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grote foto voorkant: Bert Blaauw

Van de redactie

In dit nummer

Ilse Blaauw
4 Buurtnieuws

Sporen, sporen, het lijkt een rode draad
door deze Wôlmer. Het grootste spoor
wordt getrokken door de mannen uit
Harkema, die gehuld in ‘De kop breed’
hesjes tegels steken, graven, kabels leggen,
en stratenmakend heel Roderwolden en
omstreken onveilig maken.
Ook vinden we een mooi verslag van
hetgeen Gerard Kemkers, die als groot
sportman en nog groter coach ook wel
zijn sporen heeft verdiend. En dan blijkt
vervolgens ook nog eens, dat als we goed
speuren en sporen zoeken, we hele bijzondere dieren kunnen vinden in de
Onlanden. En zoals u op de voorpagina
kon lezen, willen de Baardmannetjes dit
ook wel eens met eigen ogen zien!
Om het spoor niet geheel bijster te raken,
meld ik hier nogmaals dat de deadline
van de volgende Wôlmer is vervroegd, in
verband met de meivakantie en het daarmee verbonden gegeven dat onze jeugdige
bezorgertjes dan niet beschikbaar zijn. De
deadline is nu 7 april!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Aanleg glasvezel in volle gang
Op verschillende plaatsen in het dorp
wordt nu volop gewerkt aan de aanleg van
glasvezel, waardoor we kunnen worden
voorzien van snel internet. De gemeente
Noordenveld heeft hiertoe de werkafspraken vastgelegd in een document. Goede
werkafspraken tussen de verantwoordelijken en de gemeente is wenselijk. Zeker
in dit traject, waarbij de eindverantwoordelijkheid voor de aanleg voor het eerst
ligt bij het particulier initiatief van inwoners van de gemeente. De gemeente heeft
met de coöperatie gesproken over hoe de
processen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden. In het document
zijn ook praktische werkafspraken vastgelegd. Uitgangspunt is dat de aanleg van
glasvezel zo soepel mogelijk gaat verlopen.
Partijen weten over en weer wat er in dit
proces van elkaar wordt verwacht.
De gemeente heeft ook besloten om, overeenkomstig de bij het collegevoorstel
gevoegde conceptovereenkomst, aan De
Kop Breed de ondergrond van de Point of
Presence achter de Doefkamp te verkopen
voor duizend euro. Dit is wel exclusief BTW,
overdrachtskosten en kosten koper.
Woensdag 9 maart was er in het Rode
Hert een informatieavond over de aanleg
en aansluitingen aan en in huis m.b.t. snel
internet. Er was volop belangstelling en de
beide providers Netvisit en Plinq waren
aanwezig om vragen te beantwoorden.
Iedereen, die er zelf niet uitkomt, kan zich
wenden tot de mensen van De Kop Breed.
Op hun site is daarover van alles te vinden.

Paasvuur
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Noordenveld hebben een
ontheffing verleend voor het stoken
van een paasvuur op o.a. de locatie
Roderwolderweg 27 te Foxwolde.
Dus kunnen we met elkaar weer volop
genieten op maandag 28 maart, met de
hartelijke dank aan de familie Oosterhof.
Baardmannetjes
U kent waarschijnlijk het populaire t.v.
programma De Baardmannetjes wel.
Daarin trekken vogelkenner Nico de Haan
en schrijver/dichter/cabaretier Hans
Dorresteijn erop uit om op mooie plekjes
in ons land vogels te spotten. Dat doen
ze op een ludieke wijze. Nu is ons ter ore
gekomen, dat ze ook de Onlanden zullen
aandoen op de eerste vrijdag na Goede
Vrijdag.
Omdat er in het gebied langs de Onlandse
wijk nogal wat baardmannetjes zijn waargenomen en dit beide heren ook ter ore is
gekomen, hebben ze ervoor gekozen aldaar
opnames voor hun programma op te
nemen. U mag natuurlijk niet mee het veld
in, omdat dat teveel onrust met zich mee

 De Wôlmer maart 2016  pagina 4

brengt en de kans om ze te spotten verkleint. Wel bent u van harte welkom bij de
voorbereidingen, die zullen plaatsvinden
op de parkeerplaats bij het Oermonument
aan de Hooiweg. Die beginnen om 17.00
uur. Beide heren zijn tevens bereid na
afloop hun handtekening te verstrekken,
als u daarin geïnteresseerd bent.
Laat deze kans dus niet aan uw neus voorbij gaan.

Herinneringsbank gerenoveerd
De bank op het oude schoolplein, die
herinnert aan het 850 jarig bestaan van
Roderwolde, was aan een opknapbeurt toe.
De planken waren door de weersomstandigheden in de 27 jaar dat die erop liggen
behoorlijk aangetast. Dorpsbelangen heeft
de bank in onderhoud en heeft Jan van
der Veen bereid gevonden deze planken te
vernieuwen. Bedankt Jan!! Het ziet er weer
piekfijn uit en nu kan de bank vast wel
weer 25 jaar vooruit.

Fietspad Plus Leek – Groningen
Woensdag 9 maart is in de raadscommissievergadering het Fietspad Plus van Leek
naar Groningen besproken. Hiervoor
waren 4 varianten beschikbaar. Op variant 3 was nogal wat kritiek, omdat een deel
van het traject over de Onlandsedijk zal
gaan. Vooral de Stichting Natuurbelang
in de Onlanden wijst deze variant ten
stelligste af. Dat lieten ze bij monde van
Wim van Boekel in die vergadering duidelijk merken in de door hen aangevraagde
spreektijd.
De raadsleden en ook B&W, vertegenwoordigd door wethouder Reint Jan Auwema,
kiezen voor variant 2, die grotendeels
langs de A7 loopt. Of dit ook een definitief
besluit wordt zal t.z.t. duidelijk worden.
Stembureau
Op woensdag 6 april wordt u uitgenodigd om uw mening te geven over het
Associatieverdrag, dat de Europese
Unie wil sluiten met Oekraïne. Ondanks
het feit, dat in andere gemeenten minder stembureaus aanwezig zijn dan bij
andere stemmingen, heeft de gemeente
Noordenveld besloten hetzelfde aantal in
stand te houden. U kunt uw stem dus, net
als altijd, uitbrengen in Café Het Rode
Hert.

Deadline Wôlmer april vervroegd!
In verband met de meivakantie is de deadline van de volgende Wôlmer vervroegd.
Kopij moet op het bekende adres uiterlijk 7
april binnen zijn!
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(nieuw en gebruikt)

Hoofdstraat 38,
9321 CG Peize,
050 - 5032451
Installatiebedrijf Bos verzorgt voor u:

CV-installaties, Zink werk, Dakbedekking,
Airconditioning, Riolering, Gas, Water en Elektra,
Vloerverwarming, ook in bestaande vloeren

Duurzaamheid

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

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

PLUS DE WEERD
HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE
TEL. 050-5032489 - FAX. 050-5032114

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Schoolnieuws
Erik Beumer

Hoera! Teun is geboren!
Op vrijdag 11 maart is Teun Simon Mekkes,
de zoon van meester Hijko en Jorien, geboren. Hij kwam om 01.48 uur ter wereld en
woog 3445 gram. Moeder en kind maken
het goed. Wij feliciteren meester Hijko en
Jorien hartelijk met hun zoon!
Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)
Het Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL)
is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die verkeersveiligheid een vaste plaats
geven in hun schoolbeleid. Belangrijk
hierbij zijn de verkeerslessen op scholen,
de ouderparticipatie en een verkeersveilige omgeving. Scholen die in het bezit zijn
van het Label laten zien dat zij verkeersveiligheid een vaste plaats geven in hun
schoolbeleid. Om het label te verdienen,
moet een school voldoen aan een aantal
criteria.
De afgelopen twee jaren zijn we (Erik
Beumer, verkeersouder Karin Belga en de
leerkrachten) op Het Palet hiermee aan de
slag gegaan en inmiddels kunnen we melden dat onze school het DVL heeft behaald.
Meesters en juffendag
Op woensdag 17 februari vond de jaarlijkse meesters en juffendag plaats. Op
deze dag vierden de meesters en juffen van
Het Palet gezamenlijk hun verjaardag. ’s
Ochtends zijn we gestart met het maken
van feesthoeden en hebben de kinderen
gegymd.

waarbij de nadruk lag op gezamenlijk spelen in alle lokalen. Het was leuk om te zien
dat alle kinderen verspeid door de school
een plekje zochten. Activiteiten waren
onder andere: creatief met klei, tekenen
op het digibord, technisch lego, knexx, het
spelen van een gezelschapsspel. Aan het
einde van de ochtend was er voor iedereen
nog een broodje knakworst uit de keuken
van onze conciërge Peter.
Gezondheidsweek Noordenveld
De sport- en cultuurcoaches van
Noordenveld organiseren dit jaar voor
het eerst een ‘gezondheidsweek’ voor alle
basisscholen in de gemeente. Deze vindt
plaats in week 14 (4 t/m 8 april) en Het
Palet heeft zich inmiddels aangemeld.
Iedereen weet dat gezonde voeding en voldoende beweging de gezondheid positief
beïnvloeden. De sport en cultuurcoaches
willen tijdens de gezondheidsweek, samen
met de leerkrachten, de kinderen en hun
ouders hier bewust van maken. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
hhfietsen is gezond;
hhwater drinken in de klas;
hhgastlessen gezonde voeding;
hhactieve pauze activiteiten;
hhweet wat je eet parcours
hhgezonde pauze hap
hhgratis naschoolse sport en cultuur
activiteiten

Halverwege de ochtend zijn de kinderenaan de slag gegaan met het maken van hun
traktatie, een heerlijke chipsketting. Na de
pauze en het buitenspelen aan de slag met
ReuzeKeuze. Verschillende activiteiten
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Middenbouw
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Bovenbouw
Juf Iris
Op school hebben we dit jaar een juf die
hier haar stage loopt. Ze is hier tot het
einde van dit schooljaar. Ze is bij ons op
school op maandag, dinsdag en woensdag
soms is ze er op donderdag. Ze doet dingen
anders dan meester en daar moet je wel
aan wennen maar dat komt vanzelf.
Juf vind het leuk om met ons muziek en
drama te doen. We hebben op school
nu ook een instructieschrift. (alleen de
meeste noemen dat een kladschrift) In
zo’n instructie schrift moet je bijv. het 5
woorden dictee schrijven. En als we iets
moeten bedenken voor drama moeten we
dat er ook in schrijven. We mogen nu ook
maar met zijn tweeën bij de nakijktafel.
We krijgen daar ook nog een nakijk bril bij

dan kan je namelijk nog beter zien wie er
aan het nakijken zijn.
Ze gaat ook mee op schoolreisje en naar
Amsterdam waar we allang zouden zijn
geweest, maar omdat er toen veel kinderen ziek waren gingen we niet. Wij denken
dat als we op schoolreisje gaan dat we dan
leuke spellen gaan doen met juf en met
meester. Wij denken ook dat zij het leuk
vindt bij ons op school.
Wij vinden het heel leuk dat juf er is en
hopelijk vindt zij dat ook. We wensen juf
hier nog heel veel plezier toe.
Gemaakt door Salesta Smilda en Madelon
Keun. Groep 7
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Verslag wedstrijd Donar VS Zwolle
Bij Martini Plaza Groningen was een basketbal wedstrijd van Donar tegen Zwolle.
We gingen daar met groep 7/8 naartoe
omdat de meiden het basketbaltoernooi
hadden gewonnen.

tijd was om naar gym te gaan zei meester dat we naar gym de hoed mochten
afmaken . Vervolgens gingen we dus naar
gym. We gingen apenkooi doen met groep
1,2,3,4,5,6,7 en 8. Dat vonden wij heel
leuk .

In de warming up zag het eruit dat Zwolle
beter was. Maar dat was niet zo Want
Donar gaf niet zomaar op.

Toen we weer in de klas kwamen gingen
we verder met onze hoed. Een tijdje later
gingen we met ons allen aan een tafel zitten om een chips slinger te maken. Wij
vonden die chips slinger heel lekker.

Toen ging de wedstrijd beginnen. Zwolle
lag eerst aan kop. Daarna werd het spannend want Donar kwam erg achter te
staan. Iets voor de eerste helft stond
Zwolle 2 punten voor. Maar bij de laatste
0,01 seconden maakte Donar een driepunter. Het publiek ging uit zijn dak het was
oorverdovend
De tweede helft kwam Zwolle weer aan
kop. Verder gebeurde er niet veel. Totdat
de laatste minuut inkwam. Er gebeurde
iets wat niemand had verwacht, want
het stond eerst 91-92 voor Zwolle. Maar
opeens maakte Donar in de laatste 5
seconden een tweepunter en hadden ze
gewonnen met 93-92 voor Donar.
Dus Donar had gewonnen met 93-92. De
coach van Donar zei dat ze goed gespeeld
hadden. Maar de trainer gaf nog wel wat
tips aan ze. Zwolle stond hoger aan de lijst
en had dus meer kans. Dit was het verslag
van Luuk en Steyn. Einde
Meesters en juffen dag
Op een woensdagochtend kwamen we op
school. Het was geen normale dag maar
het was meester en juffen dag, op die dag
vieren de juffen en meester een feestje.
Toen iedereen in de klas was ging meester
het programma uitleggen. Daarna gingen we een feesthoed maken . Toen het

Daarna gingen we weer naar de klas en
gingen we de activiteit: Reuze keuze doen.
Je mocht allemaal dingen doen zoals:
tekenen op het bord, kleien bij de kleuters
,spelletjes uit de kast doen, technische dingen bouwen en nog veel meer. Tot slot aten
we nog een broodje knakworst .
Aan het eind van de dag waren we heel
blij, want we hadden het heel leuk en
gezellig gehad en we verheugen ons nu al
op de volgende meester en juffen dag.
Gemaakt door Anne Krul en Floor Van Der
Heide uit groep 7.
verslag Het glowball toernooi
Het glowball toernooi was in de Hullen
in de voorjaarsvakantie. Ons team heette
Dikke BMW. In het team zaten Ruben. A ,
Luuk, Yasya, Jesper en Rostik
Als eerst moesten we tegen De Groene
Duivels. Wij maakten als eerste een goal
maar zij gaven niet op en dus werd het 1-1.
Aan het eind van de wedstrijd was het 2-2.
Dat was de eerste wedstrijd. De tweede
wedstrijd moesten we tegen De Koekoeks
Jongens.Die wedstrijd stonden we eerst
met 1-0 achter maar we wonnen toch met
2-1.
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De derde wedstrijd moesten we tegen
Stamppot tegen hun hebben we 3-1
gewonnen
En toen de laatste wedstrijd was lastig
want we moesten tegen 2 jaar oudere jongens dan ons maar we hadden als eerste
1-0 gemaakt maar zij waren beter dus wonnen ze met 4-2
We waren tweede van de poule geworden
en hoefden niet meer te voetballen. Tot
slot Namen we afscheid en gingen naar
huis.
Van Rostik en Yasya groep 7

Basketbaltoernooi bovenbouw
en clinic met Donar
Harriët Middendorp

Enige tijd geleden hebben de kinderen van
de bovenbouw een sportdag gehad waarbij
het basketballen centraal stond. s'Morgens
werden de wedstrijden gespeeld tegen
andere scholen binnen Noordenveld.
De meisjes speelden in de finale zeer overtuigend en werden kampioen!

Jarigen
Marc de Rink wordt op 3 april 9 jaar
Jurre Stelma wordt op 6 april 7 jaar

s'Middags kwamen de basketbalspelers
van Donar uit Groningen en gaven verschillende clinics aan de kinderen.
 De Wôlmer maart 2016  pagina 11

Peuterspeelzaal Dreumes
Hallo allemaal,
Deze maand werken we over het
thema “lente” Voor
de voorjaarsvakantie zijn we al op
bezoek geweest bij
de lammetjes van
de familie ter Steege,
want lammetjes
horen natuurlijk
bij de lente. Maar
niet alleen dat, ook
de bloembolletjes
komen al weer uit de
grond. In onze zandtafel hebben we ook
allemaal bolletjes
gepoot. We hebben
blauwe druif, narcis
en krokussen staan.
Hopelijk komen ze gauw uit hun holletje.
Leuk om te zien dat sommige kinderen het
toch wel heel erg “vies” vinden om met
hun handen een kuiltje te maken en daar
het bolletje in te stoppen, terwijl anderen
liever de hele zandtafel onder handen willen nemen.
Na het lente thema gaan we werken over
“kunst”. Wat is kunst en waar vind je het?
We gaan natuurlijk ook zelf aan de slag om
kunst te maken.

Verjaardagen;
Op 23 maart wordt Stijn Dussel 4 jaar. Van
harte gefeliciteerd en veel plezier op de
basisschool.

Na de voorjaarsvakantie is niet alleen
Elvira Moedt nieuw bij ons in de groep,
maar ook Deniek Slagter. Beiden van harte
welkom!
DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

V&D is failliet gaon. Het is niet de eerste zaok en het zal ok niet de leste wezen.
Daor kiek wej tegenwoordeg niet meer van
op. Ik persoonluk zal V&D niet missen,
want ik kwam der nooit, of het möt al die
enkele keer west hebben, dat ik verplicht
met mus, umdat mien vrouw daor wat had
zien hangen, dat net wat veur mej was en
ik het eerst mus passen veurdat ze het kun
kopen. Ik had dus niks met V&D, behalve
de allereerste keer.
We gungen naomeluk op schoulreis
naor de jeugdherberg De Zwersteen in
Roderesch. Dat zal in 1957 west hebben,
want ik zat in de zesde klas. Van daoroet
muiken wej een oetstappie naor Grunning.
Dat was veur ons kinder van het Drentse
plattelaand destieds een belevenis. Wej
gungen op de fietse de stad deur. Ik kan
mej daor nog weinig van herinneren, maor
ik weet nog donders goed, dat wej ok een
bezuik an Vroom en Dreesman bracht
hebt. Niet um het ein of aander te kopen,
maor um roltrappen te bekieken. Dat was
veur ons iets totaol unbekends. Nou was
het dat al gauw, aj toen van het plattelaand
kwamen. Maor die roltrappen en het op en
neer gaon ervan met ons derop, dat zit mej
nog veur in het geheugen gegrift. Ik weet
van die schoulreis ok nog, dat we toen roeit
hebt op ’t Leekstermeer bej Gnossen. Niet
dat dat ok in ’t gehugen zit, maor daor heb
ik nog een foto van in mien album.
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Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

Greetje Ensing - Zoelman
Gediplomeerd trimster
Moleneind 3
9321 TX Peize
06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl
info@trimsalonmolenbrug.nl

Dé wijnspeciaalzaak met meer dan 50 wijnen
onder de vijf euro!
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief op:
groningen@henribloem.nl
Wij bezorgen gratis in Roderwolde/Foxwolde!
Verlengde Hereweg 26-28 GRONINGEN Tel. 050-526 81 88
Email: groningen@henribloem.nl
www.henribloem.nl

Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen
Dorpsbelangen is de afgelopen periode met
een aantal onderwerpen bezig geweest:
Dorpsschouw
Op 1 maart was weer de jaarlijkse dorpsschouw met de wijkagent, Welzijn in
Noordenveld en diverse geledingen van de
gemeente. Zaken die we hebben besproken
zijn o.a.
hhde slechte bermen, deze worden aangepakt zodra het wat droger is.
hhhet slordige sproeien met pekelwater
(waardoor heggen tot 30 cm geel blad
kregen). Er zal met de chauffeur van
de sproeiwagen gesproken worden.
Waarschijnlijk herstellen de hegjes zich
gewoon weer.
hhDe heg langs het speelveldje aan het
Bovenland. Deze is niet aangeslagen.
Binnenkort zal een tweede poging worden gedaan.
hhDe twee grote sloten op het Bovenland
zijn niet uitgehaald, omdat het gras te
nat was voor het kraantje, dit zal op
een later tijdstip gedaan worden als het
grasveld droger is.
hhHet gat in de berm/bocht bij de familie
Wobbes op de Roderwolderweg bleef
een probleem. Er zijn nu grasklinkers in
gelegd.
hhHet valt ons op dat er regelmatig
vrachtverkeer rijdt over de Hooiweg/
Matsloot. Deze weg is gesloten voor
vrachtverkeer! Zolang er geen meldingen worden gedaan, komt de politie niet
handhaven. De gemeente zal aan de
makers van navigatiesystemen doorgeven dat er een gesloten verklaring
op deze weg geldt. Aan de inwoners
om zelf ook door te geven wanneer
ze vrachtwagens treffen. U kunt dit

melden via www.politie.nl. Het heeft
pas nut wanneer meerdere personen
melding maken.
Wijnflessen
Sinds een aantal jaren krijgen
nieuwe inwoners
van Roderwolde
van Dorpsbelangen
een informatiefolder van ons dorp en
een flesje wijn als
welkomstgeschenk.
Dit wordt altijd als
erg positief ervaren.
We hebben rode
en witte wijn die
is voorzien van een Rowolmer etiket, met
de molen erop. Deze flessen wijn worden
in de Meulenkaomer verkocht, maar zijn
als de Meulenkaomer gesloten is ook bij
Henny Haisma te verkrijgen. Misschien
een leuk idee als verjaardagscadeautje of
relatiegeschenk? Ze kosten €6,50.
Smiley meter
Na opmerkingen van leden bij de algemene
ledenvergadering over de snelheid van
het autoverkeer in het dorp hebben we
contact opgenomen met Mark Smit van
de gemeente, want
onze mening is:
Meten = weten! Hij
beloofde ons toen in
te plannen voor de
Smiley-meter. De
meter geeft middels een gekleurde
smiley aan automobilisten aan of zij te
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hard (boos en rood) of de juiste snelheid
:-) rijden. Inmiddels hangt de Smileymeter op de Roderwolderweg. Hij zal hier
ongeveer een week hangen en daarna
nog een week op de Pastorielaan t.h.v. het
Bovenland.

inmiddels overlegd met de gemeente en
zij zijn ook akkoord. Nu is het wachten tot
de grond wat droger wordt en we de kei
van het terrein op de Achtersteweg kunnen verplaatsen naar de bank bij de haven.
Wordt vervolgd!

Bank oude school
De bank bij de oude school heeft een
metamorfose ondergaan. Het zitgedeelte
was in een slechte staat. Jan van der Veen
heeft voor ons het oude hout verwijderd
en er nieuwe draagbalken en zitplanken op
gemaakt. Het ziet er nu weer netjes uit en
zo kan de bank weer flink wat jaren mee.

Algemene ledenvergadering
Op donderdag 24 maart is weer onze halfjaarlijkse ledenvergadering. Dit keer bij
café Scheepstra. Op het programma staan
o.a. het halfjaarlijks verslag van de secretaris, het verslag van de penningmeester en
een bestuursverkiezing. Ook bespreken we
de zaken waar Dorpsbelangen het afgelopen halfjaar mee bezig is geweest. We
beginnen om 20.00 uur en na het zakelijke
gedeelte is er natuurlijk gelegenheid om
nog even gezellig na te praten.

Jan bedankt!
Oproep zomerprogramma
De deadline voor het zomerprogramma is 1 april. Wil iedere
vereniging of persoon die activiteiten
op het zomerprogramma wil hebben dit
uiterlijk 1 april via de mail doorgeven?
info@dorpsbelangenroderwolde.nl
Flint Jan en Aaltje Douwes
Bij de ledenvergadering van november
2015 kreeg Dorpsbelangen de vraag van
Jan en Aaltje Douwes of wij een mooi
plekje konden regelen voor een enorme
veldkei die zij op hun (verkochte) terrein
hadden liggen. De aanwezigen vonden bij
de haven een mooie locatie. We hebben

Samenloop voor de Hoop
(wandelevenement)
Anneke Buring had vorig jaar interesse
om mee te lopen met de SamenLoop voor
Hoop in Norg, ze kreeg toen echter niet
voldoende mensen op de been. Ze vroeg
Dorpsbelangen of dit niet iets was om
als dorp Roderwolde iets mee te doen.
Dorpsbelangen ondersteunt dit initiatief
en we willen samen proberen om met een
team (10 tot 15 personen) uit Roderwolde
mee te doen in Norg.
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SamenLoop voor Hoop is een lokaal wandelevenement om geld in te zamelen voor
KWF Kankerbestrijding. 24 uur lang lopen
teamleden afwisselend op een parcours.
Deze estafette staat symbool voor de
voortdurende strijd tegen kanker.
Op een SamenLoop staan we stil bij kanker én vieren we het leven. Tijdens de
wandelestafette zijn er muziekoptredens,
een braderie en verschillende ceremonies
waarbij iedereen welkom is. Zo maken
we samen het verschil. Elke SamenLoop
wordt van begin tot eind georganiseerd
door vrijwilligers. Altijd komen 3 vaste
ceremonies terug:
hhDe Openingsronde met survivors
Onder warme aanmoediging van familie,
vrienden en andere belangstellenden lopen
mensen die kanker hebben of hebben gehad
de eerste ronde over het parcours. Zo laten
we zien dat er hoop is en dat we er voor
elkaar zijn.
hhDe Kaarsenceremonie
‘s Avonds verlichten kaarsenzakken met persoonlijke boodschappen het parcours. En met
een speciale ceremonie herdenken we dierbaren, steunen we elkaar en vieren we dat
mensen kanker hebben overwonnen.
hhDe Slotceremonie
Na 24 uur wandelen loopt iedereen samen
deze feestelijke laatste ronde. Aan het
eind wordt de opbrengst bekendgemaakt en de cheque overhandigd aan KWF
Kankerbestrijding
Een datum is nog niet geprikt, maar de
voorbereidingen voor de SamenLoop voor
Hoop 2017 zijn inmiddels begonnen.
Lijkt het jou ook leuk om deel uit te maken
van het team uit Roderwolde? Neem dan
contact op met Anneke of Silvia, of mail
Anneke (anneke912@gmail.com)

Dorpshuis
4e Wandel 2-daagse op 13 en 14 april a.s.
Roderwolde
Woensdag 13 en donderdag 14 april wordt
voor de 4e keer door de activiteitencommissie van het Dorpshuis een wandel
2-daagse georganiseerd. Vindt u het leuk
om een mooie route door Roderwolde en
omgeving te lopen dan is dit een mooie
gelegenheid!
Er zijn beide avonden twee routes, een
korte route (kind en ouder vriendelijk) en een langere route voor de meer
getrainde wandelaars. U mag beide dagen
lopen maar dat hoeft niet. De inschrijving en start zijn tussen 18:00 en 19:00
uur bij het Dorpshuis (MFA “de Doefkamp”
Hoofdstraat 21b in Roderwolde). Bij het
Dorpshuis krijgt u na inschrijving een
stempelkaart en een routebeschrijving
mee. Onderweg wordt u bij de controlepost
nog eens voorzien van een kleine versnapering. Als de finish gehaald is krijgen de
deelnemers een klein aandenken en is er
in het Dorpshuis gelegenheid om iets te
drinken. Deelname is vanzelfsprekend
geheel op eigen risico en er is geen begeleiding vanuit het Dorpshuis.
Het inschrijfgeld bedraagt vanaf 13 jaar
voor twee avonden 5 euro, 1 avond kost 3
euro. Kinderen tot en met 12 jaar zijn iets
goedkoper uit; voor twee avonden 3 euro
en voor 1 avond 2 euro.
Iedereen (ook van buiten het dorp) is van
harte welkom om Roderwolde te verkennen. Dus zeg het voort en graag tot ziens
op woensdag 13 en donderdag 14 april!
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande
vragen hebben neem dan gerust contact
op met Dick Bathoorn (06-20366443) of
Gerda Boonstra (06-11208082).
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Zaterdag 16 april is het zover!
Al eerder in de Wolmer hebben we aangekondigd dat er een grote show gaat komen in t
café Het Rode Hert, die geheel verzorgd gaat worden voor en door de Rowolmers zelf. Het
is inmiddels een fantastisch programma geworden, met zang, instrumentale optredens,
Zaterdag
is begeleid
het zover!
sommige 16
actsapril
zullen
worden door een live band onder leiding van Meeuwis Rebel
uit Roderwolde, er is divers cabaret en zelf geschreven gedichten. Van Nederlandstalig,
Aldialect,
eerder en
in de
Wolmer hebben we aangekondigd dat er een grote show gaat komen in t
smartlap tot Engelstalige Country, Soul, Jazz en Klassiek. Kortom dit belooft
café
Het Rode Hert, die geheel verzorgd gaat worden voor en door de Rowolmers zelf.
een spetterende avond te worden!

Het
middels
een
programma
geworden.
Deis16ine ’s
middags
is fantastisch
er in het café
een generale
repetitie van 14.00 uur tot 16.30 uur. Als je
nog een kleine repetitie met de band wil, of je stukje wilt oefenen op ’t podium, kom dan

Zeer
gevarieerd met zang, instrumentale optredens, sommige “artiesten” zullen begeleid
op tijd, zodat iedereen nog de mogelijkheid krijgt om een en ander door te nemen.
worden door een live band onder leiding van Meeuwis Rebel uit Roderwolde, er is divers
cabaret
en zelfs
geschreven
Van Hert.
Nederlandstalig,
dialect,
en smartlap
tot
De avond
begint
om 20:30 gedichten.
Café Het Rode
Voor ’t publiek:
gezien
het aantal
acts en
Engelstalige
Country,
Soul,
Jazz
en
Klassiek.
deelnemers vanuit Roderwolde, Foxwolde en Leutingwolde belooft deze unieke show veel
publiek te trekken. Dus wacht niet te lang met kaarten reserveren, want op=op!!

Kortom dit belooft een spetterende avond te worden!

Kaarten à € 5,00 zijn te reserveren via www.cultureledriehoekroderwolde.webexpress.nl,
telefonisch 050-5034238 of in ‘t Café zelf. Vanaf ongeveer 22:30u is er een afterparty met
DJ Fonky-D!
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Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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t/m
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vrvr
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5018788
5018788 www.quarts.nl
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Banden
Stabilitator
Breek kabel
Trekhaakkoppeli
ng
Remmen
Schokdemper
vanaf
Oplooprem
Gasslangen
Verlichting
Afpersen -gaslei
ding
Vochtmeten
Gasdrukregelaar
En nog 24 ande
re controle punt
en

€ 75,-

Wij kunnen ook de
verkoop van uw caravan/
camper regelen

Einduitslag klaverjassen en sjoelen ‘t Rode Hert
Zowel bij het klaverjassen als het sjoelen worden na vier speelronden uiteindelijk de beste
drie resultaten bij elkaar opgeteld voor de einduitslag. De sjoelers waren dit jaar met een
grote groep spelers. Wim Venekamp wist ze uiteindelijk allemaal te verslaan. Hij had ook
wel een hele goede start de 1e keer met 1320 punten! Gerrie Meijer eindigde deze avond
als winnaar en is uiteindelijk 2e geworden. Stien van der Velde, de bekerwinnaar van vorig
jaar werd 3e met maar 3 punten voorsprong op Frans Meijer, de bekerwinnaar van 2014.
Het puntenverschil is soms erg klein.
Sjoelers			1e
Wim Venekamp
1320
Gerrie Meijer		
1259
Stien van der Velde
1297
Frans Meijer		
1252
Grietje van den Berg 1220
Jannie Buring		
1293
Henk Buring		
Jan van den Berg
1263
Jeltje Venekamp
1200
Jaap Aukema		
1241
Albert van der Veen
1186
Wip Kregel		
1185
Gea Lanting		
1211
Marius Vroom		
1235
Trieneke Aukema
1236
Grietje van der Veen 1189
Wieky Vroom		 1240

2e
1286
1284
1237
1255
1263
1246
1296
1270
1276
1207
1251
1229
1207
1183
1208
-

3e
1257
1281
1286
1280
1264
1233
1228
1257
1221
1227
1210
1228
1151
1175
-

4e
1256
1299
1240
1274
1261
1244
1265
1283
1246
1232
1256
1228
1229
1236
1236
1242
1248

eindstand beste 3x
3863
3842
3818
3815
3804
3803
3794
3774
3773
3749
3690
3689
3686
3678
3655
3639
2488

Klaverjassen:		
Reinder Lanting
Henk de Vries		
Henk Buring		
Aaltje Blaauw		
Cor Emmens		
Bert Blaauw		
Henk Roefzema
Jan Neef		
Marga la Crois		

2e
5689
5085
4823
0
4075
0
0
0
0

3e
4401
4857
3878
4826
4641
5139
4925
5914
0

4e
5301
5286
5705
4657
4470
3177
4114
5614
0

totaal
20825
19604
18442
14478
17582
13271
13190
11528
4423

1e
5434
4376
4036
4995
4396
4955
4151
0
4423

eindstand beste 3x
16424
15228
14564
14478
13507
13271
13910
11528
4423

Reinder Lanting ging deze keer met een ferme voorsprong aan kop in het eindklassement
en kreeg de felbegeerde wisselbeker mee naar huis. Op twee avonden eindigde Reinder
als eerste, de laatste keer als derde en mocht hij de avond, waar hij de poedelprijs in de
wacht sleepte, gelukkig doorstrepen. Met een monsterscore van 16424 punten eindigde hij
met bijna 1200 punten voorsprong, voor Henk de Vries, die met 15228 punten als tweede
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eindigde. Alle vier speelavonden eindigde Henk in de top 4 en als constante speler dus
tweede in het eindklassement.
Henk Buring, de bekerwinnaar van zowel het seizoen 2014 en 2015, eindigde als derde
met 14564 punten. Met twee keer een poedelprijs en zelfs de laatste avond als winnaar nog
een keurig resultaat. Bert Blaauw zei heel blij te zijn met zijn “poedelplaats” deze avond.
Een blije verliezer???
Hopelijk kunnen we voor het komend winterseizoen nog een aantal nieuwe deelnemers
voor deze klaverjasavonden verwelkomen. Het moet toch eigenlijk eens lukken, om
minstens een groep van 16 deelnemers op de been te krijgen voor deze gezellige en gemoedelijke klaverjasavonden.
Alle deelnemers keerden met een keurig samengesteld vleespakket weer tevreden huiswaarts. Jannie en Henk Buring hebben dit seizoen de wedstrijdleiding weer op zich
genomen. Hiervoor onze hartelijke dank en bloemen.
Zodra de avonden weer zijn vastgesteld voor het komende winterseizoen, laten we u dit
via de Wôlmer zo snel mogelijk weten.

Vrouwenvereniging Roderwolde
Jechien Speelman

Avond met Gerard Kemkers
Woensdag 17 februari 2016 kwam
Schaatstrainer Gerard Kemkers uit
Peize zijn schaatsverhaal vertellen bij de
Vrouwenvereniging Roderwolde. Voor
deze avond hadden wij ook niet leden via
de Wolmer uitgenodigd. Gerard is geboren in Eelde- Paterswolde en woont nu al
jaren in Peize met zijn Italiaanse vrouw en
2 kinderen.
Hoogtepunt carrière: Olympische spelen
Calgary
Hij begon zijn carrière als schaatser en
het hoogtepunt uit die tijd was op de
Olympische Winterspelen in Calgary ,waar
hij een bronzen medaille op de 5 km won,
net achter de Zweed Thomas Gustafson
en Leo Visser. Op de 10 km viel hij jammer genoeg en ondanks een val in zijn
rit, was zijn eindtijd nog heel dicht bij de

eerste drie. En dit gebeurde juist terwijl
de N.O.S. bij zijn ouders thuis in Eelde een
camera in de woonkamer geplaatst hadden om ook Gerard zijn ouders te kunnen
volgen op televisie. In het centrum van
Calgary, waar nog eens 20.000 mensen
stonden te kijken en te feesten, kreeg hij de
bronzen medaille voor de 2e keer. Dat was
in de ogen van Gerard een hele bijzondere
ervaring.

 De Wôlmer maart 2016  pagina 20

Eerste Nederlander met
wereldbekeroverwinning
In het seizoen 1988/1989 weet Gerard
als eerste Nederlander een wereldbeker
op zijn naam te schrijven op de 5000 en
10.000 meter. In 1991 kreeg Gerard een
swabbervoet, wat tevens het einde van zijn
schaatscarrière betekende. Een drama was
dat. Wel is het woord swabbervoet in de
Dikke van Dalen opgenomen wat hij wel
komisch vindt.
Supportersvereniging
Ook had Gerard een supportersvereniging
in Eelde–Paterswolde van 2500 leden. Dit
was hier in het noorden uniek, in het westen of zuiden hadden schaatsers ook wel
een supportersvereniging maar die waren
lang niet zo groot als die van Gerard. Elk
seizoen werd dan ook afgesloten met een
feest in de Waterburcht in Eelde.
Maatschappelijke carrière
Gerard ging naar Amsterdam en studeerde
aan de ALO ( Academie voor Lichamelijke
Opvoeding) en werd Gymnastiekleraar net
als Herbert Dijkstra. In 1994 ging Gerard
naar de Amerikaanse Schaatsploeg en
werd schaatscoach. Hier ontdekte hij dat
dit zijn roeping was. Met deze schaatsploeg
ging hij naar de Olympische Winterspelen
in Nagano en haalde enige medailles
binnen.
Schaatscoach in Nederland
Na 4 jaar keerde Gerard terug naar
Nederland. Van 1999 tot 2002 werd hij
coach van de KNSB Kernploeg en ging
met een B ploeg van schaatsers naar de
Olympische Winterspelen in Salt Lake
City en zowaar haalde de B ploeg hier
meer medailles binnen dan de A ploeg.
In 2002 werd Gerard coach van de TVM
schaatsploeg waarin hij onder ander met
Carl Verheijen en Jochem Uytenhaage veel

successen heeft geboekt. In het seizoen
2005-2006 had Gerard ook jongere schaatsers in zijn ploeg zoals Sven Kramer, Ireen
Wust en Paulien van Deutekom. In 2006
werd Gerard Kemkers Coach van het jaar.
Kampioenen maker
In 2007 werd Sven Europees kampioen en
Ireen Wust haalde een zilveren medaille
op het Europees Kampioenschap. Maar
zowel Sven Kramer als Ireen Wust werden beiden Wereldkampioen. Gerard zijn
andere pupillen Van Deutekom, Verheijen,
Olde Heuvel en Wennemars presteerden
ook bijzonder goed. Terwijl de kampioenen in de arreslee in Thialf werden rond
gereden, bedankte het publiek Gerard
Kemkers luidkeels met “Gerard bedankt”
In 2008 werden zijn pupillen Kramer en
Wüst Europees Kampioen Allround. Sinds
1999 was het niet meer voorgekomen dat
er zowel bij de mannen als bij de vrouwen een Nederlander Kampioen werd.
Vanwege de prestaties en de afgesloten
weddenschap schoren zij Gerard zijn hoofd
kaal na het toernooi.
Drama Olympische spelen Vancouver
Tijdens de Olympische Winterspelen 2010
werd Kemkers met Kramer kampioen op
de 5.000 meter en met Wüst kampioen op
de 1.500 meter. Op de 10 kilometer werd
Kramer echter gediskwalificeerd, toen hij
onderweg naar een gouden medaille door
Kemkers de verkeerde baan werd ingestuurd. Dit was ook een groot drama, maar
gelukkig is het contact tussen Kramer en
Kemkers hierdoor niet verstoord.
Ridder en einde schaatscoach tijdperk
Kemkers werd na de Olympische
Winterspelen 2014 voor zijn prestaties
als coach van onder anderen Kramer en
Wüst benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. Diezelfde zomer hield de
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TVM-schaatsploeg op te bestaan en stopte
Kemkers als schaatscoach.
Zijn kinderen zijn geen schaatsers
Gerard vindt het niet erg dat zijn kinderen geen schaatshelden zijn en dat hij niet
net als Iep Kramer eerst zelf en nu al jaren
voor zijn zoon Sven op de ijsbaan te zien is.
Gerard vindt het ook leuk om op het hockeyveld te kijken hoe of zijn kinderen die
sport bedrijven.

Manager bij FC Groningen
Op 1 december 2014 is Gerard aan
het werk gegaan bij de voetbalclub FC
Groningen. Gerard is daar de manager
van het topsportzorgcentrum Corpus den
Hoorn wat de voetbalclub in 2015 heeft
geopend. Dit is bedoeld om hun eigen
jeugd tot profs op te leiden in plaats van
dure voetballers aan te kopen. Daarnaast is
hij adviseur van schaatsploeg Team4Gold.
Het was een hele gezellige, ontspannende
en interessante avond.

VAN ONDER DE WIEKEN

Wintertijd, een rustige periode voor de molen
Dirk Magré en Wilma de Bruin

.Op zaterdag 5 maart werd weer olie geslagen. Ondanks dat er weinig publiciteit aan
was gegeven konden de olieslagers weer
een leuk aantal bezoekers uitleg geven
over dit unieke proces. Helaas was er zo
weinig wind, dat zelfs de wieken niet wilden draaien terwijl er geen werktuigen
waren ingeschakeld. Op de stelling in het
zonnetje was het daardoor wel heerlijk
vertoeven. Onze ouwe trouwe elektromotor (ook al ruim 75 jaar!) nam de taken van
de wind over en dus konden we alles aan
onze bezoekers laten zien. Er werd ook
weer wat meel (pannenkoekmix is nog
steeds de favoriet, maar ook broodmeel
een aantal hobbybroodbakkers kwamen
langs) en ook lijnolie verkocht.

Theater “Woldzigt op zolder” (culturele
driehoek).
In het kader van Meert Moand, Diallect
Moand was Woldzigt weer omgetoverd
in een minitheater. Bas/bariton Cees
Vermandel en accordeonist Gertie Bruin
vertolkten een “Grunnegstoalege versie
van de laiderncyclus ‘Winterreise’ van
Franz Schubert”. Meestal vinden dit soort
activiteiten beneden in de bezoekersruimte plaats. Aangezien de zoldering daar
behoorlijk laag is, voldeed de akoestiek
niet aan de wensen van de muziekanten.
Samen zijn we toen op de zolder, oftewel

Stand van zaken onderhoud
Op dit front is niets nieuws te melden. We
verwachten de molenmaker binnenkort
nog een keer terug met zijn hoogwerker
om alle houtwerk op (grote) hoogte verder
schoon te maken en nog een paar kleine
onderdelen in de molen te vervangen.
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in het “Nederlands Graanmuseum” gaan
kijken naar de mogelijkheden. Daar was
het geluid zonder meer een stuk beter. Dus
werd besloten een minitheater in te richten in het museum.
Met behulp van een Zibro Kamin kachel
van Cees Vermandel en twee elektrische
ventilatorkacheltjes wisten we de temperatuur op een redelijk niveau te brengen.
Met jassen aan kon het 24 personen grote
publiek van de voordracht genieten. Het
was een gezellige entourage geworden. We
gaan dit vast nog wel een keer zo inrichten.

Activiteiten de komende tijd
hhOp zaterdag 2 april (13:30 - 16:00 uur)
is de eerste zaterdag van de maand
en dus is er traditiegetrouw weer de
demonstratie olieslaan.
hhTussendoor zijn we ook nog open voor
publiek en meel kopen op zaterdag 16
april (13:30 - 16:00 uur).
hhZoals hierboven al aangegeven: 29 april
vanaf 16:30 uur: Seizoensopening
molen en Meulenkaomer.
hhHeb je op een ander moment meel
nodig? Neem dan even contact met ons
op. Dan kunnen we altijd wat afspreken. (tel.nr. en email: zie de website:
www.woldzigt-roderwolde.nl)

RECEPT VAN DE MAAND

Ei/kaashapje (borrelhapje)

Vooraankondiging Seizoensopening 2016
Het nieuwe seizoen staat al snel weer voor
de deur. Samen met De Meulenkaomer
gaan we de seizoensopening vieren op
zaterdag 29 april aanstaande vanaf 16:30
tot ongeveer 18:00 uur. Iedereen is welkom
om dat mee te maken. Naast de voorzitters van St. Olie- en Korenmolen Woldzigt,
Piet Boelen, en De Meulenkaomer, Ada
van Dijk, zal ook nieuwe eigenaar van
de molen, het Drentse Landschap, vertegenwoordigd zijn. Waarschijnlijk komt
het hoofd erfgoed, de heer Frank van der
Velden een en ander uiteenzetten rond de
rol van het Drents Landschap.

4 eieren
crème fraîche
2 pakjes spekjes
geraspte kaas
plakjes kaas
bladerdeeg
bakpapier
bakplaat van ongeveer 34 x 25 cm.
Bladerdeeg op bakpapier op bakplaat leggen.
Daarop geraspte kaas. Spekjes uitbakken en
uit laten lekken. Daarna op de geraspte kaas
leggen. Hierop plakjes kaas
Eieren kloppen met de crème fraîche en over
de bodem gieten.
Afbakken in ongeveer 45 minuten in een
voorverwarmde oven van 165 graden.
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Eind februari werden er bijzondere dieren
gezien in De Onlanden. Om te beginnen de meest bijzondere waarneming, de
wasbeerhond. Misschien heb je daar nog
nooit van gehoord, laat staan dat je er een
hebt gezien. Ze worden al geruime tijd
gesignaleerd in Drenthe, maar zijn nog
zo zeldzaam, dat ze met het blote oog nog
zelden zijn waargenomen. Bovendien zijn
het dieren waarvan de biotoop (het meest
ideale leefgebied) vooral een bosgebied is
en bepaald geen moerasgebied zoals De
Onlanden, hoewel ze wel graag zwemmen.

prent, de pootafdruk, lijkt op die van die
van de das, maar is daarvan te onderscheiden doordat de middelste tenen met elkaar
vergroeid zijn en er veel minder duidelijke
nagels te zien zijn.

In juni 2013 was er in Drenthe eens
een met 2 jongen waargenomen op een
infraroodcamera.
Duidelijke afdruk van de poot van
een wasbeerhond met de vergroeide
tenen en de korte nagels

Wasbeerhond

Wasbeerhonden lijken wel iets op een das,
maar ze staan iets hoger op de poten. De
kop lijkt op die van een keeshondje. Hun
dikke vacht is grijsbruin gemêleerd, met
veel zwart rond de ogen. Je zou kunnen
zeggen dat ze tussen een das en een vos in
zitten.
Ze kiezen als nest vaak een dassenhol,
omdat ze zelf niet graag graven. Ook de

Ondanks de gelijkenis is wasbeerhond
géén familie van de (was)beer, die je misschien wel eens in een dierentuin hebt
gezien. Hij is verwant aan de wolf en
de vos. Het is wel een roofdier, dat leeft
van amfibieën, kleine zoogdieren, insecten, aas, maar ook van mais en vruchten.
(Helaas is de wasbeerhond uit De Onlanden
enkele dagen later op de A7 bij Lettelbert
doodgereden).
Net als vorig jaar is er ook weer een
steppekiekendief waargenomen. Deze
roofvogel wordt wel eens vaker in
Nederland gesignaleerd, maar dan is hij
op doorreis van zijn overwinteringsgebied (Afrika) naar zijn broedgebied in
Rusland en NW-Azië. Dit keer verbleef
hij gedurende een langere periode in
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De Onlanden. Ik vermoed dat we hem
gedurende een wandeling op 28 februari
ook hebben gezien (en gehoord, scheidsrechtersfluit), maar dat heb ik mij op dat
moment niet gerealiseerd, omdat ik dacht
dat het een blauwe kiekendief was, waar hij
veel op lijkt. Hij is net iets kleiner, lichter van kleur en heeft wigvormige zwarte
vleugeltips.

de herfst en in de winter zijn de kleuren
veel vager. Hij kan ontzettend diep duiken
om naar voedsel te zoeken (visjes, kreeftjes, maar ook waterplanten), al is dat in het
Leekstermeer niet nodig.

De ijsduiker in zijn mooiste “kleed”.

Mede dankzij al deze bijzondere waarnemingen krijgt “ons” natuurgebied steeds
meer landelijke bekendheid.

Steppekiekendief (mannetje)

Een kiekendief herken je aan zijn vlieggedrag (laag zwenkend over het veld) en
de vorm en stand van zijn vleugels (spitser
dan die van een buizerd en min of meer in
een V-vorm).
Tenslotte heeft René Oosterhuis van het
Groninger Landschap op het Leekstermeer
verschillende keren een bijzondere watervogelsoort gesignaleerd, nl. de ijsduiker.
De vogel is familie van de fuut en de aalscholver, ongeveer even groot als de laatste
(wel 70-80 cm lang en ca. 4 kg zwaar).

Aankondiging
In de vorige twee Wolmers ging het over
“spoorzoeken”. Lijkt het je leuk om daar
zelf eens mee aan de slag te gaan, schrijf
dan alvast in je agenda:
Donderdag 12 mei 19.00 u. excursie diersporen o.l.v. Bert Blaauw en Wil Schröder
Nadere aankondiging over waar en hoe in
de volgende Wolmer .

In het voorjaar heeft deze duiker een
prachtige tekening met een volledig
zwarte kop. De rug heeft een zwart-wit
dambord patroon, de onderkant is wit. In
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Belga’s Internationaal Transport v.o.f.
alles
onder 1

Transportweg
3 - 9301 ZX Roden
dak

Buiter Roden

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

café HET RODE HERT
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

verkoop en reparatie
van alle merken auto’s
(nieuw en gebruikt)

PLUS DE WEERD
HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE
TEL. 050-5032489 - FAX. 050-5032114

PLUS OPGETELD DE BESTE !

Voor al uw bloemen en planten,
rouw-, trouw- en bloemwerk

Hoofdstraat 32, Roderwolde
050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK

Het verhaal achter de zaak: vijftig jaar Café Boonstra in Peize
Henk van Kalken

Via de achteringang betreed ik de keuken
van Café Boonstra, waar de etensgeuren
mij al tegemoet komen. Karst Boonstra
(60) verwelkomt mij vriendelijk en
loodst mij via wat gangetjes naar Yvonne
Boonstra – Dijkhuis, (57) echtgenote en lid
van dit drie mens sterke familiebedrijf, dat
dit jaar vijftig jaar bestaat. Karst staat in de
keuken samen met zoon Jos (34), Yvonne
staat ‘voor,’ bedient de klanten en boekt
reserveringen. Karst is, zoals hij glimlachend zegt, wat meer op de achtergrond,
al staat hij ’s avonds wel achter de bar. Het
gesprek vindt plaats in de woonkamer
annex kantoorruimte. Aan de wand prijken foto’s van kinderen en kleinkinderen.
Wat voor diensten en producten biedt Café
Boonstra aan?
Yvonne: “Wij zijn een horecabedrijf en
noemen het inmiddels een eetcafé voor
veel klanten die bij ons komen eten. We
hebben twee zalen, een grote en een kleine
en ‘doen’ veel partijen. Het eetcafé vormt
op dit moment de hoofdmoot; van daaruit
komen al die partijtjes weer. In de tapperij
doen we veel barbecue’s en buffetten en in
de grote zaal ook veel grote buffetten, vergaderingen, bruiloften, toneelverenigingen
en sportclubs die iets te vieren hebben…
We zijn bijvoorbeeld de thuishaven van
wielervereniging ‘De WV Kanibaal,’ en de
Voetbalvereniging V.V. Peize” Karst: “De
caféfunctie is er ook nog wel, maar de
hoofdmoot is dus het eetgebeuren.”
Hebben jullie ook nog specialiteiten?
Yvonne, glimlachend: ”Ja, we hebben de
beste saté van Noord-Nederland. Dat vinden we zelf, maar de klanten ook!”

Jullie drijven dus vooral op vaste klanten?
Tweestemmig: “Ja!” Yvonne: “Wij hebben
minder passanten, maar we gaan ook pas
om vier uur open.”
Was het altijd jullie ambitie om in de horeca
te gaan?
Karst, nadenkend: “ja… ik heb de papieren
ervoor ook gehaald.” Koken was altijd al
een hobby. ”Glimlacht: “ Een béétje uit de
hand gelopen!” We spreken enige tijd over
alle benodigde en behaalde diploma’s.
Vertel eens iets over de geschiedenis van het
bedrijf?
Yvonne: “Nou… mijn schoonouders kochten het in 1966. Het was toen al een café.
In 1977 zijn Karst en ik getrouwd; we zijn
toen in de zaak gekomen. In 1982 hebben wij de zaak overgenomen en zijn hier
toen gaan wonen. In ’85 is er een grote
verbouwing geweest (voorzaal, achterzaal,
café-gedeelte en restaurantgedeelte. Ook
is er een kinderspeelzaal) en in ’94 hebben
wij het gekocht van mijn schoonouders, de
Boonstra’s. Wij wonen hier nu niet meer,
maar elders in het dorp. Dit (gebaart om
zich heen) is kantoor en plek voor het personeel om wat te drinken of zo.” Yvonne:
“Toen we begonnen hadden we veel bruiloften. Sinds 1999 zijn we meer de ‘eetkant’
uitgegaan.
Wat was daar de reden van?
Karst: “Feesten van bedrijven en dergelijke liepen wat terug; het werd allemaal
wat kleiner en daar op hebben we ons
aangepast. We hadden de keuken voorheen tot maar zeven uur open.” Yvonne:
“Toen kwam er iemand van de Drentse en
Asser Courant en die schreef een stuk over
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ons…”Karst valt bij: “… een heel positief
stuk, en dat was precies de duw die je even
moet hebben.” Yvonne vervolgt: “Tja, en
toen ging de zaak in de lift.”
Op wat voor zakelijk succes kunnen jullie
terugkijken?
Yvonne: “Ik weet nog: we hadden alleen de
grote zaal en het café en de ouwe schuur.
Ik vond dat we na 19 jaar die schuur moesten gaan ombouwen tot de kleine zaal. De
grote bruiloften verdwenen en de kleine
feestjes kwamen in toenemende mate
hiervoor terug. Na alle aanpassingen en
verbeteringen in de Tapperij (zo heet de
kleine zaal) bleken we wekelijks allerlei
partijen te hebben. Ik zei toen: Dit was
een goede stap! Momenteel hebben we
drie á vier keer per week iets te doen. Dit
was een goede investering!” Karst knikt
instemmend.
Hebben jullie veel last van de crisis gehad?
Yvonne en Karst aarzelen even. Karst: “We
hebben in het jaar nadat de Euro kwam
wel veel minder gedraaid.” Yvonne: “Dat is
eigenlijk de enige crisis waar we iets van
gemerkt hebben.” Karst beaamt dit.
Hebben jullie veel vaste klanten?
Yvonne: “Dat niet alleen, we hebben ook
een hele grote klantenkring. Soms krijgen
we reserveringen uit bijvoorbeeld Emmen.
Dan zeg ik: ‘Even een paar daagjes deze
kant uit?’ En dan hoor ik: ‘Nee hoor, we
komen hier alleen maar even eten.” Karst:
“Dat is toch leuk, ze komen van ver om hier
een stukje te eten. Yvonne: “En allemaal
mond op mond; wij adverteren nauwelijks.”
Behalve in de Wôlmer dan, natuurlijk. Ze

lachen even. Karst: “Dat wel, om de lokale
bevolking te bereiken.”
Hebben jullie veel last van het rookverbod
gehad?
Karst: ‘Ja, dat was wel lastig in het begin.
Maar je kunt je nu niet meer voorstellen
dat er binnen gerookt wordt.” Yvonne:
Wij hebben erop ingespeeld door heaters
buiten te plaatsen, waar de mensen iets
konden gebruiken.
Hoe kijken jullie de toekomst tegemoet?
Yvonne: “Wij zitten nu op een leeftijd… We
vinden het nog steeds leuk, we hebben er
nog alle plezier in (Dat stralen ze ook wel
uit, HvK). Het is best wel hard werken;
Karst maakt best wel veel uren in de week.”
Karst: “Nah… ik doe het nog met plezier,
hoor.” Yvonne, berustend: “Ja, dat is nou
eenmaal de horeca. Wij zijn hier elke dag.
Misschien in de toekomst een dag minder
per week…”
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Blijven jullie hier wonen als de zaak over een
aantal jaren verkocht wordt?
Er volgt een kleine echtelijke discussie: ze
weten het nog niet zeker. Karst komt uit
Een en Yvonne uit Groningen. Zeker is wel,
dat ze zich na zo’n lange tijd in dit dorp
gewerkt te hebben beide Peizers voelen.
Na een rondleiding door het paar, waarbij ik zowel honger als dorst (vanwege de
aanwezigheid van vele uitgelezen bieren)
kreeg, en ik me verbaasde over de grote
ruimte zowel als de buitengewoon sfeervolle en gezellige inrichting, verliet ik Café
Boonstra, met het voornemen om in de
abije toekomst samen met mijn vrouw hier
eens te gaan eten.

Korfbalvereniging ODA
Het buitenseizoen begint weer!
De dagen worden weer langer en het weer
wordt weer warmer. Het buitenseizoen
van het korfballen begint binnenkort weer.
ODA/OWK zullen de thuiswedstrijden op
het sportveld van De Doefkamp spelen.
Hieronder een overzicht van de thuiswedstrijden van C1 en D1.

Sneeuw
Bart Henstra

Neen, zeer zeker geen diepe zucht.
Als die vlokken vallen uit de lucht.
Welke bij duizenden zwevend in het rond.
En dan vallend op die vieze grond.
Vormen daar samen een mooi geheel.
Als een ongeschonden juweel.
Dit aanschouwen doet wat met je gevoel.
Als u begrijpt waar ik op doel.
Ongerechtigheden verdwijnen in het niet.
Als je deze herschapen aarde nu ziet.
Vandaar mijn oproep, geniet!
Want bij dooi is het veelal verdriet.
Blubber van hier tot ginder.
En dat geeft ontzettend veel hinder.
Tot slot nog het moraal.
Van dit sneeuwverhaal.
Doorslaggevend is niet het pak of de toon.
Maar het innerlijk van de persoon.

hhzaterdag 9 april 2016, om 10 uur		
ODA/OWK D1 - WIK ‘34 D1		
om 11 uur ODA/OWK C1 - Altijd Kwiek C1
hhzaterdag 23 april 2016, om 10 uur
ODA/OWK D1 - MF Burdaard D6
hhzaterdag 7 mei 2016 om 11 uur 		
ODA/OWK C1 - De Granaet C1
hhzaterdag 28 mei 2016 om 10 uur		
ODA/OWK D1 - NQL D2 10.00 		
om 11 uur ODA/OWK C1 - Udiros C1
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COLUMN

Even serieus: euthanasie
Henk van Kalken

De tv maakte een moeilijk onderwerp weer
eens actueel: euthanasie. Een vrouw met
semantische dementie kreeg euthanasie,
waarover een documentaire verscheen en
waar actualiteitenprogramma’s aandacht
aan schonken. Deskundigen, voor- en
tegenstanders, moralisten, betweters,
verontrusten en boze medeburgers struikelden over elkaar in hun ijver om hun
mening te geven. Zware termen werden
gebruikt; zelfs moord. De arts- euthanasist (bestaat dat woord?) in kwestie werd
in DWDD openlijk beschuldigd van dit
zware misdrijf. Het onderwerp houdt de
gemoederen in religieus, humanistisch en
politiek Nederland al decennialang bezig.
Huppakee-weg wordt misschien wel het
woord van 2016. Ik schreef op het forum
van een ethicus, dr. Erwin J.O. Kompanje,
mijzelf ongeveer tussen de betweters en
de verontrusten plaatsend: […] “Ik vind
het bijna pervers dat anderen de macht
hebben om te bepalen of degene die euthanasie wil, wel voldoende lijdt en of dit
lijden al dan niet uitzichtloos is. Lijden
is subjectief. Langdurig ‘draaglijk’ lijden
kan voor iemand even erg of zelfs erger
zijn dan kortstondig hevig lijden. Mensen
die geacht worden hiervoor doorgeleerd
te hebben – de medische en de juridische
stand – hebben het monopoly van de kennis. Indien er op een schaal van 1 t/m 10
vastgesteld wordt dat lijden bij 9 ‘ ondraaglijk’ is komt het groene licht: de patiënt
mag doodgaan. Een ander, die het lijden
op dezelfde schaal al bij 6 ondraaglijk
vindt moet nog even geduldig zijn en braaf
nog even doorlijden, tot mensen die zich
aanmatigen het beter te weten hun fiat of
veto geven. Moet iedereen die het leven
niet meer ziet zitten op verzoek dan maar

geëuthanaseerd worden? Nee, natuurlijk.
En ook ik weet niet hoe om te gaan met
wilsonbekwamen. Ik ben dan ook blij, zelf
niet voor godheid te hoeven spelen en
mede te bepalen wie sterven mag of nog
leven moet.

Beste Dorpsgenoten,
Na lang aarzelen hebben we besloten deze
zomer een “zomerstop”/sabbatical te nemen
m.b.t. Het Rode Hert.
Het lijkt ons na 22 jaar heel prettig één
zomerseizoen niet naar de buienradar te kijken om ons werk te plannen (hoeveel taarten
moeten we bakken, moeten we personeel
vragen etc.), gewoon een vrij weekend te
hebben en meer tijd om te mantelzorgen.
Daarbij heeft Marga een baan van 30 uur in
Drachten wat ze erg leuk vindt. Tot en met
1 juni zijn we nog wel open voor groepen op
afspraak, daarna gaan we dicht.
Vanaf oktober zijn we gewoon weer op
afspraak open en zijn alle vaste verenigingen
weer van harte welkom en alle afspraken
die gemaakt zijn (ook in de zomermaanden)
gaan gewoon door.
Tijdens onze zomerstop kunnen jullie in overleg met ons gebruik maken van het café of
grote zaal voor bijzondere gebeurtenissen
zoals receptie of condoleance.
Je kunt contact met ons opnemen via
info@cafehetrodehert.nl of inspreken op ons
antwoordapparaat 0505034238.
Met een hartelijke groet Ancel & Marga.
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Prikbord
Wilt u ook iets op het prikbord plaatsen? Mail uw bijdrage dan naar de.wolmer@gmail.com

Bedankje
Op 10-2-2016 kwam Erik van der Veen,
namens ver.dorpsbelangen {dus namens
jullie allemaal} mij een prachtig boeket
bloemen brengen.Dit n.a.v.mijn 90 -ste
verjaardag.Ook zijn er veel kaarten en
telefoontjes gekomen.Heel hartelijk dank
daarvoor.
Grietje-Cremer-Scheepstra

advertenties

JUBILEUM

Trieneke Aukema 80 jaar
Bert Blaauw

Op 9 februari jl. vierde Trieneke Aukema
haar 80e verjaardag. Trieneke werd op
9-2-1936 in Woldendorp in de gemeente
Termunten geboren als Trieneke Bosker.
Zij was het derde kind van haar ouders.
Haar broer en zus waren respectievelijk 10
en 8 jaar ouder, waardoor ze als kind weinig aan beiden heeft gehad. Ze woonden
op een boerderij, waarbij zowel aan akkerbouw als aan veeteelt werd gedaan. Een
gemengd bedrijf, zoals er in de tijd velen
waren. Ze kan zich noch heel goed herinneren, dat ze als 8 jarig kind de oorlog
meemaakte en heel bang was, toen ze met
de familie dagen in een sloot heeft gelegen
om zich te beschermen tegen de gevechten
van de Duitsers met de Canadezen, waarbij
hun boerderij platgeschoten werd.
Ze ging in Woldendorp naar de lagere
school en de ULO en daarna naar de
huishoudschool aan de Kraneweg in
Groningen, alwaar ze een tweejarige
cursus intern en extern volgde. Daarbij
moesten ze werken in een kosthuis.
Haar eerste werk kreeg ze in het AZG in
Groningen als verpleegster. Maar omdat ze
er niet tegen kon, dat mensen overleden, is
ze daar niet lang geweest en vond ze een
werkplek in Vilsteren, waar een internaat
was voor een twintigtal kinderen van rijke
ouders, die in het buitenland verbleven. Ze
werd juffrouw van de huishouding, maar
moest meestal met de jeugd naar buiten
om ze bezig te houden, omdat dat niet de
sterkste kant van de directrice was.
Uitgaan deden ze in die tijd pas rond het
20e levensjaar en omdat Trieneke een rijbewijs had, reed zij altijd, als ze met haar
vriendinnen naar de uitgaansgelegenheden

ging . Die waren op Eekenstein in
Appingedam, in Winschoten of de
Sprookjeshof in Zuidlaren. Daar leerde ze
Jaap Aukema uit Roderwolde kennen en
kregen al snel verkering.
In 1963 zijn ze getrouwd en kwamen ze
wonen op de boerderij aan de Kruiskamp
bij Jaap’s ouders. Ze heeft zich daar altijd
prima op haar plek gevoeld en ook klikte
het met haar schoonouders.
Trieneke en Jaap kregen drie dochters:
Freja, Ettie en Renda. Freja was samen met
haar man Jan speciaal voor de 80e verjaardag van moeder overgekomen uit Canada,
waar ze al twintig jaar wonen en Jaap en
Trieneke regelmatig op bezoek krijgen.
Intussen is de familie Aukema uitgebreid
met 7 kleinkinderen, waar ze heel trots op
zijn.
Trieneke heeft altijd met veel plezier
meegeholpen op het veebedrijf waar het
verzorgen van het jongvee en andere
kleine huisdieren, haar lust en leven was.
Als hobby’s noemt ze zingen, tennissen
en gymnastiek, al halen de laatste twee
niet meer het niveau van een aantal jaren
geleden. Ze gaat altijd met plezier naar de
bijeenkomsten van de vrouwenvereniging
en kijkt met voldoening terug op de 25 jaar
die ze deel uitmaakte van het kerkbestuur.
Momenteel zorgt ze nog steeds voor de
bezorging van de kerkblaadjes.
Toekomstplannen heeft ze niet, maar ziet
die met vertrouwen tegemoet.
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boekhandel
daan nijman
heerestraat 87 • roden • 050 501 29 67
info@daannijman.nl • daannijman.nl

Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

Dorpsagenda

Colofon

vrijdag 1 april 2016 Frouluuscafé, 		
café Het Rode Hert, aanvang 17.00 uur

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

vrijdag 1 april 2016 Dorpsbelangen,
zomerprogramma voor 1 april inleveren op
info@dorpsbelangenroderwolde.nl
zaterdag 2 april 2016 Molen Woldzigt,
demonstratie olieslaan, 13:30 – 16:00 uur
dinsdag 5 april 2016 Kerk,		
Koffie- ontmoetingsochtend in het
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 tot
11.30 uur
zaterdag 9 april 2016 Korfbalwedstrijd,		
ODA/OWK D1 - WIK ‘34 D1, aanvang 10 uur
zaterdag 9 april 2016 Korfbalwedstrijd,		
ODA/OWK C1 - Altijd Kwiek C1, aanvang
11 uur
woensdag 13 april 2016 Vrouwenvereniging,
Lezing: Daan, Himalaya, café Het Rode Hert,
aanvang 19.30 uur
woensdag 13 april 2016 Dorpshuis, 		
4e wandel2daagse. Inschrijving tussen 18.00
en 19.00 uur in het MFA De Doefkamp
donderdag 14 april 2016 Dorpshuis,
4e wandel2daagse. Inschrijving tussen 18.00
en 19.00 uur in het MFA De Doefkamp
zaterdag 23 april 2016 Korfbalwedstrijd,
ODA/OWK D1 - MF Burdaard D6, aanvang
10 uur
vrijdag 29 april 2016 Molen Woldzigt en
Meulenkaomer, Seizoensopening, 16.30 uur

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: 7 april 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:
hhMiedema, dakbedekking en
installatietechniek
hhCafé Marten Scheepstra
hhStichting Olie– en Korenmolen Molen
Woldzigt
hhDiaconie
hhVereniging Dorpsbelangen Roderwolde
hhBertus Jansma
hhStichting Openluchtspel Roderwolde
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Koos Vrieling Boomkwekerij
Tuincentrum
Hovenierswerken
Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde

Ook voor aanleg en
onderhoud uitgevoerd door
vakbekwaam hoveniers!

www.koosvrieling.nl

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf

Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke
bouw- en isolatiematerialen
Ook voor al uw schilderwerken.
Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006

Altenaweg 1, 9321 XG Peize Tel. 06- 12 504 492

 

n

ken



 

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)

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.

Transportweg 3 - 9301 ZX Roden

café HET RODE HERT

voor al uw voetproblemen

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak:
- koffie/thee
met ons eigenen
gebak,
op donderdag
vrijdagochtend praktijk
- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,
L&M
Haarmode
in
, Kanaalstraat
- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet,
hapjesbuffet,6 Roden
- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels
Dit alles bereid
in onze
eigen keuken
Anneke
Buring

| Hoofdstraat 44 Roderwolde

06 bellen
15 36 voor
41 95een
| e afspraak
info@pedicure-opgoedevoet.nl
U kunt tons
Marga La Crois en
Ancel ten Hoopen
i www.pedicure-opgoedevoet.nl
Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238
ook voor uw diabetische en/of reumatische voet
www.cafehetrodehert.nl

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde
Docent / Kunstenaar
Cursussen / Workshops
(portret / model / landschap /
beginnersworkshop)
Familiefeestjes en Bedrijfsuitjes ook op locatie!

verkoop en reparatie
van alle merken auto’s
Workshop: € 40,- p.p. (incl. materiaal, uitgebreide lunch
met broodjes
en soep etc.)
(nieuw
en gebruikt)

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

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

PLUS DE WEERD
HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE
TEL. 050-5032489 - FAX. 050-5032114

PLUS OPGETELD DE BESTE !

Voor al uw bloemen en planten,
rouw-, trouw- en bloemwerk

