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Van de redactie
Ilse Blaauw

Allereerst wens ik u allen namens de 
redactie een gelukkig nieuwjaar toe. We 
hopen dat u een beter begin heeft gehad 
dan Gerard Barels en sommige tuinpot-
ten en brievenbussen. Mocht er bij u 
geen lampje gaan branden, dan vindt u 
antwoord op uw vragen in de volgende 
pagina’s. 

Over brievenbussen gesproken, hopelijk 
heeft u De Wolmer in december in goede 
orde in uw brievenbus gevonden. Omdat  
het al kerstvakantie was, heeft uw redactie 
zelf de handen uit de mouwen gestoken. 
Mocht er nu of in de toekomst iets niet 
goed gaan (u ontvangt uw Wolmer niet 
of erg laat) laat het ons dan weten. Dan 
gaan we op zoek naar de oorzaak en een 
oplossing.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Jaarwisseling
Op oudejaarsdag werd op het sportveld 
door het Carbidteam Roderwolde van 
10.00 tot 18.00 uur het oude jaar met 170 
carbidbussen weggeschoten. Vele toe-
schouwers kwamen op het knallen van de 
bussen af. De jongens kunnen terugkij-
ken op een geslaagd optreden. De specials 
waren een leuke bijkomstigheid, maar of 
het grotere aantal bussen ook een positieve 
bijdrage aan het geheel was, valt te betwij-
felen. Wel is het positief, dat het spektakel 
op een klein ongelukje na, zonder verdere 
kleerscheuren is verlopen.

Op de oudejaarsborrel in het dorpshuis 
was het gezellig druk, waarbij de jeugd 
zich in de sportzaal naar hartenlust kon 
vermaken. ’s Avonds werd er vooral sier-
vuurwerk afgeschoten, waar velen van 
hebben genoten.

Natuurlijk werd er in de nacht gesleept. Dat 
hoort er gewoon bij. Alleen moet helaas 
worden geconstateerd, dat het deze keer 
wel met de nodige vernielingen gepaard 
ging, hetgeen in de voorafgaande jaren 
niet of veel minder het geval was. Laten 
we  met elkaar het slepen in ere houden, 
maar wel zo, dat alle vastzittende attribu-
ten op hun plaats blijven staan. Wanneer 
we dat samen waar kunnen maken, zullen 

er nog vele geslaagde jaarwisselingen 
plaatsvinden.

Nieuwjaarsborrels  
De Stichting Molen Woldzigt en het 
bestuur van de tennisvereniging hielden 
opnieuw een Nieuwjaarsborrel. Beide wer-
den goed bezocht. Het is goed, dat er op 
deze manier aan binding wordt gedaan.

Traumahelikopter in het dorp
Als de traumahelikopter een plekje in het 
dorp zoekt om te landen, dan is er vast wat 
aan de hand. En  dat was er ook. Gerard 
Barels wilde tijdens het verwijderen van 
de kerstversiering aan de gevel van zijn 
huis, nog even een losliggende dakpan op 
zijn plek leggen. Terwijl hij daarmee bezig 
was, gleed de ladder weg. Hij kon zich nog 
wel aan de dakgoot vastpakken, maar niet 
voor lang en viel naar beneden. Omdat hij 
het erg benauwd had, werd 112 gebeld. Ja, 
en dan gaan alle bellen rinkelen en ook 
de traumaheli kwam. Hij is echter met de 
ambulance naar het ziekenhuid vervoerd 
voor nader onderzoek. Hij bleek er een 
gekneusde long en een gekneusde wer-
vel aan te hebben overgehouden. Het gaat 
intussen een stuk beter. Hoewel hij wel 
weer lopend patiënt is moet hij nog wel 
rustig aan doen.
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Schoolnieuws
Heiko Mekkes

Gelukkig en gezond 2016!
Namens het team wens ik u allen een 
gelukkig en gezond 2016. De eerste week 
is door de weersomstandigheden ietwat 
anders gelopen dan gepland. Op dinsdag, 
woensdag en donderdag was de school 
dicht omdat we niet konden garanderen 
dat leerlingen, ouders én leerkrachten vei-
lig op school zouden kunnen komen. Drie 
dagen op rij, voor ons allen een unicum in 
onze carrières in het onderwijs. Als je als 
uitgangspunt neemt dat de veiligheid het 
allerbelangrijkste is, dan kun je ook niet 
anders. 

We hebben getracht alle ouders zo vroeg 
mogelijk telefonisch (en ook per mail) op 
de hoogte te brengen. Hopelijk hebben 
deze plotselinge vrije dagen niet al teveel 
overlast veroorzaakt. Het is in ieder geval 
een begin van een schooljaar om nooit 
meer te vergeten. 

Vrijdagochtend zijn we in alle klassen 
gestart met een kringgesprek zodat leer-
lingen de gelegenheid hebben gehad om 
belevenissen van de afgelopen dagen te 
vertellen. Drie dagen hebben de kinde-
ren geen lessen gehad. Gelukkig zit er in 
ons onderwijsprogramma wel zoveel rek 
dat de opgelopen achterstanden snel in te 
halen zijn.  Leerkrachten en kinderen gaan 
er de komende tijd stevig tegenaan om 
eventuele achterstanden in te halen. 

Meester Hijko besloot tijdens deze dagen 
een fotowedstrijd uit te schrijven. Een 
onafhankelijke jury in Groningen heeft 
inmiddels de winnaar gekozen: Steyn 
Huistra, gefeliciteerd! Steyn heeft een reep 
chocolade overhandigd gekregen. Loes van 
Dam stuurde een prachtige sneeuwfoto, 

met daarin zowel poezenpoten als vogel-
sporen. Deze hebben we ook hieronder 
geplaatst. 

Toets periode CITO
Twee keer per jaar worden alle kinderen 
van school getoetst op het gebied van taal, 
lezen en rekenen. Daarvoor gebruiken we 
de toetsen van CITO uit Arnhem. De uit-
slagen van de toetsen geven een beeld van 
de prestaties van de kinderen. De resulta-
ten worden besproken in het team en met 
de ouders op de spreekavonden. Januari/
februari is de eerste toetsperiode van het 
schooljaar, in juni volgt de tweede.



verkoop en reparatie
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Open ochtend
Op woensdagochtend 24 februari van 
09.00 – 11.00 a.s. staat de deur van school 
open voor “nieuwe” ouders die belangstel-
ling hebben voor onze school. We hopen 
natuurlijk op veel belangstelling! Mocht 
u iemand kennen die binnenkort een 

schoolkeuze voor zijn of haar kind moet 
maken, geef deze datum dan even door! 

Het is trouwens altijd mogelijk om een 
vrijblijvende afspraak te maken voor 
een gesprek en een rondleiding met Erik 
Beumer. U bent van harte welkom.

Bovenbouw

IJsvrij
In deze drie dagen heb ik op mijn schoe-
nen geschaatst. En ik ben ook nog met een 
slee  van heuvels afgegaan. Ik heb ook nog 
sneeuwballen gemaakt en toen heb ik ook 
nog een sneeuwballen gevecht gedaan. En 
ik heb thuis nog een film gekeken. Ik heb 
ook nog ijspegels gezien. En ik heb ook nog 
just dance gedaan omdat het buiten heel 
glad was en koud.  Ik ben donderdag avond 
niet naar gym geweest omdat je toen niet 
goed met de auto kon rijden.  En een van 
de sneeuwballen die ik heb gemaakt lag 
gewoon nog in de tuin. En ik heb ook nog 
mijn boek uit gelezen . dit  waren mijn 
vrije dagen.

Door Sabine Tuinhof        groep 7                                                    

IJsvrij
Wij hadden 5,6 en 7 januari vrij. Op 5 janu-
ari was ik jarig. Ik was erg blij om te horen 
dat we vrij waren! Zo kon ik rustig mijn 
verjaardag vieren. Het was erg gezellig, ik 
kreeg:

Een mooie nieuwe Batavus fiets, aquarel 
potloden en een LEGO popje. Met dat lego 
popje maakte ik een Stop Motion film. 
Natuurlijk gebruikte ik ook andere popjes, 
huizen en voertuigen (zoals een robot en 
een motor).De dag daarna heb ik lekker 
genikst. De dag daarna heb ik de film Big 
Hero 6 gezien. Het was een erg leuke film. 
Toen de film afgelopen was heb ik nog een 

beetje gelezen. Toen was de extra vakantie 
al weer afgelopen.

Gemaakt door Maura van der Heide : )

IJsvrij
Ik heb met Steyn gespeeld en toen hebben 
we buutverstoppertje gedaan. En Freek 
,Jurre en Marco deden ook mee.  Daarna 
gingen Steyn en ik in mijn kamer spelen.  
En de volgende dag ging ik met Jesper en 
Ruben spelen want die hadden een nieuw 
spel gekregen. En dat deden we even en 
daarna gingen we boven spelen. De dag 
daarna had ik met niemand gespeeld. 
Want niemand kon spelen zondag. Toen 
ging ik maar wat lezen en buiten spelen.

Marijn Venekamp.

IJs Vrij
De afgelopen  drie dagen waren we ijs 
vrij .Ik heb van die drie dagen genoten 
dat ik vrij was. Ik ging met de slee ach-
ter de brommer. Mijn vader reed op de 
brommer.Ik ben ook een paar keer uitge-
gleden op de weg. Ik heb ook over het ijs 
gerend . Ik heb ook bij  mijn oma gelogeert. 
Daar kon je bijna  schaatsen over de weg.                 
Einde             Jesper Alberts  
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IJsvrij
Op 5,6 en 7 januari waren wij vrij. In die 
3 dagen heb ik veel buiten gespeeld. Met 
Marit heb ik op de Achtersteweg me de 
slee en de skelter van de bult afgegleden. 
Eerst gewoon zittend en daarna liggend en 
daarna liggend en met bochtjes. En ik ben 
ook nog met Dorien en Sabine bij school 
geweest en hebben op de bult een paar glij-
banen gemaakt. Ook heb ik Harry Potter 
gelezen. Maar natuurlijk ook uitgeslapen. 
Dat we vrij waren was erg leuk maar giste-
ren wou ik wel  weer maar school.

Madelon Keun         Groep 7

IJsvrij
Toen ik ijsvrij had ging ik dinsdag Maura 
haar verjaardag vieren. Woensdag ben ik 
naar beneden gelopen in mijn pyjama . In 
de middag belde Loes mij om te spelen. 
Dus ging ik spelen bij Loes .  Toen  ik bij 
Loes aankwam gingen we direct een film 
kijken. Deze film heette binnenstebui-
ten. Toen de film afgelopen was gingen we 
tekenen. Donderdag stond ik op en liep 
weer naar beneden. Beneden ging ik  ont-
bijten , toen ik klaar was met een ontbijten 
ging ik met lego spelen.De tijd ging snel 
voorbij want na een tijdje ging ik alweer 
lunchen. Naar het lunchen ging ik de film 
Big Hero 6 kijken. Ik vond dat een leuke 
film.

Gemaakt door Floor van der Heide Groep 
7

IJspret
Ik stond op en ging ontbijten en ging direct 
naar buiten . Ik ging sleeën met mijn broer 
en mijn broertje . Em na een tijdje gingen 
we naar binnen . En ik ging ik een kopje 
thee drinken En ging ik achter mijn Ipad . 

Ik stond op en deed mijn kleren en ging 
naar beneden  ontbijten . En ging achter 
mijn ipad. Na een tijdje ging ik naar buiten 
sleeën met mijn broer en mijn broertje . na 
een tijdje ging ik naar binnen Op donder-
dag ben ik alleen binnen gebleven

Yaroslav Posthumus

IJspret
Ik heb in de vakantie in de Onlanden 
en op de Groeve geschaatst, Samen met 
mijn moeder mijn twee broers  en mijn 
zus. Verder heb ik nog geprobeerd bij ons 
zelf voor het huis te schaatsen Maar toen 
we helemaal achter aan de waren kwam 
de pekelauto eraan. Dat was best irritant 
omdat ik daarom in de berm terug naar 
huis moest lopen met schaatsen aan. Ik 
heb ook veel met ede skelter gereden en 
toen gingen we allemaal trucjes doen. Dit 
was mijn IJspret verhaal.

                                                    Steyn Huistra

IJspret
In deze drie dagen heb ik heel veel 
geschaatst. Ik ben ook bij snoopy en char-
lie brown geweest. Samen met Kasper heb 
ik oliebollen gebakken. Ook brak ik bijna 
mijn arm. Mijn dwarsfluit is ook kapot. 
Mijn moeder was ook jarig dat was heel erg 
leuk. Ik heb ook twee rolletjes pepermunt 
gekregen. We waren ook onze kat kwijt 
die ik weer terug vond. En ik heb heel veel 
tompoes gegeten.

               Sirius Eldering

IJspret
Ik werd wakker op dinsdag en ging naar 
beneden. Mijn moeder zij: Je hebt Een vrije 
dag. ik ging naar boven en op bed en ging 
slapen. Ik ging woensdag schaatsen op het 
erf. En ik heb mijn vader meegeholpen Met 
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de bulten openmaken . ik was de hele tijd 
bezig om niet uit te glijden .Donderdag ben 
ik met Loes gaan schaatsen en heb ik een 
spelletje gedaan. Die avond zag ik een auto 
met mini heli platform.

Gemaakt door Ruben Middendorp 

IJsvrij/IJspret
In deze drie dagen heb ik van allerlei 
dingen gedaan. Ik met de slee achter de 
brommer aan. En ik heb met laarzen 
geschaatst. Ik heb ook bij mijn oma gelo-
geerd.  Ook heb ik met Marijn en Freek 
gespeeld. We gingen ook op het ijs rennen. 
We probeerden ook nog sneeuwballen te 
maken maar het waren haast ijsballen. ik 
ben ook nog hard gevallen want het was 
glad. Ik hen genoten van deze drie dagen.

                                                  Ruben Alberts       

IJspret
Op dinsdag zag ik sneeuw en wou buiten 
spelen. En ging direct buiten spelen. Op 
woensdag  heb ik heel veel buiten gespeeld 
met Miroslav. Ik moest ook nog voor mijn 
pitch oefenen. En op donderdag verveelde 
ik me.  Toen vroeg ik aan papa wat ik 
moest doen. Papa zei: dat ik met mijn rally 
auto kon spelen. Het was glad dus de auto 
slipte over het ijs. Ik vond de vrije dagen 
heel leuk.

Door Rostik Posthumus groep 7

IJspret
In deze 3 dagen vakantie heb ik veel 
op mijn laarzen geschaatst. Op dinsdag 
ben ik de hele dag buiten geweest ik heb 
sneeuwballen gemaakt en op mijn laarzen 
geschaatst. Op woensdag was ik in Roden 
en heb ik ook op mijn laarzen geschaatst. 
En op donderdag heb ik met Madelon 
gespeeld toen zijn we met de slee en de 

skelter van een heuvel afgegaan en toen 
ging de slee heen en weer. We hebben ook 
nog het ijs uitgetest maar dat was niet sterk 
genoeg om er op te staan en we hebben 
ook nog op de weg geschaatst.

Door Marit Belga groep 8      

IJspret
Ik heb  geschaatst op de weg. Dat is heel 
bijzonder want dat gebeurt nooit. En ik 
heb veel met Bram gespeeld. Ik heb ook 
nog dingen in de werkplaats Met Eline heb 
ik ook nog op ijs gevoetbald. Met papa en 
Eline zijn we naar het zwembad geweest 
.We gingen in de glijbaan, want er waren 
maar 3 mensen. Ik klom toen omhoog in 
de glijbaan. En ik was niet veel binnen 
want buiten was het veel leuker. Dit was 
mijn ijspret verhaal .

Luuk Battjes

IJspret
Op 5,6 en 7 januari was ik vrij. Op Dinsdag 
ging ik naar mijn vriend. En toen ging ik 
schaatsen op de weg. En ik trok mijn zusje 
op de slee. En op Woensdag deed ik niet 
veel. En op Donderdag was ik bij oma en 
thuis. Ik ging met mijn zusje minecraften. 
En papa moest een oplader en een nieuwe 
stok voor de bijl kopen.

Einde (Jesse Vrieling)

IJspret
Ik lag in bed toen Papa kwam en zei dat er 
geen school was. Jippie!  Maar ik kon niet 
meer slapen. Daarom ging ik naar beneden 
en  daar ging ik ontbijten en daarna spelen. 
We gingen toen schaatsen op de weg! De  
volgende dag ging ik met  Floor spelen en 
we  hadden toen de film Binnenste Buiten 
gekeken. we gingen daarna tekenen. De 
volgende Dag ging ik spelen met Ruben. 
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Jarigen

Elske van der Meer wordt op 31 januari 6 jaar
Wisse van der Heide wordt op 2 februari 8 
jaar
Lottie van der Meer wordt op 2 februari 4 
jaar
Jarne Belga wordt op 3 februari 6 jaar

Wij gingen ook schaatsen. We kwamen 
onder het schaatsen zwanen tegen die 
alleen maar gakten naar ons. Dat was echt 
een herrie. Ik deed ook mee aan de foto 
wedstrijd van meester Hijko. Helaas heb 
ik niet gewonnen.  Dit was mijn IJspret  
verhaal. 

Van Loes van dam, Groep 8.

IJspret
Ik lag in bed en toen ging de telefoon. Mijn 
moeder zei dat de school niet doorging . 
toen ging ik met Thijs naar buiten toe we 
gingen naar het schoolplein. Daar waren 
Madelon, Sabine en Dorien. Toen gingen 
we nog even spelen en  daarna wouden 
heel veel kinderen naar huis toe. De vol-
gende dag ging ik met Dorien en Sabine 
samen spelen op de  slee van de  heuvels af.  
Met zijn drieën op 1 slee is wel erg lastig. 
En de volgende dag was ik met Dorien aan 
het spelen. Dat was mijn ijspret verhaal

Anne Krul groep 7.

IJspret : )
Toen ik ijsvrij had heb ik dinsdag niet veel 
gedaan.Woensdag gingen we naar mijn 
opa zijn verjaardag vieren. Het was super 
gezellig we hebben mijn opa een pakket 
met vries spullen gegeven en vier kraslo-
ten.Daar was hij heel blij mee. Mijn tante 
had lekkere dingen gemaakt. Woensdag 
heb ik geholpen met de kerst spullen 
opruimen. Dat moest in de kamer van opa 
en oma, de kamer van mijn tante en in de 
voorkamer. En heb ik nog op de Playstation 
de Sims 3 gespeeld.

Door Amber Heidstra groep 8 

IJsel

Ik heb …Geschaatst op de weg met Steyn 
, Marco, Elseliene,Sieger,Jonas en Elmer. 
Dan heb ik ook nog met Loes en Madelon 
gespeeld . Met Madelon ben ik met de 
slee van de bult naar beneden gegleden 
op school voor de wedstrijd . de wed-
strijd is bedacht door Meester Hijko, en je 
kon een chocolade reep winnen. We zijn 
ook nog naar roden geweest schaatsen 
te kopen want we hadden maar 3 schaat-
sen voor ons zelf en we wouden allemaal 
schaatsen.Op het nieuws zag ik dat gem. 
Noordenveld gratis naar de gevangenis 
mag. We hebben donderdag een gratis 
tablet gekregen. Helaas moeten we vrijdag 
weer naar school. Dus nu zitten we weer 
op school. : )

Salesta Smilda.

Middenbouw

Op de volgende pagina’s ziet u tekeningen 
van Jurre Stelma, groep 3
Tristan Smilda, groep 5
Lieke Belga, groep 5
Bas ter Steege, groep 5
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Onderbouw
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Peuterspeelzaal Dreumes

Hallo allemaal,

Wat was het een rare start van 2016, code 
rood vanwege de ijzel. Hierdoor kon helaas 
de eerste peuterspeelzaalochtend van het 
nieuwe jaar niet doorgaan. Gelukkig von-
den de kinderen het helemaal niet erg dat 
het zo glad was. Aan de verhalen te horen 
is iedereen lekker aan het sleeën en schaat-
sen geweest. 

Een kleine week later hebben we de 
gelegenheid geboden om deze verloren 
ochtend weer in te halen en hiervan heb-
ben bijna alle peuters gebruik gemaakt. 

Ondertussen zijn alle kerstspullen weer 
verdwenen uit peuterspeelzaal en zijn we 
begonnen te werken over het thema “win-
ter”. We praten over kou, sneeuw, ijs en 
welke kleding je dan aan trekt. In de groep 
hebben we al “nepsneeuw” gehad, maar 
hopelijk komt er ook nog echte sneeuw, 
want bij winter hoort toch ook wel een 
sneeuwpop.

Van 27 januari t/m 6 februari zijn de 
Nationale Voorleesdagen met hierin acti-
viteiten rond het prentenboek van het jaar. 
Dit jaar is dat het boek “We hebben er een 
geitje bij!” van Marjet Huiberts.

In “We hebben 
er een geitje 
bij!” is op de 
kinderboerde-
rij een nieuwe 
bewoner gebo-
ren. Voor Mik 
het babygeitje 
heeft gevonden, 
gaat hij langs 
bij alle andere 

kinderboerderijdieren. Zij geven elk op 
hun eigen manier uiting aan hun blijd-
schap over de geboorte van het nieuwe 
geitje.

Bij ons op de peuterspeelzaal zal dit boek 
ook centraal staan deze dagen. We zullen 
er over zingen, lezen, spelen en knutselen. 
Ook komt er iemand van de bibliotheek uit 
Roden langs met een vertelkastje om aan 
de hand van vertelplaten dit verhaal aan de 
kinderen te laten horen.

Vanaf 8 januari loopt Mirthe Hut op de 
vrijdagochtenden stage op peuterspeelzaal. 
Mirthe volgt de opleiding VMBO-groen en 
is t/m 1 april bij ons. 

Verjaardagen: 
23 januari wordt Sanne Kruims 3 jaar
2 februari wordt Lottie v.d. Meer 4 jaar
7 februari is juf Truus jarig

Allemaal van harte gefeliciteerd en Lottie 
veel plezier op de basisschool!



voor al uw voetproblemen

Anneke Buring | Hoofdstraat 44 Roderwolde 
t 06 15 36 41 95 | e info@pedicure-opgoedevoet.nl 

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

op donderdag en vrijdagochtend praktijk 

in L&M Haarmode, Kanaalstraat 6 Roden

ook voor uw diabetische en/of reumatische voet

Familiefeestjes en Bedrijfsuitjes ook op locatie!

(Thematisch schilderen, gezamenlijk een schilderij maken? 
Bel gerust voor informatie)

Workshop: € 40,- p.p. (incl. materiaal, uitgebreide lunch 
met broodjes en soep etc.)

fokkorijkens.nl / 06-12622511 / fokkorijkens@knpmail.nl

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde

Docent / Kunstenaar 
Cursussen / Workshops

(portret / model / landschap / 
beginnersworkshop)

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT
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Kerstdiner van OBS Het Palet
Foto’s Harriët Middendorp

Voor het kerstdiner hebben de ouders van 
de kinderen geweldige gerechten gemaakt 
voor de kinderen. Na het eten kregen de 
ouders diverse optredens te zien van de 
kinderen. 
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Mooie oudejaars tradities: Laat slepen geen 
slopen worden.
Beste enthousiaste jongeren uit 
Roderwolde en omstreken.

Aan het eind van het jaar neemt de span-
ning in het dorp toe. Jullie kijken uit naar 
het oudejaarsfeest: het Carbidschieten en 
het slepen.

Klokslag 10:00 uur klinken de eerste knal-
len vanaf het sportveld. De grote groep, 
die het voorbereid heeft, heeft de hele dag 
plezier van de nieuwe technische uitvin-
dingen. Alles is prima georganiseerd en 
daarom gaat het meestal goed. Op een 
geschroeide wenkbrauw na. Ook het vuur-
werk knalt er flink op los. 

In de avond en de nacht is het tijd voor de 
rondjes door het dorp. Er worden diverse 
voorwerpen verplaatst. Die worden de 
volgende dag gevonden door een nieuwe 
eigenaar. Via de Facebook pagina van 
Roderwolde komen ze wel weer bij de 
echte eigenaar terug. In het verleden wis-
selende straatnaambordjes wel van plaats 
en werden er andere grappen bedacht. Dit 
jaar verwisselden staatnaambordjes ook 
van plaats. Maar nu door ze te vernielen. 
Daar is het niet bij gebleven. Meerdere 
eigendommen werden verplaatst en ook 
grondig vernield. Dat past niet bij de jaar-
wisseling in ons dorp.

Volgend jaar kijken jullie weer uit naar het 
oudejaar.  Laten we er weer een feest van 
maken. Zoals we gewend zijn. Dat gaan 
jullie volgend jaar vast goed regelen samen 
met je vrienden van buiten het dorp. Dan 
wordt het weer slepen zonder slopen.

VOOOR

Ook in 2015 was VOOOR (Vereniging 
Ondersteuning Openbaar Onderwijs 
Roderwolde) weer erg blij met de 
financiële steun vanuit de schoolkring 
Roderwolde.  Dit heeft het voor ons weer 
mogelijk gemaakt om een aantal jaarlijks 
terugkerende activiteiten te kunnen orga-
niseren en een bijdrage te kunnen leveren 
aan een aantal investeringen op school. 

In februari zal de jaarlijkse automatische 
incasso plaatsvinden van VOOOR voor 
het jaar 2016. Degene die niet heeft geko-
zen voor automatische incasso, zal rond 
genoemde datum bezocht worden. 

De contributie voor 2016  blijft € 12,50 per 
jaar. Als lid van VOOOR ontvangt u automa-
tisch de Wolmer. 

Eind  2015 heeft Rina Jansma aangegeven 
te willen stoppen met  haar activiteiten 
voor VOOOR.  Rina ter Steege  zal haar 
taken  als penningmeester overnemen.  
Verder zal Bianca Bakker in 2016 toe 
treden tot het bestuur.  Zij gaat Andrha 
Simonis  als secretaris vervangen. We 
willen als bestuur  Rina en Andrha alvast 
danken voor hun  jarenlange bijdrage!

Een terugblik naar de activiteiten van 
VOOOR in 2015:

In april hebben we voor de peuters en de 
kinderen van de basisschool t/m groep 
5 het jaarlijkse Palmpasen georganiseerd 
en in mei zijn we met de plantjes langs de 
deuren geweest.

In oktober hebben we de jaarlijkse Floralia 
georganiseerd, met als thema Circus. 
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We hadden ook dit jaar weer  een aantal 
nieuwe spellen en aansluitend de moge-
lijkheid om een maaltijd te nuttigen in het 
Dorpshuis. Dit in samenwerking met de 
activiteitencommissie van het Dorpshuis. 
We hebben hier positieve reacties op ont-
vangen en zullen waarschijnlijk  in 2016 
hier weer een vervolg aan gaan geven.  
Voor de school hebben we een nieuwe 
geluidsinstallatie aangeschaft.  En tevens 
hebben we een parachute ( te gebruiken 
voor  sport en spel-activiteiten )  gekocht. 

Wat mag u in 2016 van ons verwachten?
Op zondag  20 maart zullen we Palmpasen 
organiseren. In mei zullen we weer met 
de plantjes langs de deuren komen en in 
oktober wordt er weer een floralia geor-
ganiseerd. Details over deze activiteiten 
volgen binnenkort! 

Daarnaast zijn we in overleg met school 
over de aanschaf van tablets voor de 
kinderen.

Heeft u vragen over of ideeën voor VOOOR 
dan kunt u contact opnemen met Marijke 
Huizinga (voorzitter), Rina Jansma/ Rina 
ter Steege (penningmeester), Andrha 
Simonis/ Bianca Bakker ( secretaris), Feike 
Tuinhof, Eric Keun of Bartele van der Meer. 

Dorpshuis

31 december 2015
De dag begon vroeg i.v.m het ophalen van 
de oliebollen en appelbeignets  van bak-
kerij Ons Belang te Peize. Het is een hele 
onderneming om alle oliebollen en appel-
beignets op te halen, in te pakken en rond 
te brengen maar ook dit jaar was er weer 
een grote opgave en reageerden de mensen 
enthousiast.

De activiteitencommissie is hiermee 
gestart in 2014 omdat ODA, die dit jaren 
heeft georganiseerd, er mee ging stoppen. 
Wij willen dit ook graag dit jaar weer gaan 
doen gezien de enthousiaste reacties van 
de mensen. 

Met dank aan de activiteitencommissie, 
vrijwilligers en jeugd die dit weer mogelijk 
hebben gemaakt!

s’Middags om 14.00uur aanwezig om 
alles klaar te zetten voor de borrel. Om 
15.00uur hadden we een van onze vaste 
gasten aan de bar met een rood wijntje en 
kon het feest beginnen.  Buiten was er veel 
volk ivm carbidschieten wat langzamer-
hand naar binnen druppelde. De kinderen 
vermaakten zich uitstekend in de sport-
zaal terwijl de ouders, dorpsbewoners en 
passanten onder het genot van een hapje 
en een drankje gezellig stonden te kletsen. 
Officieel is het van 15.00 uur tot 18.00uur 
maar de “veegploeg” heeft de “vaste gas-
ten” om ca, 19.00uur de deur uit geveegd. 
Voor ons was het weer een zeer geslaagde 
oudejaarsborrel en zijn ook dit jaar weer 
van plan hiermee het jaar af te sluiten!

Terugkijkend of afgelopen jaar hopen wij 
dat we een sociale bijdrage hebben kun-
nen leveren aan Roderwolde d.m.v o.a. 
Potgrondactie, Dauwtrappen, Oliebollen 
actie, Oudejaarsborrel en niet te verge-
ten de Rowolmer Fair. Het Dorpshuis 
wordt niet alleen door ons gebruikt maar 
ook  voor activiteiten van de school (bijv. 
Floralia) of verenigingen, vergaderruimte, 
sportactiviteiten (ouderengym, volley-
bal etc) .   Wij willen het Dorpshuis graag 
behouden om hiermee de leefbaarheid 
van Roderwolde te vergroten en behouden 
en dingen te organiseren voor en met het 
dorp.
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Dit kunnen wij niet zonder de hulp van 
de activiteitencommissie en alle vrijwilli-
gers waarvoor we iedereen heel erg willen 
bedanken. We hebben buiten de vaste 
leden van de activiteitencommissie geluk-
kig al weer heel veel aanmeldingen gehad 
van vrijwilligers voor het helpen bij de 
Fair en overige activiteiten maar kunnen 
nog best wat “vaste” krachten gebruiken.  
Iedereen is welkom!

Jaap Krul en Jeroen Kruims hebben helaas 
besloten niet verder te gaan als bestuurs-
leden in 2016. Wij willen ze hierbij 
nogmaals hartelijk bedanken voor hun 
inzet en betrokkenheid! 

Als nieuw bestuurslid en verantwoordelijk 
voor het secretariaat is Gerda Boonstra 
toegetreden die we van harte welkom 
heten. Er zijn nog meer mensen benaderd 
en we hebben al positieve reacties ontvan-
gen dus binnenkort zijn we weer op volle 
sterkte maar daar over de volgende keer 
meer.  Tot ziens!

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor 
de Instructie Verantwoord Alcoholschenken 
(IVA)
Wij willen als bestuur van het MFA geza-
menlijk met de activiteitencommissie 
graag actief activiteiten blijven organise-
ren voor het dorp en uiteraard ook voor 
het bestaan van het MFA. Een mooi voor-
beeld hiervan was wel de zeer geslaagde 
Fair van 13 september waar we op veel 
bezoekers konden rekenen maar wat uiter-
aard ook weer een hele organisatie was en 
wat we zonder vrijwilligers niet hadden 
kunnen realiseren.

Om alcohol te mogen schenken die-
nen verenigingen te beschikken over 
gekwalificeerd barpersoneel. Tijdens 
de openingstijden waarop alcohol wordt 

geschonken dient er altijd een leidingge-
vende aanwezig te zijn die beschikt over 
de Verklaring Sociale Hygiëne of een 
barvrijwilliger die een instructie heeft 
gevolgd over verantwoord schenken van 
alcohol. Als er niet gekwalificeerd per-
soneel achter de bar staat en we zouden 
gecontroleerd worden kunnen we onze 
vergunning kwijtraken. De Instructie 
Verantwoord Alcoholschenken (IVA) wordt 
o.a. gegeven door alcoholvoorlichters van 
afdeling Preventie van de regionale instel-
lingen voor verslavingszorg. Deze cursus 
duurt meestal een aantal uren en wordt op 
1 avond gehouden. Er zijn kosten verbon-
den aan en wij willen, op onze kosten, een 
ieder die interesse heeft en bereid is om af 
en toe een handje te helpen bij ons achter 
de bar, in de gelegenheid stellen om hier-
voor gekwalificeerd te worden. Wil een 
ieder die bereid is om de cursus te doen 
en het leuk lijkt om ons bij gelegenheden/
festiviteiten te helpen achter de bar zich 
op willen geven bij: doefkamp@gmail.com 
We verheugen ons op een grote deelname! 

Rowolmer Archief

Oproep van het Rowolmer Archief
Al wel 50 jaar worden er routebeschrijvingen, 
folders, enz. door diverse instellingen uitge-
geven waarin iets lezenswaardigs over ons 
dorp of de omstreken staat. Ook dat zoeken 
wij! 

Een fietsroute waarin alleen staat “U rijdt 
nu door Roderwolde” gaan we natuurlijk 
niet archiveren, maar omdat het om tijdelijk 
materiaal gaat dat meestal vlot wordt weg-
gegooid, zijn we nieuwsgierig wat er zoal van 
overgebleven is.

U mag het gewoon in de bus gooien bij Jannie 
Buring of Henk Roelfzema. 
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Als het wat meer is willen we het ook 
best bij u thuis ophalen; bel ons dan. En 
als u in de toekomst iets in de handen 
gedrukt krijgt: denk ook altijd even aan het 
Rowolmer Archief!

Jacobskerk Roderwolde

Paasmiddag 22 maart 2016
Op 22 maart 2016 vieren we onze 
Paasmiddag voor belangstellenden. 

We beginnen om 15.00 uur in de 
Jacobskerk met een korte viering. Daarna 
gaan we naar het Jeugdgebouw waar 
Annie Scheepstra ons, na de koffie met 
Paaslekkernijen, weer een verhaal zal 
voorlezen. 

Daarna kunnen we met elkaar genieten 
van een gezamenlijke broodmaaltijd. U 
bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
Opgave is bij mevrouw T. Aukema, tele-
foon: 5032494

Culturele Driehoek

Cappella Con Clave 
Zondag 14 februari 2016 15.00 uur hebben 
we bij de Culturele Driehoek Roderwolde 
het ensemble Cappella Con Clave, dat 
komt zingen en spelen in de Jacobskerk te 
Roderwolde. 

Cappella Con Clave is een klein ensemble 
uit Groningen bestaande uit vier vrouwen 
en vier mannen, onder leiding van Robbert 
de Bruin, wat al jaren bij elkaar komt 
om met plezier mooie muziek te maken: 
Vocale en instrumentale muziek uit de 
Middeleeuwen en Renaissance.

De hoofdmoot van het programma bestaat 
uit Spaanse muziek, maar er zijn ook uit-
stapjes naar Engelse, Franse, Italiaanse 
en Duitse werken: liefdesliedjes, pasto-
rales, dansen, drankliederen en gewijde 
koormuziek.

Dit wordt a capella gezongen of met bege-
leiding van blokfluiten, trom, tamboerijn, 
gitaar, luit of vihuela, een acht-vormig 
snaarinstrument dat in de 16e eeuw, tij-
dens de renaissance, gedurende een halve 
eeuw nogal populair was.

Entree € 9,00; 
Kaarten verkrijgbaar via: www.cultureledrie-
hoekroderwolde.webxpress.nl
Boekhandel Daan Nijman, Heerestraat 87 te 
Roden
Café het Rode Hert Hoofdstraat 32 , 
Roderwolde 050-5034238.



U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

Duurzaamheid
Voor de aanleg van duurzame energieprodukten, 
zoals bijvoorbeeld een zonneboiler of pv-panelen 
kunt u ook bij installatiebedrijf Bos terecht. 

Installatiebedrijf Bos verzorgt voor u:
CV-installaties, Zink werk, Dakbedekking,
Airconditioning, Riolering, Gas, Water en Elektra,
Vloerverwarming, ook in bestaande vloeren

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

Iedereen kan zingen, ontdek jouw talent !
Esther van Dijk is een enthousiaste, klassiek geschoolde 
zangeres. Zij biedt zangles aan volwassenen en kinderen. Mail 
of bel voor een gratis proeßes naar:

Esther4singing@gmail.com
06 51 76 70 81
Hoofdstraat 38A
9315 PC, Roderwolde

www.esthervandijk.eu

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

Dit kan uw advertentie zijn.

Wilt u adverteren De Wôlmer? 
Neem dan contact op met de redactie
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Vrouwenvereniging Roderwolde

Kerstavond 16 - 12 - 2015

Wij zaten met 28 dames aan het Kerst 
broodbuffet. Ancel had haar uiterste best 
gedaan. We begonnen met een soep. Wij 
moesten het eerst proeven, daarna vertel-
len wat we dachten te hebben geproefd 
en dan zou Ancel ons vertellen wat voor 
ingrediënten er daadwerkelijk in zaten. Nu, 
het was een pompoensoep met sinaasappel 
en kaneel, met daarnaast een geitenkaas-
broodje, heerlijk was het. Daarna konden 
we genieten van een kroket met ver-
schillende soorten brood, suikerbrood, 
kerstbrood, Ancel had zelf ook brood 
afgebakken. Hiervan konden wij de plak-
ken zo dik of zo dun mogelijk snijden als 
we dat zelf wilden, er waren verschillende 
soorten vlees en kaas, zoet beleg, fruit 
en we hadden koffie na. Het geheel was 
voortreffelijk en zeer gezellig, zo samen 
eten. Tussendoor werd er een kerstverhaal 
voorgelezen. En na het eten zongen we nog 
wat kerstliederen. Er werd ook nog een 
lied van de familie van Panhuys uit Leek 
voorgelezen. De wijs was niet bekend. Dit 
lied was gemaakt naar aanleiding van het 
ongeluk in 1907, waarbij de familie van 
Panhuys was verongelukt. Ze waren met 
hun postkoets in het Hoendiep gereden, op 
hun terugreis van Groningen naar Leek. 
De een had hiervan nog nooit gehoord, een 
ander wist het nog precies, hoe zo’n drama 
dat was en wist ons zelfs te vertellen op 
welke wijs wij dit lied moesten zingen. Een 
zeer geslaagde kerstavond. En zo is ook 
voor ons het jaar 2015 alweer teneinde en 
gaan we op naar het jaar 2016. We wensen 
iedereen een goed en gezond 2016.

Lied over het ongeluk van de familie Van 
Panhuys

Vroolijk gingen zij dineeren
Bij Burgemeester in stad,
Zouden helaas niet weder keeren
Wijl de dood hun weg betrad.

Rustig in een fraaie kamer 
Zaten ze blij met elkaar,
Praten over alle zaken
Zoo van tans als vroeger jaar.

Daarna kwam de tijd van scheiden
Met een leuke vriendschapspreek,
Zoo zijn ze toen saam vertrokken
In hun rijtuig naar de Leek.

De koetsier en ook de huisknecht
Wisten beiden goed het pat,
Helaas zijn ze met elkander
Gereden in het koude nat.

Arme ouders, brave lieden
Wie had zoo Uw eind verwacht,
Gij die voor elk in de wereld
Steeds het leed zoo hebt verzacht.

Daarom willen we U gedenken
Steeds in eer die elk U gaf,
In de hoop dat gij zult rusten
Jaren lang met vree in ’t graf.

Heel Uw woonplaats en daarbuiten
Overal betreurt Uw lot,
Velen wischten een traan uit de oogen
Anderen bidden voor U tot God.

Uit Uw heen gaan ziet men weder
Dat het leven is kort en broos,
Laat ons daarom kalmpjes leven
Voor men komt in kist of doos.
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

  Banden
  Stabilitator
  Breek kabel
  Trekhaakkoppeling
  Remmen
  Schokdemper
  Oplooprem
  Gasslangen
  Verlichting
  Afpersen -gasleiding
  Vochtmeten
  Gasdrukregelaar
En nog 24 andere controle punten

€ 75,-
vanaf

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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DRÈNTS DIGGELGOUD 

Moi lezers
Lubbert

Iezel!!!! Dat is volgens mej de minste 
weersumstandigheid die der is. Je kunt 
der weinig tegen doen. Zolt streujen helpt 
niet, want de onderkoelde regen valt der 
gewoon over hen. Alles lig eigenluk lam. 
Der riedt gien treinen en bussen, schoe-
len bint dicht en de warknemers die nog 
wal wilt, kunt gewoon niet op het wark 
kommen. Je staot machteloos en moet 
der gewoon maor in berusten. Toen ik 
daor onlangs met bezig was gungen mien 
gedachten terug naor vrogger, want ik kun 
mej nog een keer oet mien jeugd herinne-
ren, dat wej toen ok met iezel te maoken 
kregen. De schoel was niet dicht, want der 
was gien mailtje of een telefoontien binnen 
kommen. Laot staon een whatsapp of iets 
via facebook. Dat haj toen nog niet. Pap 
en mam zeeden:”Je gaot der gewoon hen 
en je ziet wal wat der gebeurt.” Dat was 
makkelijker gezegd dan gedaon. Hoe kom 
wej daor?  Maor mien breur had iniens een 
limmuneus idee. Hej zee:”Wej wat, wej 
doet de scheuvels under”. Zo gezegd zo 
gedaon. Scheuvels under de leerzen gebun-
nen en wej gleden kris kras over de weg 
naor schoel. Het gung meraokels.Toen we 
daor ankwamen bleek dat der nog meer op 
dat idee kommen waren. De meiste kinder 
waren der. Allen degenen die een hiel end 
boeten het dörp woonden waren der niet. 
En ok de meesters en de juf waren anwe-
zig, want die woonden net as wej, gewoon 
in het dörp, maor die waren niet op scheu-
vels kommen. Hoe wel? Dat kun ik mej 
niet meer herinneren.

INGEZONDEN

Bridgecursus ‘Denken 
en doen’

Wie altijd al eens kennis heeft willen maken 
met bridge, kan begin 2016 aan de slag. In 
Peize, Roden en Norg worden startercur-
sussen aangeboden. De organisatie is in 
handen van de gezamenlijke bridgeclubs 
in de gemeente Noordenveld. Wie mee wil 
doen moet zich zo spoedig mogelijk  aan-
melden. Zo’n zes jaar geleden nam de Norger 
bridgeclub Klavertje Vier het initiatief om 
samen met de gemeente en de Nederlandse 
bridge bond een bridgecursus voor beginners 
te organiseren. Dit in het kader ‘Denken en 
Doen’. De huidige initiatiefnemers vinden nu 
de tijd rijp om wederom een nieuwe cursus 
te starten.  De gemeente Noordenveld sti-
muleert activiteiten die zich richten op een 
actieve en gezonde leefstijl. Daartoe maakt 
ze het door een financiële bijdrage mogelijk 
om de kosten laag te houden. Voor 70 euro 
krijgen de deelnemers twee keer twaalf les-
sen van 2,5 uur. Dat is nog geen 3 euro per 
keer. In dorpshuis De Essen in Peize start 
de cursus op vrijdagmorgen 29 januari met 
medewerking van BC Peize. In Roden zijn 
er twee mogelijkheden. Op woensdagmor-
gen start de cursus op 27 januari in hotel 
Langewold met medewerking van bridgeclub 
Roner Sans en op donderdagmiddag op 28 
januari in Onder de Linden met medewerking 
van BC Roden. Op maandagavond 3 oktober 
bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen 
in de Brinkhof in Norg met medewerking van 
bridgeclub Klavertje Vier. De cursussen wor-
den geleid door de bridgedocenten Tineke 
Verkaaik en Wietze Venema. Bij laatstge-
noemde kun je ook terecht voor informatie 
en wel op telefoonnummer 0594 513327 of 
mobiel 06-20411990.  Aanmelden kan via de 
website www.welzijninnoordenveld.nl. Ook 
telefonisch aanmelden is mogelijk bij welzijn 
in Noordenveld op nummer 050 3176500.
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder (foto’s Lia Snoek)

Spoorzoeken
Een bekende activiteit bij kinderpartijtjes is 
spoorzoeken, het uitzetten van een route, 
meestal in het bos, met behulp van lintjes, 
pijlen of andere aanduidingen die we normaal 
niet in de natuur aantreffen. Eigenlijk is het 
veel leuker om sporen te gaan zoeken, en dan 
bedoel ik natuurlijk diersporen.

Diersporen zijn er in vele soorten, zoals 
loopsporen in de vorm van pootafdrukken 
(prenten) en looppaadjes (wissels), maar ook 
uitwerpselen, vraat- en piksporen, prooires-
ten, wroetplekken en graafsporen, nesten en 
holen. Verder vind je vaak veren die afge-
vallen zijn als gevolg van de rui, maar het 
kunnen ook prooiresten zijn, die achterge-
bleven zijn op een plek waar een roofdier een 
vogel heeft verorberd.

Restanten van een houtduif, verorberd door 
een Havik. Hoe weet je dat het roofdier 
(predator) een havik was? Aan de veerpen zit 
nog duidelijk een punt, wat er op wijst dat de 
veren zijn uitgetrokken door een roofvogel. 
Marterachtigen, die ook op houtduiven jagen, 
bijten de veren af en dat is aan de veerpen te 
zien. Als een duif door een roofvogel wordt 
gevangen, is dat bijna altijd een havik geweest, 
omdat de andere roofvogels in onze omgeving 
op muizen, kikkers, eieren en vogelkuikens jagen.

Het lijstje van soorten diersporen is nog lang 
niet compleet, denk maar eens aan de foto 
die vorige maand stond bij het verhaal over 
de ree, het veegboompje. Dat is een boompje, 
vaak nog geen centimeter dik, waar de ree 
langs wrijft om zijn geur achter te laten en 
daarmee zijn leefgebied (territorium) te mar-
keren. Tussen zijn hoorns en in zijn wangen 
zitten klieren die de geurstoffen afscheiden. 
Ook moet de reebok ieder voorjaar de huid 
van zijn nieuwe gewei schrapen en ook 
daarvoor schuurt hij langs takken. Omdat 
hij het vaak bij hetzelfde boompje doet, zijn 
de stammetjes soms helemaal van hun bast 
ontdaan. Heel vaak kun je aan de twijgjes van 
die boompjes ook zien, dat de ree eraan heeft 
zitten knabbelen. Een ree vindt de knopjes 
van twijgen het lekkerst en bijt die dus af. 
Hoe kun je nu zien dat dat door een ree is 
gedaan? Welnu, een ree heeft alleen tanden 
in de onderkaak en geen boventanden, maar 
een harde plaat. Dat betekent, dat hij de 
jonge knop als het ware van de boom afstript 
en dat kun je zien aan de rafeltjes aan het 
eind van het takje. De meeste wilde dieren 
zijn schuw en als je door het bos loopt zijn ze 
meestal allang verdwenen voordat dat jij ze 
ziet. Echter, als je goed je ogen de kost geeft, 
kun je vaak het gedrag van dieren recon-
strueren aan de hand van sporen, die ze op 
allerlei manieren achterlaten. Veegboompjes 
en de ligplekken (ondiepe kuiltjes van ca. 40 
bij 60 cm) van reeën zijn daar voorbeelden 
van. 

Ook hun vaste looppaadjes (wissels) zijn 
vaak goed te volgen, niet alleen omdat er op 
de bodem een soort paadje te herkennen is, 
maar ook door afgeknapte (of afgekloven) 
takjes tot meer dan een meter hoogte, waar
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door je zeker weet dat het om een reenspoor 
gaat. 

Ligplek van een ree, bovenin is zelfs nog 
duidelijk een pootafdruk te zien.

De meest ideale tijd om loopsporen te vinden 
en te volgen is natuurlijk in de winter als er 
sneeuw ligt. In een zandondergrond of nog 
liever in de modder zijn pootafdrukken vaak 
ook goed te zien, maar in verse sneeuw krijg 
je meestal een goed herkenbare afdruk. Een 
nadeel is wel dat het ideale plaatje maar heel 
tijdelijk is, want bij dooi of nieuwe sneeuw 
verdwijnt het beeld snel. 

Het herkennen van sporen is in dit artikel 
moeilijk uit te leggen, dan zou het verhaal 
veel te lang worden, maar een paar voorbeel-
den zal ik bespreken. Hoe zie je bijv. wanneer 
een pootafdruk afkomstig is van een vos of 
van een hond? Hondenpoten zijn er, door 
de grote variaties in rassen, in vele vormen, 
maar ze hebben allemaal wel vergelijkbare 
kenmerken. Een hond heeft een min of meer 
ronde afdruk, waarbij de vier tenen in een 
boogje staan. Bij de vos is de afdruk langwer-
piger (ovaal) en staan de indrukken van de 
nagels (als die zichtbaar zijn) verder van de 
tenen af. De buitenste tenen van de vossen-
poot staan dus meer tussen de voorste tenen 

en het voetkussen in. De afstand tussen het 
voetkussen en voorste tenen is relatief groot, 
zodat er een open ruimte ontstaat midden 
onder de voet. Bij de hond is die ruimte veel 
kleiner en ligt het voetkussen vaak bijna 
tegen de teenindrukken aan.

Prenten van een vos (links) en een 
willekeurige hond (rechts) 

Als je ooit pootafdrukken van een vos vindt 
en je kunt het spoor een eindje volgen, kun je 
daar soms het gedrag van de vos uit afleiden. 
Je ziet bijvoorbeeld vaak dat hij voortdu-
rend van de rechte lijn afwijkt en overal 
langs zijn pad even snuffelt, soms zelfs even 
in de grond wroet, op zoek naar een muis. 
Soms zie je dat de afdruk van de achterpoot 
over die van de voorpoot heenvalt (dubbele 
prent). 
Dat betekent dat de vos in draf heeft gelo-
pen. Het spoor ligt dan ook in een min of 
meer rechte lijn. Dat maakt het “lezen” van 
sporen zo leuk, je ziet de vos als het ware 
lopen. Ook bij reesporen kun je zien of 
de ree “gewandeld”, in draf of in galop 
heeft gelopen. Behalve dat de indrukken 
vaak wat dieper zijn bij draf en galop is de 
afstand tussen de prenten dan langer dan 
de lengte van de ree (60 tot 80 cm).
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Prent van de voorpoot van een ree in  
draf. Achter de indruk van de hoeven 
zien we de indrukken van de bijhoefjes, 
die alleen bij de voorpoten en bij een 
diepere indruk zichtbaar worden.

Volgende maand meer over diersporen!

COLUMN

Pret en vandalisme
Henk van Kalken

Natuurlijk allereerst een voorspoedig 2016 
toegewenst, beste lezers! Terugkijkend op dit 
werelds gesproken roerige jaar, zie ik dat in 
ons over het algemeen rustige Roderwolde 
weinig veranderd is, of het moest zijn dat 
het glasvezelgebeuren ons dorp verder ten 
opzichte van de wereld ontsluit. De mega-
bytes zullen ons, mede door de inspanning 
van de initiatiefnemers, om de oren vlie-
gen.  5 en 6 januari kenmerkten zich door 
de verandering van o.a. de Pastorielaan in 
een ijsbaan, waarop je ouders als een glib-
berende metafoor van het leven zelf sleetjes 
zag voortrekken met daarop veel grootogige, 
verwonderde Rowolmertjes die dit fenomeen 
nog niet kenden. Ik liep zelf rond als een 
karikatuur van een straatzwerver met muts, 
handschoenen en een gepunte stok op klom-
pen. Ik gleed bijna uit van het lachen door 

de capriolen van mijn hond, die onafgebro-
ken zijn poten op de ijsvloer alle richtingen 
uitstuurde, behalve de goede. Hij kwam een 
paar keer met gespreide achterpootjes hard 
op de grond terecht, maar omdat hij gecas-
treerd is leverde dat niet meer leed op dan 
een plaatsvervangend wee gevoel in mijn 
eigen onderbuik. Was alles dan leuk en in 
harmonie? Helaas zullen veel inwoners een 
nare nasmaak overhouden van het ooit zo 
onschuldige, maar komische ‘slepen.’ Een 
traditie die gelukkig gehandhaafd blijft, maar 
waar enkele nieuwe aspecten aan verbon-
den zitten. Vernielingen bijvoorbeeld. Een 
opgeblazen brievenbus, verkeersborden 
beschadigd,  een plank met spijkers voor 
iemands autobanden gelegd, een bronzen 
vogeltje uit de tuin weggeslingerd, een hekje 
kapotgemaakt en neergegooid, een aarde-
werken pot opgeblazen zodat de scherven 
een auto beschadigd hebben. Ik weet het, 
kijkend naar het wereldleed stelt het niet veel 
voor. Maar vorig jaar werd de trend ingezet, 
die een negatieve ontwikkeling in dit jaar 
heeft gekregen. Het wordt tijd dat ouders en 
inwoners gezamenlijk actie ondernemen om 
deze vernielzucht in te tomen.

AANKONDIGING

Gerard Kemkers geeft lezing 
Vrouwenvereniging Roderwolde

Woensdagavond 17 februari 2016 geeft 
Gerard Kemkers uit Peize een lezing. Wij wil-
len hierbij alle inwoners van de Dorpskring 
Roderwolde de gelegenheid geven om hierbij 
aanwezig te zijn. De lezing is van 19.30 uur 
tot ongeveer 21.15 uur in café het Rode Hert. 
Leden zijn gratis en voor niet leden vragen 
wij € 2.00 entree. Graag opgeven, tot uiter-
lijk 13 februari bij Jechien Speelman telefoon 
050-5033222 ’s avonds na 18.00 uur of via 
de mail, jechienspeelman@hotmail.com of 
een briefje in de brievenbus Hoofdstraat 7 
Roderwolde. Want vol is vol.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Terugkijken en voornemens
Dirk Magré en Wilma Bruin

Afronding 2015
Aan het begin van het nieuwe jaar (nu al 
weer even geleden) kijken we nog even 
“achterom” naar het voorbije jaar.

Een paar gegevens horen daar bij:
h In totaal ontvingen we 1627 betalende 

bezoekers.
h Daarvan waren 880 individuele bezoe-

kers en 747 kwamen in groepsverband 
(scholen, kinderfeestjes, verenigingen, 
etc.)
h De bovenas (wieken-as) heeft in het 

afgelopen jaar 259.642 omwentelingen 
gemaakt. Daarvoor heeft de molen zo’n 
695 draaiuren gemaakt.

Voornemens 2016
Het voornemen voor het jaar 2016 is om 
het aantal bezoekers nog weer te laten 
stijgen. Ook streven we er naar om nog wat 
meer omwentelingen te realiseren. Door 
het grote onderhoud heeft de molen afge-
lopen najaar 6 weken niet kunnen draaien. 
Dat wordt voor dit nieuwe jaar niet ver-
wacht, dus een beetje meer draaiuren zit er 
best wel in.

Stand van zaken onderhoud
Op het moment van schrijven van deze 

“Van onder de wieken” is het even een 
beetje stil van de kant van de molenmaker. 
Het grote kamwiel van de oliekoning(spil) 
is in principe klaar. Daar moet nog wel 
mee worden proefgedraaid.

Na het proefdraaien moet nog wat smeer-
werk worden uitgevoerd. Daarvoor 
worden de kammen in de beienwas gezet.
Verder zijn er nog wat kleine klusjes die 

moeten worden afgerond en dan kan 
Woldzigt er voorlopig weer even tegen.

Op de foto is goed te zien hoe de nieuwe 
kammen moeten gaan samenwerken 
met de staven in de schijfloop die voor de 
aandrijving van het grote spoorwiel zorgt.

Nieuwjaarsborrel 6 januari
Op de Nieuwjaarsborrel van Stichting 
Olie- en Korenmolen Woldzigt zijn z’n 25 
mensen langs geweest. Na een kort wel-
kom van onze voorzitter, Piet Boelen, werd 
onder het genot van een drankje en een 
hapje gezellig met elkaar van gedachten 
gewisseld.

Piet vertelde in zijn welkom over de op 
handen zijnde overdracht van de molen 
naar de nieuwe eigenaar, Het Drentse 
Landschap.

Ook werd verteld dat Wilma en ik als 
beheerderspaar in ieder geval tot mei 2018 
(pensioenleeftijd Dirk) actief blijven. Dirk 
blijft in dienst van de gemeente en wordt 
(zoals nu ook het geval is) gedetacheerd bij 
de Stichting. Na die datum zal verder over-
legd worden met het Drentse Landschap.



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

 
 

Hoofdstraat 32, Roderwolde 
050-5034238 

www.cafehetrodehert.nl 

Kanaalstraat 62
9301 LT Roden
tel. 050-5019204
www.buiterroden.eu

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak
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De precieze datum van daadwerkelijke 
overdracht is op dit moment nog niet 
bekend. We houden jullie op de hoogte.

Activiteiten de komende tijd
h Op zaterdag 6 februari (13:30 - 16:00 

uur) slaan de olieslagers er weer op los 
tijdens demonstratie olieslaan.

h Tussendoor zijn we ook nog open voor 
publiek en meel kopen op zaterdag 20 
januari
h Heb je tussendoor wat meel nodig?
h Neem dan even contact met ons op. Dan 

kunnen we altijd wat afspreken.
h Op zaterdag 7 maart (13:30 - 16:00 uur) 

ook weer de standaard: eerste zater-
dag van de maand, dus demonstratie 
olieslaan.

De Groene 4 Mijl met  Ouder-Kindloop voor de kleine bikkels

Op zondag 31 januari 2016 vindt de eerste editie van de Groene 4 Mijl plaats. Een evene-
ment voor bikkels in natuurgebied de Onlanden. Tijdens de Groene 4 Mijl loop je zowel 
on- als off-road en zijn verschillende wandel- en hardloop afstanden beschikbaar. Verder is 
de ouder-kindloop een onderdeel van het evenement. 

Kinderen van 7 t/m 12 jaar kunnen onder begeleiding van een volwassene deelnemen 
aan de 1e editie van de Groene 4 Mijl. Het parcours loopt over verharde en onverharde 
paden en valt daarmee in de categorie trailrun. Niet alleen uitdagend voor kinderen maar 
ook zeker voor volwassenen, die natuurlijk ook individueel kunnen deelnemen zonder 
kind(eren). Na afloop ontvangt iedere deelnemer een welverdiende kop snert om lekker op 
te warmen en bij te komen van de sportieve prestatie. 

Naast het hardlopen zijn er 31 januari rondom de Onlanderij in samenwerking met 
Natuurmonumenten diverse winterse activiteiten waar kinderen aan kunnen deelnemen, 
zoals bijvoorbeeld zelf popcorn poffen.  

Meer informatie is te vinden op de website van de Groene 4 Mijl: www.degroene4mijl.nl. 
Inschrijving kan via de website, maar ook op de dag zelf.
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Toneelvereniging Woldbloem speelt dit jaar: 
 

’’BOKKESPRONGEN’’ 
Plattelandsblijspel geschreven door D.J. Eggengoor 

 
 

Zaterdag 6 februari ’16 
Vrijdag 12 februari ’16 

Zaterdag 13 februari ‘16 
 
 
 
 

Locatie: Café Het Rode Hert te Roderwolde 
Zaal open: 18.45 uur 
Start stuk: 19.30 uur 
 
Kaarten vanaf 15 januari,  
(v.a.15.00 uur) verkrijgbaar  
bij: Het Rode Hert of via  
www.cafehetrodehert.nl 

 
 
 
 

www.woldbloem.nl 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mede mogelijk gemaakt door:  
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De jeugd van toneelvereniging Woldbloem speelt dit jaar: 
 

’’Pluche poespas’’ 
Geschreven door Willie de Cloe-Wessemius 

& 
''Grimms probleem'' 

Geschreven door Lisette Leenders 
 

Zondag 7 februari ’16 
Zaterdag 6 februari voor ''Bokkesprongen'' Grimms propleem 

Vrijdag 12 februari voor ''Bokkesprongen'' Pluche poespas 
 

Locatie: Café Het Rode Hert te Roderwolde 
Zaal open vrij- zaterdag: 18.45 uur  
Zaal open zondag: 14.30 uur 
Start stuk vrij- zaterdag: 19.30 uur 
Start stuk zondag: 15.00 uur 
 
Kaarten vanaf 15 januari,  
(v.a.15.00 uur) verkrijgbaar  
bij: Het Rode Hert of via  
www.cafehetrodehert.nl 

 
www.woldbloem.nl 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mede mogelijk gemaakt door:  



RECEPT VAN DE MAAND

Appel-vanille nagerecht
Sonja Meijer

Na alle oliebollen, appelflappen en rolle-
tjes een nagerecht van Sonja Bakker, voor 
4 personen.

250 gr. gele vla
250 ml magere melk
100 ml appelsap
4 eierkoeken in kleine stukjes
½ pot appelmoes
sap van 1 citroen
2 appels
snufje kaneel

Meng de vla met het sap van de citroen en 
de magere melk. 

Verwijder het klokhuis van de appels en 
snijd deze vervolgens in kleine blokjes. 
Stoof de stukjes appel in een koekenpan 
samen met de appelsap totdat deze net niet 
gaar zijn. Bestrooi met een beetje kaneel. 
Bekleed de schaal met de helft van de 
eierkoeken. Maak in de schaal laagjes van 
de appelmoes, de vla en het appelmengsel 
en dek dit tot slot af met de overgebleven 
eierkoeken. Zet dit alles ongeveer 4 uur in 
de koelkast. Even nog iets over het recept 
van de vorige maand. Roer door de helft 
van de abrikozenmoes eens een bakje mas-
carpone. Gebruik dat dan als bovenste laag 
van de tiramisu. Onze kleinkinderen, maar 
ook de volwassenen vonden het heerlijk!

Dit kan uw advertentie zijn.

Wilt u adverteren De Wôlmer? 
Neem dan contact op met de redactie

advertenties
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VERSLAGINTERVIEW

Roelie Kalfsbeek 80 jaar
Bert Blaauw

Op 11 november 1935 werd Roelie 
van der Velde geboren als tweede in 
een gezin dat later uit 8 kinderen zou 
bestaan. Haar ouderlijk huis stond aan 
de Haarveensedijk, waar nu de fam. Bok 
woont. Ze ging naar de Haven in Roden 
op school. Toen ze op 13 jarige leeftijd 
van school kon, was het achtste kind thuis 
op komst en kon haar moeder best wat 
hulp in de huishouding  gebruiken en was 
het haar niet gegund naar een vervolg-
school te gaan. Dat was net in de tijd, dat 
de schoolstart van mei werd verplaatst 
naar augustus. Wel heeft ze later nog  zo’n 
anderhalf jaar de Holzheuker naaischool 
in Groningen bezocht. Naast het helpen 
thuis deed ze ook huishoudelijk werk bij 
mensen in Roden. Vanaf haar 18e kreeg ze 
werk bij Hendrik en Hennie Scheepstra 
in Foxwolde. Huishoudelijk werk, hulp 
in de winkel en het café en wat we tegen-
woordig mantelzorg noemen. Met andere 
woorden Roelie was destijds al multifunc-
tioneel inzetbaar. En toen Hendrik en 
Hennie er niet meer waren, bleef ze onder 
Marten hetzelfde doen, 58 jaar lang!!!!  
In 1958 trouwde ze met Joop Kalfsbeek, 
geboren op Sandebuur, die alle schoolja-
ren een jaar voor haar aan was geweest 
op de Haven. Op de jeugdclub leerden ze 
elkaar kennen. Daarnaast troffen ze elkaar 
op de “hangplekken” in die tijd, bijvoor-
beeld op de hoek van het Haarveen en de 
Haarveensedijk. Verder hadden ze via de 
jongens- en meisjesverenigingen van de 
kerk contact.  Dansgelegenheden waren er 
toen nog niet. Feesten deden ze op uitvoe-
ringen van verenigingen, de Rodermarkt, 
de Pinksterfeesten en muziekconcoursen 
in Leek. Op latere leeftijd hebben ze in 
ons dorpshuis nog dansles gehad. Nadat 

ze getrouwd waren, hebben ze 6 jaar 
gewoond in de woning in de schuur van 
Aukema (vlak naast de oude school) tot 
verdriet van haar zuster. Joop werkte op 
de boerderij op Sandebuur. Maar voor dat 
hij daar ’s morgens naar toe ging, hielp 
hij eerst een uur mesten bij Aukema. 
Daardoor kregen ze korting op de huur 
van de woning. Na zes jaar namen Joop 
en zijn broer Wietse de boerderij van pa 
over en gingen ze wonen in het huisje aan 
de Hoofdstraat nr. 17. Bij dit huis hebben 
ze, toen Joop een beroerte kreeg, op de 
begane grond een slaapkamer en badkamer 
aangebouwd. Roelie en Joop  kregen 2 kin-
deren: Mieneke en Johan. Ze hebben nu 6 
kleinkinderen en 3 achterkleinkinderen. 

Roelie verveelt zich niet, want ze heeft 
hobby’s genoeg. Ze breit, naait en knutselt 
voor de Meul’nkaomer, kinderen en klein-
kinderen, was al 40 jaar actief bij de dames 
gym- en volleybalgroep en doet elke week 
mee met Beter Bewegen voor Ouderen. 
Vanuit de gymgroep werd een volksdans-
groep opgericht en daarin was ze vele 
jaren lid. Daarnaast heeft ze natuurlijk nog 
de zorg voor Joop. 

Ze is erg blij, dat ze hier mag wonen, wil 
graag op dezelfde voet doorgaan en ziet 
de toekomst met voldoening tegemoet, al 
moet ze wel constateren, dat de moge-
lijkheid om een appartement in Roden te 
betrekken lastig wordt, omdat de meesten 
niet berekend zijn op mensen met een han-
dicap, b.v. bij gebruik van een scootmobiel 
of rollator. 
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Dorpsagenda

dinsdag 2 februari 2016   
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het 
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 tot 
11.30 uur  

woensdag 3 februari 2016   
Toneelvereniging Woldbloem: Generale 
Bokkesprongen voor de basisschooljeugd, 
aanvang 19.00 uur

vrijdag 5 februari 2016   
Frouluuscafé, Het Rode Hert, 17.00 uur

zaterdag 6 februari 2016   
Rowolmer Archief: Open Archief van 
10.00-12.00 in de MFA

zaterdag 6 februari 2016   
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan, 
13:30 – 16:00 uur

zaterdag 6 februari 2016   
Toneelvereniging Woldbloem: Grimms 
probleem + Bokkesprongen, 19.30 uur

zondag 7 februari 2016   
Toneelvereniging Woldbloem: Pluche 
Poespas + Grimms probleem, 15.00 uur

vrijdag 12 februari 2016   
Toneelvereniging Woldbloem: Pluche 
poespas + Bokkesprongen, 19.30 uur

zaterdag 13 februari 2016   
Toneelvereniging Woldbloem: 
Bokkesprongen, aanvang 19.30 uur

zondag 14 februari 2016   
Culturle Driehoek: Cappella Con Clave, 
een ensemble van vier vrouwen en vier 
mannen, Jakobskerk, aanvang 15.00 uur

woensdag 17 februari 2016   
Vrouwenvereniging: Lezing: Gerard 
Kemkers Schaatstrainer uit Peize, café Het 
Rode Hert, aanvang 19.30 uur

donderdag 25 februari 2016   
Reisvereniging: Algemene 
Ledenvergadering, Café Het Rode Hert, 
aanvang 20.00 uur

Colofon

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw, 
Lydia Glas, Sonja Meijer

Adres: Dreesdestraat 16, 9301 GG Roden 
E-mail: de.wolmer@gmail.com 
Telefoon: (050) 503 22 13 
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16

Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact 
op met de redactie.

Aanleveren kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com 
Volgende inleverdatum: 15 februari 2016

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

De Wôlmer wordt ongeveer twee weken na 
de inleverdatum bezorgd.

Digitaal archief
Oudere nummers van De Wôlmer staan 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



Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

heerestraat 87 • roden • 050 501 29 67
info@daannijman.nl • daannijman.nl

boekhandel 
daan nijman
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tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 

  Hovenierswerken 



Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12

9301 ZS Roden

Tel. 050 - 501 86 84

Het juiste adres voor alle autoreparaties;

specialist in APK-keuringen (reeds vanaf

� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)


