamer opzoeken.

Hoewel Esther aan het genezen is van een keel
ontsteking is het tijdens het gesprek al aan haar 
melodieuze stem te horen dat ze over getrainde 
stambanden beschikt. Dat niet alleen; ze weet 
ook op een boeiende, zeer levendige manier 
over haar vak te vertellen; de vele aspecten en 
anekdotes van en uit de zangkunst en andere 
muziek. Ze ziet het als haar missie om opera 
bekend te maken onder mensen. Esther, bevlo
gen: “Het mag niet verloren gaan.” Ze vindt 
zingen ook voor kinderen zeer belangrijk.

Wat doe je allemaal in jouw 
éénvrouws-onderneming?

“Op dit moment het dirigeren van groepen en 
het geven van workshops en lessen. Mijn uit
voeringspraktijk is op dit moment wat minder 
prominent aanwezig.”

Is daar een bijzondere reden voor?
“Het is momenteel moeilijk om je voor een 
jaar vast te kunnen leggen wegens alle bezui
nigingen in de kunst. De gages zijn met de 
helft verminderd ten opzichte van vroeger. 
Dus om brood op de plank te houden ben ik 
me meer gaan toeleggen op het lesgeven. Ik 
vond dat vroeger altijd een eng idee en een 
grote verantwoordelijkheid. Dat weerhield 
me dan aanvankelijk ook wel. Iemand legt 
wel zijn/haar ziel en zaligheid in je handen, 
maar mede door ervaring en het gevecht met 
mijn eigen stem merkte ik dat ik het lesgeven 
steeds leuker ging vinden. Zeker het één op 
één werken. Je krijgt met een totaalplaatje van 
een mens te maken, niet alleen het materiaal 
(de stem), maar ook de psyche van iemand. De 
één heeft gêne, de ander heeft juist zelfover
schatting… de bedoeling is juist een balans te 
vinden. Natuurlijk blijft het zingen voor mij het 
mooiste, en dan vooral het theatergebeuren, de 
opera. Het samenkomen van zingen met het 
theateraspect.”

Hoe ben je er zo toe gekomen om te gaan 
zingen?
Esther verliest zich even in herinneringen: “Ik 
was een meisje van vijf en woonde met mijn 
ouders in Naaldwijk, tussen de kassen. Ik weet 
nog goed dat La Traviata op zondagmiddag op 
de TV kwam. Mijn vader wilde Studio Sport 
zien en toen werd ik heel erg boos. Ik wilde 
dát zien en ongeveer vanaf toen was het voor 
mij ook duidelijk: Ik wilde zangeres worden! 
Ik speelde al trompet en piano en mijn broers 
zongen in een kinderkoor. Dat leek mij wel wat 
en dat heb ik toen ook gedaan. Ik ging met mijn 
broers mee naar het Katholieke kinderkoor. En 
al spoedig mocht ik solo ‘Hoe leit dit kindeken’ 
zingen.”

“Via een korte carrière bij de Marine kwam ik 
in Amsterdam terecht. Ik kwam bij het con
servatorium, waar studenten waren die op 
hun D.M. (docerend musicus) moesten afstu
deren. Er waren voor hen leerlingen nodig en 
zo kon ik voor een habbekrats zangles krijgen. 
In Amsterdam kreeg ik van de bekende pia
nist Ton Hartsuiker pianoles en van zijn vrouw 
zangles. Na drie jaar kwam ik op het conserva
torium in Den Haag. Ik had Felicity Palmer als 
voorbeeld: zó wilde ik leren zingen. Met wat 
horten en stoten voltooide ik mijn opleiding 

Esther van Dijk
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en ben toe via een Duitse pianist in Berlijn 
terecht gekomen. Dáár heb ik echt leren zin
gen. Een zware, maar mooie tijd. En ik heb er 
veel geleerd. Complimenten kreeg ik nooit, wel 
correcties. In Nederland is er toch een andere 
mentaliteit wat dat betreft. De eerste maan
den was ik wel eens wanhopig, maar er werd 
gewoon keihard gewerkt en muzikaal heb ik 
waanzinnig veel geleerd.”

Hoe heb je de stap naar een zelfstandig bestaan 
als zangeres gemaakt?

“Ik was al wel zelfstandig, maar ik kreeg ook 
contacten via het conservatorium in Berlijn. 
De koorrepetitor van de Deutsche Oper orga
niseerde dingen voor jonge, getalenteerde 
zangers en zangeressen in de foyer van de 
Oper. Daarnaast ben ik als een gek gaan audite
ren, heel Duitsland doorgereisd, veel projecten 
gedaan… In Nederland was het vooral via con
tacten met diverse dirigenten.”

Wat is je bijgebleven als één van je grootste 
successen in je loopbaan?

“In de Foyer van de Deutsche Oper heb ik, 
begeleid door een heel bekende organist op het 
harmonium, Richard Wagner’s Wesendonck
Lieder gezongen. Je kunt dit zien als een 
voorstudie van de Wagnerstukken. Verder 
heb ik de Carmen gezongen in Berlijn dat 
vond ik heel bijzondere ervaringen. En met 
m’n Operaensemble heb ik vorig jaar oktober 
een schitterend jubileumconcert neergezet in 
Franeker. Allemaal highlights uit de muziek, 
vreselijk moeilijk, ook nog geënsceneerd. In 
Roderwolde heb ik de komische opera The 
Mikado gedaan. Er kwamen toen nog weinig 
mensen – ik woonde hier nog maar net (2013) – 
maar het was wel erg mooi en zeer geslaagd.”

Hoe zie je jouw toekomst zo ongeveer?
“Ik heb goede hoop op de Orfeo ed Euridice die 
ik 20 juni hier zing. Ik vind het juist leuk om 
dat in Roderwolde te doen, want ik vind dit 
een heel fijn dorp en het is mooi om me hier 
voor de kunst nuttig te kunnen maken. Ik hoop 
dat ons ensemble hier voeten in de aarde krijgt 
en dat we regelmatig opera’s bij het publiek 
kunnen brengen. Op een kleinschalige, leuke 
manier, goed gemusiceerd en betrokken bij de 
gemeente Noordenveld.”

Ze zucht even en droomt dan hardop: “En 
natuurlijk het openluchttheater hier. Om 
daar jaarlijks of tweejaarlijks uitvoeringen te 
kunnen doen lijkt me fantastisch: Opera’s of 
highlights daarvan. Ik vind openluchtoptre
dens sowieso geweldig.”

Als ik later door de zonovergoten tuin loop 
en het gesprek nog eens door mijn hoofd laat 
gaan, dringt het tot me door dat we ons in 
Roderwolde toch gelukkig mogen prijzen dat 
er, naast de vele andere mooie dingen die het 
dorp rijk is zo’n zangkunstenares woont. Mijn 
fantasie gaat even met me op de loop en ik zie 
mezelf al in het openluchttheater zitten met de 
prachtige mezzosopraan/altstem van Esther 
van Dijk tijdens de uitvoering van Orfeo ed 
Euridice in mijn oren.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Oeze vrouwen doet veur het eerst met an het 
wereldkampioenschap voetballen in Canada. Ik 
bin beneid hoe ze het eraofbrengt. Zul het weer 
net zo gaon as met de mannen? Die bint der al un 
paor keer dichtbei west, maor het geluk luut heur 
un beetie in de steek. Naor mien gevuil hadden 
ze der eigenlieks wal recht op, maor de doelpun-
ten die telt nog aaltied. Het spel kan nog zo mooi 
weezen, maor leidt niet steeds tot resultaot.

’t Is ok bei de voetballerei wal ies aandersum, dan 
wint het spelletje. Kiek maor ies naor de saop 
rond de Fifa. Der is genog over zegt en schreem, 
dus wil ik der ok weinig van kwiet. Ein ding hoop 
ik wal. En dat is, dat de waorheid straks eindeluk 
oet de beerput komp en de voorzaokers hun straf 
niet ontloopt. En verder hoop ik ok een beetie, dat 
onze vrouwen het beter zult doen, dan de man-
nen. Want dan bliekt opnei, dat de vrouwen wal 
wat in heur mars hebben.

Zul het dan ok niet hoog tied worden, dat ze in het 
bestuur van de Fifa vrouwen an het roer moeten 
hebben? Het is dan toch de meuite van het probe-
ren warkeluk wal weert. Wij zult nog eem geduld 
moeten hebben, want op dit moment is nog niet 
bekend of het de vouwluu ok lukt.
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Dorpsagenda

zondag 21 juni 2015 
Tennisvereniging: toss morgen senioren, aanv. 
10 uur / toss middag junioren, aanv. 12.30 uur

zaterdag 4 juli 2015 
Molen Woldzigt: olieslaan, 13.30-17.00 uur

maandag 6 juli t/m zondag 16 augustus 2015 
Basisschool: zomervakantie

zondag 12 juli 2015 
Tennisvereniging: toss morgen senioren, aanv. 
10 uur / toss middag junioren, aanv. 12.30 uur

woensdag 15 juli 2015 
Molen Woldzigt: Extra avondopening met 
demonstratie olieslaan, 19.00-21.00 uur

woensdag 22 juli 2015 
Molen Woldzigt: Extra avondopening met 
demonstratie olieslaan, 19.00-21.00 uur

zaterdag 1 augustus 2015 
Molen Woldzigt: olieslaan, 13.30-17.00 uur

zondag 2 augustus 2015 
Tennisvereniging: toss morgen senioren, aanv. 
10 uur / toss middag junioren, aanv. 12.30 uur

zondag 9 augustus 2015 
Meulenkaomer: zomermarkt van 11-17 uur

zondag 9 augustus 2015 
Molen Woldzigt: tijdens de zomermarkt is de 
molen geopend en wordt een demonstratie 
olieslaan verzorgd. 10.00-17.00 uur

woensdag 19 augustus 2015 
Openluchtspel: “Wat een peerdespul”, 
generale voor basisschooljeugd, aanv. 19 uur

donderdag 20 augustus 2015 t/m zondag 23 
augustus 2015 
Tennisvereniging: clubkampioenschappen 
dubbel senioren/junioren

vrijdag 21 augustus 2015 
Openluchtspel: “Wat een peerdespul”, 1e 
voorstelling, aanvang 20.30 uur

zaterdag 22 augustus 2015 
Openluchtspel: “Wat een peerdespul”, 2e 
voorstelling, aanvang 20.30 uur

zaterdag 22 augustus 2015 
Drentse Molendag (De Meulenkaomer en 
molen zijn dan de gehele dag geopend)

zaterdag 22 augustus 2015 
Molen Woldzogt: Drentse Molendag, 
10.00-16.30 uur

zondag 23 augustus 2015 
Tennisvereniging: regiomix tennistoernooi bij 
tennisvereniging Leek

maandag 24 augustus 2015 
Openluchtspel: “Wat een peerdespul”, 
uitwijkdatum

dinsdag 25 augustus 2015 
Openluchtspel: “Wat een peerdespul”, 3e 
voorstelling, aanvang 20.30 uur

woensdag 26 augustus 2015 
Openluchtspel: “Wat een peerdespul”, 4e 
voorstelling, aanvang 20.30 uur

donderdag 27 augustus 2015 
Openluchtspel: “Wat een peerdespul”, 
uitwijkdatum

zaterdag 29 augustus 2015 
Tennisvereniging: junior-senior-toernooi met 
BBQ vanaf 15.00 uur

zondag 30 augustus 2015 
Dorpsbelangen: fietsoriënteringsrit voor het 
hele gezin, café Scheepsta, inschrijven vanaf 
13.30, vertrek 14.00 uur

zaterdag 5 september 2015 
Rowolmer Archief: Open Archief van 
10.00-12.00 uur in de MFA

zaterdag 5 september 2015 
Molen Woldzigt: olieslaan, 13.30-17.00 uur

zondag 6 september 2015 
Culturele Driehoek: Culturele Uitdag met een 
rondwandeling door Roderwolde. Samen 
geven we kleur aan het Jaar van de Cultuur 
2015 in Noordenveld, 14.00-17.00 uur

zondag 6 september 2015 
Tennisvereniging: toss morgen senioren, aanv. 
10 uur / toss middag junioren, aanv. 12.30 uur

zaterdag 12 en zondag 13 september 2015 
Open Monumentendagen (De Meulenkaomer 
en Molen zijn op beide dagen geopend) 
10.00-17.00 uur

zondag 13 september 2015 
Rowolmer Fair

zondag 13 september 2015 
Rowolmer Rondrit (oldtimers)

woensdag 16 september 2015 
Vrouwenvereniging: excursie/reisje, nadere 
info volgt

zaterdag 19 september 2015 
Meulenkaomer: sluiting seizoen 2015, 
17.00 uur

zondag 27 september 2015 
Tocht om de Noord (lange afstandswandeling) 
komt door Roderwolde, ong. 9.00-13.00 uur
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Colofon

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw, 
Vera Buring, Lydia Glas, 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 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 september 2015

Lever uw bijdrage aan in Wordformaat. 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

GRAPPEN EN GROLLEN

Wat is…?

h De borst van een jonkvrouw: adelborst
h Het plasje van een lammetje: lamstraal
h Het plasje van een gymleraar: gympies
h Het paren van egels: heel voorzichtig
h Een koningin zonder buste: 

plattelandsvrouw
h Het paren van ijsberen: een koud kunstje
h Een orgel onder de trein: expierement 

h Een paard op een heuvel: tophit
h Ruzie tussen twee directeuren: 

directiekeet
h Twaalf meisjes onder 1 hete douche: 

24 roodborstjes
h Garderobejuffrouw: kleregriet
h Een geestelijke in Duitsland: Duitse herder
h Het achterwerk van een rover: rovershol 

h Een paling onder de trein: aalmoes
h Boeven op een rij: rijtuig
h Een meisje in ondertrouw: 

aangetekend stuk
h Een pedicure zonder werk: voetzoeker
h Een baas van een breiwinkel: breipatroon
h 2 vlooien op een chocolaatje: flikvlooien
h Een graaf zonder auto: loopgraaf 

h Een kok in een vliegtuig: luchtkoker
h Sinterklaas met een lamp: schijnheilige
h Doodgraver op vakantie: uitzonderlijk
h Een matroos op vakantie: briljantje
h Een ongevallen wagen: karnaval
h Een stewardess in een helikopter: 

wentelteefje 

h Een mannenklooster: zaaddrogerij
h Een kind van een prostituee: 

bedrijfsongeval
h Een hardwerkende non: nonactief
h De vader van een worm: papier
h Wind in de broek: kruistocht
h Moeder op het toilet: mamoet
h Een hoopje paardenpoep: vliegbasis






