
 Prachtige creaties tijdens Palmpasen
 Glasvezel met hindernissen

 Vrouwenvereniging bakt

NUMMER 121

JAARGANG 13

APRIL 2016

DORPS– EN SCHOOLKRANT



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

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke 

bouw- en isolatiematerialen 
Ook voor al uw schilderwerken.

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

 

 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
             Tuincentrum 
                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
 

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)
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Van de redactie
Lydia Glas

Voor u ligt een vervroegde Wôlmer in ver-
band met de geplande schoolvakantie. 

De paasdagen zijn weer achter de rug. De 
kleuters hebben dit gevierd met het zoeken 
naar paaseieren, de midden- en boven-
bouw schoot met neutjes en er werden 
weer palmpaastakken gemaakt. Van dit 
alles zijn de verhalen en foto’s terug te vin-
den in deze Wôlmer. 

Wij wensen u veel leesplezier.

In dit nummer

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Jarigen 7

Peuterspeelzaal Dreumes 8

Onderbouw 9

Middenbouw 10

Middenbouw (vervolg) 11

Middenbouw (vervolg) 13

Bovenbouw 13

15 Palmpasen, Paaseitjes zoeken en 
Paaswerkstukje (Groep 1/2)
Neutje schieten Groep 3 t/m 8  16

16 Sporentocht Wôlmer 12 mei 
17 Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen 17

De Meulenkaomer 17

Dorpshuis 18

Vrouwenvereniging 19

Kaarten en Sjoelen 19

Tennisvereniging Roderwolde 21

Reisvereniging De Zwerver  22

Ouderenvereniging 23

25 RECEPT VAN DE MAAND Visschotel met 
champignons en aardappelen

25 COLUMN Gek
27 INGEZONDEN Sport- en beweegdocente in 

het bloemetje gezet 
27 AANKONDIGING Kroegenrally
28 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 

Onlanden
29 VAN ONDER DE WIEKEN Voorbereidingen 

nieuwe seizoen  
Vergeven 31

32 INGEZONDEN Persbericht
33 DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers
34 Dorpsagenda
34 Colofon

grote foto voorkant: Harriët Middendorp
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Uitslag raadgevend referendum
De uitslag van het raadgevend referen-
dum over het associatieverdrag van 
de Europese Unie met Oekraïne in 
Roderwolde (stembureau Het Rode Hert) 
geeft een totaal ander beeld dan die van 
Noordenveld en Nederland.

Nederland:
Opkomst  32,2 %  Voor  38,1%  Tegen 61,1% 
Noordenveld:    
Opkomst  36,8%  Voor  47,2%  Tegen 52,2% 
Roderwolde:    
Opkomst  42 %     Voor  58,5% Tegen 41,4% 
Voor: 146 stemmen   Tegen: 104 stemmen         
Blanco 1 stem

Welke reden hieraan ten grondslag ligt, 
is natuurlijk niet direct aan te geven, 
maar opmerkelijk is het wel. Ook bijzon-
der is, dat de gemeenten Amsterdam en 
Groningen beiden meer voor- dan tegen-
stemmers hadden in tegenstelling tot het 
overgrote deel van de andere gemeenten in 
ons land. Het referendum heeft de vereiste 
opkomst van 30% gehaald, maar is hier-
door nog niet bindend voor de regering. Of 
deze uitslag nog gevolgen zal hebben, zal 
de toekomst moeten uitwijzen.

Baardmannetjes
Heeft u nog iets kunnen meemaken 
van de opnames voor dit programma? 
Waarschijnlijk niet, want de oplettende 
lezer had natuurlijk al lang in de gaten, dat 
de eerste vrijdag na Goede Vrijdag op 1 
april viel. 

Meestal wordt er op 1 april niet meer inge-
trapt, maar RTV Drenthe heeft dit jaar toch 
veel kijkers en luisteraars op het verkeerde 
been gezet, met het bericht, dat n.a.v. het 

vandalisme bij de hunebedden, deze te 
gaan beschermen met een glazen koepel, 
evenals dat met de commandantswoning 
op voormalig kamp Westerbork is gebeurd. 
De directeur van het Hunebedmuseum 
in Borger, Hein Klompmaker, maakte dit 
bericht wereldkundig op het nieuws van 
RTV Drenthe. Gedeputeerde van der Tuuk, 
deed er nog een schepje bovenop, door in 
diezelfde uitzending te verklaren, dat de 
Provincie Drenthe hiervoor 300 000 euro 
beschikbaar stelde, om de hunebedden, 
die Wereld Erfgoed zijn, voor het nage-
slacht te beschermen. Vervolgens maakte 
directeur Mulder van het herinnerings-
kamp Westerbork, het nog aannemelijker, 
door te stellen, dat het geen goed idee was, 
omdat dan kinderen, die erop klommen en 
onderdoor kropen, hierdoor die beleving 
zou kunnen worden ontnomen. Hoewel hij 
er wel bij zei, dat het eigenlijk niet gepast 
was om de hunebedden als speelobject te 
gebruiken. Bij de rubrieken op de radio, 
waar luisteraars hun mening kunnen 
geven, werd er volop gereageerd door voor 
en tegenstanders. Ook werd het item mee-
genomen in de dagelijkse stelling op radio 
Drenthe, waarbij je  kunt aangeven of je 
voor of tegen iets bent.  Natuurlijk werd er 
net als anders vurig op gestemd. Op vrij-
dagmorgen om 10.00 uur zou Klompmaker 
in het Hunebedmuseum verdere informa-
tie geven over de verdere gang van zaken. 
En dat deed hij ook, door op dat tijdstip te 
melden, dat het om een 1 aprilgrap ging. 

De eerlijkheid gebiedt me om te zeg-
gen, dat ik er ook in getrapt ben en kan 
bovendien waardering opbrengen voor de 
grandioze manier, waarop ze dit op poten 
hebben gezet, in tegenstelling tot een groot 
aantal anderen, die zich belazerd voelden.
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Herten gemist
Hebt u de herten, die in het kampje bij de 
boerderij van fam. Aukema lopen, ook al 
een tijdje daar niet zien lopen? Dan klopt 
dat. Het blijkt, dat deze dieren veel te lang 
aardappelschillen en brood gevoerd heb-
ben gekregen, met alle goede bedoelingen 
ten spijt. Maar volgens de veeartsen heeft 
dit tot gevolg, dat de dieren niet meer gaan 
herkauwen. En dat moet juist wel, want ze 
behoren immers niet voor niets tot de her-
kauwers. Om te proberen dat bij de herten 
terug te krijgen, zitten ze binnen en krij-
gen alleen hooi en brokjes te eten. Hopelijk 
heeft deze methode succes en lopen ze 
over niet al te lange tijd weer buiten. Komt 
u dan vooral, met uw (klein)kinderen, 
weer kijken om ervan te genieten, maar 
voert u ze alstublieft niet meer.

Palmhaantjeskeuring
De door VOOOR georganiseerde 
Palmhaantjeskeuring op Palmzondag in 
het dorpshuis trok volop belangstelling. 
Zowel van de deelnemende kinderen als 
publiek. Het was voor de jury geen gemak-
kelijke taak om de mooiste palmtakken er 
uit te zoeken. Maar het mooie van dit eve-
nement is, dat elk kind verblijd wordt met 
een zelf gekozen cadeautje.

Paasvuur
Het leek er even op, dat het weer spel-
breker zou zijn, maar gelukkig kon onder 
grote belangstelling het paasvuur op 
Tweede Paasdag in brand worden gestoken. 
Het was ook dit jaar weer een heel gezel-
lige gebeurtenis.

Glasvezel met hindernissen
De opmars van de aanleg van glasvezel 
loopt goed op schema. Op heel veel plaat-
sen ligt de kabel al tot aan de gevel. Dat 
is een positief geluid. Helaas gaat zoiets 
ook met tegenslagen gepaard, want het 

veroorzaakt de laatste tijd nogal eens 
storingen bij internet- en telefoonverbin-
dingen. Zelfs stroomstoringen komen voor. 
Allemaal heel vervelend, maar ik ben bang, 
dat we hiermee nog wel even geconfron-
teerd zullen blijven, zolang de aannemer 
bezig is. Laten we hopen, dat we daar van 
af zullen zijn, wanneer de aansluitingen 
een feit zullen zijn.

Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Vervanging juf Marije
De komende periode is juf Marije met 
zwangerschapsverlof. Dit verlof duurt 
t/m de zomervakantie. Gelukkig hebben 
we inmiddels vervanging voor juf Marije 
gevonden. De komende periode gaat juf 
Renske Timmerman op onze school deze 
vervanging op zich nemen. Juf Renske stelt 
zich zelf even voor: 

Hallo, ik ben Renske Timmerman. Ik zal juf 
Marije vervangen tijdens haar zwangerschaps-
verlof. Maandag en dinsdag geef ik les aan 
groep 1-2 en vrijdag aan groep 6-7-8. Met 
beide klassen heb ik al kennis gemaakt en ik 
heb zin om de komende weken met de leerlin-
gen aan de slag te gaan. Ook vind ik het leuk 
om bij het gezellige team van Het Palet te 
horen! Nog wat meer over mij: ik kom uit Eelde, 
ik ben 24 jaar en zeilen, lezen, koken en bak-
ken zijn mijn hobby’s. Groeten, Renske.
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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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Gezondheidsweek Noordenveld
Dit jaar vond voor het eerst een ‘gezond-
heidsweek’ plaats voor alle basisscholen 
in de gemeente. De kinderen hebben deze 
week een flesje gekregen om water te drin-
ken in de klas. Daar is volop gebruik van 
gemaakt. De kinderen zijn tot de conclusie 
gekomen dat ons kraanwater heel lekker 
én gezond is! 

Daarnaast hebben we in de klas ook les-
sen gedaan over gezonde voeding en in de 
pauze zijn we actief aan de slag gegaan met 
een aantal activiteiten, zoals tikspelletjes. 
Meester Harry heeft tijdens de gymles het 

“Weet wat je eet”parcours gedaan. Wist u 
dat je 86 minuten moet touwtje springen 
om de calorieën van één pizza weer te 
verbranden?

Overgang naar een continurooster
Binnen het onderwijs in Nederland is er 
inmiddels een flink aantal scholen over-
gestapt naar een continurooster. Dat 
betekent dat alle leerlingen tussen de 
middag op school blijven en in de klas een 
broodje eten met de meester of de juf. 

Op onze school zijn we (in opdracht van 
ons schoolbestuur) ook gaan nadenken 
over onze schooltijden. Dit is gedaan door 
de MR en het team van onze school. Eind 
januari heeft een ouderraadpleging plaats-
gevonden met betrekking tot het wel of 
niet invoeren van het continurooster vol-
gend schooljaar. 

Inmiddels is bekend dat het merendeel 
gestemd heeft vóór het continurooster. Het 
aantal stemmen voor is 20 en tegen zijn 
11 stemmen. Om de overgang naar vol-
gend schooljaar zo soepel mogelijk te laten 
verlopen, gaat het team in samenwerking 
met de MR de aankomende tijd bezig om 
de praktische zaken te regelen die komen 

kijken bij de invoering van het continu-
rooster. Hieronder valt onder andere de 
urenverdeling en inzet van de teamleden. 

Erik Beumer gaat de aankomende tijd met 
ieder teamlid in gesprek om daarna de ver-
deling voor volgend schooljaar te kunnen 
bepalen. 

De schooltijden zullen maandag t/m vrij-
dag van 08.30 tot 14.00 uur zijn. 

Met tussendoor een korte pauze van een 
kwartier en een lunchpauze van een half 
uur.

Jarigen

Anne Krul wordt op 2 mei 11 jaar
Sabine Tuinhof wordt op 3 mei 11 jaar
Tristan Smilda wordt op 19 mei 9 jaar
Daniek van Zonneveld wordt op 22 mei  4 
jaar
Mirka Posthumus wordt op 28 mei 5 jaar
Jurre Venekamp wordt op 30 mei 7 jaar

Moeder Overste 

Ik wil graag even over uw dochter pra-
ten." zegt de nieuwe schoonzoon tegen zijn 
schoonvader. "Ik ben nu al een maand met 
haar getrouwd, maar we doen het bijna 
nooit. Ze lijkt wel een non!""Wacht even..." 
zegt de schoonvader,"... dan roep ik even 
Moeder Overste erbij!" 
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Verjaardagen: 
Op 3 mei wordt Zoe Maris 3 jaar. Van harte 
gefeliciteerd!

Soms lijkt het alsof kinderen sommige din-
gen niet oppikken, maar dan komt er toch 
een tijd later een opmerking waardoor 
je weet dat ze het wel begrepen hebben. 
Zoals bij Elvira, die ontzettend trots op 
haar baby zusje is. Op mijn vraag of de 
baby groot of klein is zei Elvira dat ze nog 
wel heel erg klein is. Waarop ik zei dat ze 
vast heel snel zou gaan groeien. Elvira zei: 
“dan moet je haar steeds water geven”. Tja, 
dat doe je immers bij bloembolletjes ook.

Peuterspeelzaal Dreumes

Hallo allemaal,

Terwijl de lente nu echt begonnen is zijn 
onze bloembolletjes in de groep al weer 
uitgebloeid. Af en toe water geven en ze 
groeiden snel en stonden al gauw volop in 
de bloei in een lekker warm lokaal. 

We hebben de bolletjes naar buiten 
gebracht en zijn al weer bezig met het vol-
gende thema, “kunst”.

Wanneer is iets kunst? Onder andere als 
het in een museum hangt. Nou in ons 

“Dreumes museum” hangen heel veel 
kunstwerken, die op heel veel verschil-
lende manieren gemaakt zijn.  Kom gerust 
eens een kijkje nemen. 

Geboorte: 
Op 22 maart heeft Elivira Moedt een zusje 
gekregen. Ze heet Josefien. Van harte 
gefeliciteerd! 

Zo ontstaan burenruzies...

Jantje zeurt al maanden zijn ouders de 
oren van hun kop dat hij een broertje 
wil.

Op een dag is vader dat gezaag spuug-
zat. Hij roept Jantje en zegt:

"Kijk, hier heb je wat graszaad.  'Strooi 
dit maar goed rond in de tuin en dan 
komt de ooievaar wel vanzelf."

Jantje strooit het graszaad overal rond."

Twee maanden later krijgen de buren 
een baby.

Tijdens het kraambezoek zegt Jantje 
tegen de buurman:"Als je maar weet dat 
het niet jouw zaad was, maar dat van 
mijne pappie"
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Onderbouw
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Middenbouw
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Middenbouw (vervolg)
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café HET RODE HERT

 
 

Hoofdstraat 32, Roderwolde 
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www.buiterroden.eu
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Middenbouw (vervolg)

Bovenbouw

Hoe leef ik gezond en gelukkig.
Ik ga vertellen hoe je gezond en gelukkig 
kan leven. Ga af en toe naar de supermarkt 
om eten en drinken te kopen. Spaar genoeg 
voor een huis en richt hem in. Sport onge-
veer 3 keer per week. Slaap ook ongeveer 
10 uur per dag.  Je mag wel gamen maar 
niet langer dan 10 uur per week. Als je 
genoeg geld hebt kan je ook eens leuke 
dingen kopen voor jezelf maar denk wel 
goed na of je het echt nodig hebt. Zo ben ik 
erg gelukkig en voel ik me gezond. 

Geschreven door:  Marit, Amber, Steyn en 
Jesper. 

Groep 6/7/8

Hoe krijg je een gezond en gelukkig leven
Je hebt nodig : kleren, een huis, eten en 
drinken en medicijnen. Dus dan moet je 
een huis, kleren, medicijnen kopen. Dus 
dan heb je een goede baan nodig. Zorg dat 
je niet te laat op bed gaat. Je hebt natuurlijk 
ook familie nodig die voor je kan zorgen. 
medicijnen ben je ook hard nodig bijvoor-
beeld als je ziek bent. Er moet ook een 
dokter in de buurt zijn. En tot slot heb ik 
vermaak nodig bijvoorbeeld huisdieren. Zo 
blijf je gezond en gelukkig. 

Geschreven door Sirius Eldering, 

Getypt door Yaroslav Posthumus en Ruben 
Alberts Verbeteringen Marijn Venekamp
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Gezond en Gelukkig leven
In deze tekst leer je hoe je een gezond 
en gelukkig leven hebt. Voor een gezond 
en gelukkig leven heb je nodig: Goede 
ouders. Als je goede ouders hebt die goed 
voor je zorgen. Ben je blijer en geluk-
kiger. Een huis. Een huis is belangrijk. 
Een huis moet stevig zijn. Zodat hij niet 
zomaar wegwaait. Eten. Gezond eten is 
erg belangrijk. Eet dus niet elke dag patat 
of pizza. Maar eet elke dag twee stuks 
fruit en twee ons groente. Drinken. Water 
is het beste. Als je per dag vijf tot negen 
glazen per dag drinkt, ben je gezond bezig. 
Het is ook belangrijk om elke dag op tijd 
naar bed te gaan. Als je dat niet doet ben 
je de volgende dag erg moe. Naar school 
gaan is voor later vooral belangrijk. Als 
je goed je best hebt gedaan op school kun 
je later een goede baan krijgen. Goede 
kleren. Als je goede warme kleren hebt 
heb je het niet snel koud. En als je goede 
zomer kleren hebt krijg je het niet snel 
warm. Sportkleding (schoenen). Sporten 
is belangrijk. Als je een paar keer per week 
sport blijf je gezond. Geld is altijd han-
dig, maar teveel is nooit goed. Als je je 
geld opspaart kun je later er iets leuks van 
kopen. Nog een kleine tip: Het is leuk om 
een huisdier te hebben. Die kan je gezel-
schap houden. Maar als een van je ouders 
allergisch is kan dat niet. 

Gemaakt door: Maura v/d Heide (groep 
8), Ruben Middendorp (groep 8), Sabine 
Tuinhof (groep 7), Jesse Vrieling (groep 6)

Gezond en gelukkig leven
Hier leest u een tekst over hoe u gezond en 
gelukkig kan leven. Wat hebt u nodig om 
gezond en gelukkig te leven? U hebt een 
familie nodig, maar het is ook belangrijk 
dat u onderdak hebt. En eten en drinken is 
ook heel belangrijk. U hebt ook medicijnen 
nodig voor als u ziek bent. En u moet ook 

een school voor uw kinderen zoeken. Nu 
gaan we de stappen zetten. U moet eerst 
een baan vinden om geld te verdienen. Als 
u genoeg geld hebt koop dan onderdak en 
eten en drinken. Het is ook handig als u 
de nodige meubels koopt, zodat u niet op 
de grond hoeft te slapen. Begin een fami-
lie ,zodat u niet eenzaam bent. Vind een 
school voor uw kind/kinderen, zodat zij 
ook een baan kunnen vinden. Leef gezond, 
want anders wordt u te dik. Rook bijvoor-
beeld ook niet ,want dat is slecht voor u 
en uw familie. En als u dit doet dan leeft u 
gezond en gelukkig. 

Gemaakt door Anne Krul, Floor Van Der 
Heide, Luuk Battjes en Rostik Posthumus 

Een gezond en gelukkig leven
Hier kan je lezen hoe je een gezond en 
gelukkig leven kan leiden. Ten eerste zoek 
een land op waar het vrede is en je goede 
rechten hebt. Het is belangrijk dat je een 
fijn huis hebt  en een familie die voor je 
zorgt, want zo wordt je minder snel ziek.  
Er zijn ook andere dingen om minder 
snel ziek te worden zoals: Eet gezond bijv. 
groente en fruit, slaap genoeg en ga spor-
ten voor een goede weerstand en het is ook 
handig om een verzekering aan te vragen 
voor een ziekenhuis of dokter. Die kan je 
helpen. Als je dat wilt moet je natuurlijk 
geld verdienen en daarvoor moet je naar 
school. Zo kan je dus gezond blijven. Als je 
gelukkig wilt zijn kunnen wij je niet echt 
helpen, want het hangt er helemaal van af 
waar jij gelukkig van wordt. 

Gemaakt door Loes van Dam (groep 8) 
Salesta Smilda (groep 7) Madelon keun 
(groep 7)
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Palmpasen, Paaseitjes zoeken en Paaswerkstukje (Groep 1/2)
Foto’s Harriët Middendorp
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Sporentocht Wôlmer 12 mei 

In de vorige Wôlmer hebt u kunnen lezen, 
dat er op donderdag 12 mei een sporen-
tocht zal worden georganiseerd door Wil 
Schröder en Bert Blaauw, namens de 
Wôlmer. Deelname is gratis, maar als u 
eraan wilt deelnemen, moet u zich even 
aanmelden. Dat kan op verschillende 
manieren: 

telefonisch:  Wil  5033261…Bert  5033728

of via de mail:      
Wil  wilenlia@gmail.com      
Bert e.blaauw13@kpnplanet.nl 

Dat u zich moet aanmelden, heeft 2 
redenen:
1  De tocht vindt plaats in het 

Mensinghebos te Roden en we gaan 
daar met de auto naar toe. We moeten 
dus weten hoeveel auto’s we nodig zijn.

2 Na afloop drinken we op onze kos-
ten koffie/thee in het dorpshuis. 
Het bestuur van het dorpshuis moet 
weten op hoeveel personen ze kunnen 
rekenen.

We gaan ervan uit, dat iedereen na afloop 
hieraan meedoet, tenzij er dringende 
zaken zijn, die dat niet mogelijk maken.

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 
mei!!!!!!!!!!!!!! Verzamelen donderdag 12 
mei a.s. om 19.00 uur op het Doedensplein.

De tocht zal ongeveer 2 uren duren. Mocht 
het slecht weer zijn, dan zal Wil in het 
dorpshuis een presentatie met dia’s geven 
over sporen in de natuur. De redactie van 
de Wôlmer hoopt, dat veel mensen gebruik 
gaan maken van deze mogelijkheid.  

Neutje schieten Groep 3 t/m 8 
Foto’s Harriët Middendorp
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Infoborden Dorpsbelangen
Een poosje geleden heeft Jan van der Veen 
wat reparaties verricht aan onze informa-
tieborden. Ze staan er alle vijf weer prima 
bij. Het viel ons en andere dorpsbewoners 
echter op dat ze regelmatig overvol zijn. 
Vooral door grote aankondigingen en aan-
kondigingen van activiteiten die al geweest 
zijn. Om ze leesbaar en netjes te houden 
even in het kort de spelregels:
h Gebruik voor je boodschap maximaal 

A4 formaat
h Haal je spullen er zelf even weer af als 

de activiteit geweest is.
h De info die geplaatst wordt, moet te 

maken hebben met activiteiten in onze 
schoolkring.

Als iedereen hier even weer alert op wil 
zijn, dan houden we de boel samen netjes. 
Alvast bedankt!

De Meulenkaomer
Ada van Dijk

Opening Meulenkaomer  
Het nieuwe seizoen komt eraan! De afgelo-
pen winter heeft een grote groep creatieve 
inbrengers van de Meulenkaomer hard 
gewerkt om een mooie start te maken op 
vrijdag 29 april a.s. 

We hebben het vorige seizoen afge-
sloten met een workshop speksteen 
snijden, gegeven door Dirk Magré. Het 
Dorpshuis was bijna te klein voor de grote 
groep deelnemers. Ook de afgelopen 
Voorjaarsvergadering in het Rode Hert 
was buitengewoon goed bezocht. Er waren 
nieuwe gezichten en er werd enthousi-
ast met elkaar gepraat over het nieuwe 
seizoen. 

De Meulenkaomer is net als vorige jaren 
geopend van dinsdag- tot en met zaterdag-
middag van half twee tot vijf uur. Ook als 
er in de molen een bijzondere happening 
is, zullen we de deur open zetten. Er zijn 
nieuwe producten te koop en de collectie 
sokken is weer uitgebreid van mini-
maat tot reuzenvoet, in allerlei soorten 
en kleuren. Buiten staat weer een mooie 
verzameling planten te koop, die regelma-
tig aangevuld zal worden. Dit jaar zullen 
de gezusters Smilda (Alberdien, Ina en 
Hetty) hun schilderwerk tentoonstellen. 
Ook als is de ruimte beperkt, zij zul-
len verschillende technieken tonen in de 
Meulenkaomer. 

Voor nieuwe enthousiaste deelnemers is 
altijd ruimte, of om een winkeldienst te 
draaien, artikelen in te brengen of gewoon 
om mee te helpen tijdens bijzondere eve-
nementen. Dit jaar wordt de ZOMERMARKT 
voor de molen gehouden op de tweede 
zondag in augustus, de 14e. Afhankelijk 
van de komende opbrengst van fruit en 
groente wordt aan het einde van het sei-
zoen een OOGSTFEEST  gehouden. Dit zal 
voor en in de molen en Meulenkaomer 
plaatsvinden in samenwerking met het 
molenaarsechtpaar. 

We hopen vele Rowolmers en aan-
verwanten te mogen begroeten in de 
Meulenkaomer!
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Dorpshuis
   DAUWTRAPPEN 2016

 

Donderdag 5 mei is het weer zover!!

Voor dag en dauw de natuur in om met z’n allen op Hemelvaartsdag te gaan Dauwtrappen.
We hopen dat er net als vorig jaar veel deelnemers willen meedoen. Na een wandeltocht van 
maximaal 2 uur, onder leiding van Siem ter Steege,  sluiten we gezamenlijk af met een heer-
lijk ontbijt in het dorpshuis. 
De kosten van deelnemen zijn:  volwassenen   € 3,=     
    kinderen tot 12 jaar  € 2,=
Deze kosten kunt u op 5 mei in het dorpshuis voldoen.

In verband met de inkoop voor het ontbijt willen we graag weten met hoeveel mensen u 
mee gaat doen. 
Hiervoor kunt u onderstaande bon invullen en voor 30 April in de brievenbus deponeren van 
OBS Het Palet of bij een van onze bestuursleden. U kunt uw opgave ook doorgeven via onze 
e-mail: doefkamp@gmail.com

Datum  : Hemelvaartsdag 5 mei 2016
Plaats  : Dorpshuis, Mfa “de Doefkamp”
Tijd vertrek : 06.00 uur

Graag tot 5 mei! 
Het dorpshuis bestuur

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik/wij doen mee met het dauwtrappen. 
 _____ volwassenen             
 _____  kinderen

Naam:……………………………………………
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Vrouwenvereniging

Broodbakworkshop
Woensdag 16 maart 2016 had de 
Vrouwenvereniging Roderwolde een 
broodbakworkshop op haar agenda staan 
bij de familie Buiter uit Foxwolde. Door 
de vele aanmeldingen moest de groep 
in tweeën verdeeld worden. De eerste 
groep ging op woensdag 16 maart en de 
tweede groep op woensdag 31 maart. Bij 
aankomst werden we verwelkomt door 
Jan, Hennie, René en Marjolein. We kre-
gen onder genot van een kopje koffie met 
eigen gebakken cake eerst uitleg over 
hoe het allemaal in zijn werk ging en hoe 
de samenwerking met de familie Jansen 
van de boerderij annex winkel Eiteweerd 
aan de Matsloot tot stand was gekomen. 
Daarna mochten we zelf aan de slag. René 
en Marjolein hadden alles keurig klaar 
staan. De helft van de groep heeft eerst 
een busbrood gebakken en de ander helft 
heeft het meel in een rijsmand gedaan en 
kreeg zo een mooi rond brood. In de tijd 
dat dit meel moest rijzen hebben we het 
deeg gemaakt voor heerlijke suikerbrood-
jes. Ook dat moest rijzen en zo konden wij 
even koffie drinken. We hebben geleerd 
over het broodmeel opbollen en kneden 
en niet knijpen en dat zout en kaneel niet 
bij elkaar passen, maar toch samen in één 
brood moet zitten. En zo heeft elk soort 
meel zijn eigen bereiding nodig. Toen 
het deeg voor het busbrood en rijsmand 
gerezen was moesten wij het opnieuw 
bewerken en kon het in het bakblik in de 
oven. In deze tijd hebben wij het meel 
voor de suikerbolletjes afgewogen en 
gevouwen met suiker en kaneel erin. Dit 
ging als ronde bolletjes op een bakblik in 
de oven en wij kregen nog een drankje 
met een hapje en konden even bijpraten 
en vragen stellen. Het is onvoorstelbaar 
hoeveel soorten meel de familie Buiter in 

Kaarten en Sjoelen

Om alvast te noteren in de agenda! 

Kaart- en sjoelavonden op zaterdag in Het 
Rode Hert seizoen 2016-2017.

h 29 oktober 2016
h 26 november 2016 
h 21 januari 2017
h 25 februari 2017

De beste drie resultaten tellen mee voor de 
einduitslag.

Wedstrijdleiding: Jannie en Henk Buring. 

hun assortiment heeft voor het bakken van 
brood en cake. Nadat de broodjes en bolle-
tjes klaar en afgekoeld waren kon iedereen 
zijn brood mee naar huis nemen. Wij 
hebben de familie Buiter heel erg bedankt 
voor deze geweldige leerzame gezellige 
avond. Velen van ons wilden wel op herha-
ling en mede door enthousiaste inzet van 
de familie Buiter is het zeker een aanrader 
voor iedereen. 



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
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Tennisvereniging Roderwolde

Open dag
Met veel enthousiasme opende onze trai-
ner Jeroen Russchen met de tennisjeugd 
onze tennisbaan op de open dag. Het slaan 
van de ballen over het net ging weer als 
vanouds alsof er geen winter tussen had 
gezeten. En dat niet alleen de jeugd zich 
aangetrokken voelde tot deze tennisbaan 
om de hoek bleek toen een drietal nieuwe 
leden zich aanmeldden als seniorlid.  
Mocht u ook graag (weer) het tennisracket 
uit willen proberen, stuur dan een email 
naar: tvr_ledenadministratie@xs4all.nl 

Openingstoernooi 3 april 2016 
Harriet Haverkort

“Omdat het toernooi kan uitlopen tot in de 
vroege avonduren, wordt er aan het eind 
van de middag gezorgd voor een aantal 

lekkernijen”. Zo was de aankondiging en 
zo hebben we genoten… Van fantastisch 
tennis op beide banen, van de heerlijke 
lentezon, van de gezelligheid langs de baan 
en van de lekkernijen.

De opkomst was met 16 personen prima. 
De banen lagen er netjes bij en waren al 
uitstekend bespeelbaar. De motivatie was 
er zeker maar de spieren waren nog niet 
bij iedereen even soepel. Daarom werd 
besloten tot het spelen van 3 wedstrijden 
in plaats van 4. Er werd met wisselende 
partners gespeeld tegen wisselende tegen-
standers. Uiteindelijk resulteerde dat in 
een top 3 bestaande uit Abelien, Willem 
en ondergetekende met een gelijk aantal 
punten. Een mooi begin van hopelijk een 
fantastisch tennisseizoen….
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Reisvereniging De Zwerver 

De reisvereniging is op zoek naar mede-
reizigers, die het leuk zouden vinden om 
woensdag 25 mei a.s. een hele dag mee te 
gaan met de jaarlijkse busreis.

We vertrekken dit jaar om 8.00u bij cafe 
”Het Rode Hert” en de mensen in Roden 
kunnen om ±8.15u instappen bij Het 
Busstation bij de “Roner Apotheek”.

We reizen met Arriva en gaan rich-
ting Nunspeet waar we een koffiestop 
met gebak hebben. Daarna vervol-
gen we de reis naar het Nederlandse 
Pluimveemuseum in Barneveld, waar de 
geschiedenis van kip en het ei op boei-
ende wijze wordt getoond. Er zijn in het 
museum levende kuikentjes altijd leuk om 
naar te kijken. In de tuin van het museum 
scharrelen 20 Oudhollandse hoender-
rassen rond wat het kijken wel waard is. 
Tussen de middag gaan we naar de Veluwe 
waar een smakelijke koffietafel voor ons 
klaarstaat. In de middag is er tijd voor wat 
frivoliteit. Een folkloregroep treedt dan 
voor ons op in streekklederdracht met 
zang en dans waarbij het bijna onmogelijk 
is om de voeten stil te houden. Aan het 
einde van de dag gaan we naar een restau-
rant voor een gezellig diner. Om ± 20.00u 
zijn we weer in Roden en om ± 20.15 u. zijn 
we weer terug in Roderwolde. De kosten 
zijn € 60.00 p.p. die vooraf betaald moet 
worden. Dus heeft u zin om een dagje erop 
uit te gaan met een groep gezellige men-
sen neem dan contact op met: Gea Lanting 
050-5032611 of 06-13811705.

Ouderenvereniging 

Hierbij een oproep van de oudervereniging 
voor vrijwilligers voor het pannenkoe-
ken bakken bij de molen op de Nationale 
Molendag op 14 mei a.s. 

VRIJWILLIGERS PANNENKOEKEN BAKKEN

Op 14 mei a.s. is de Nationale Molendag. 
Traditiegetrouw bakken de ouders van 
basisschoolkinderen bij de molen dan 
pannenkoeken waarvan de opbrengst ten 
goede komt aan OBS Het Palet. Dit jaar wil-
len we weer met z’n allen bakken. 

Daar hebben we jouw hulp voor nodig. 

Wat is de bedoeling?
We bakken tussen 9.00 en 16.00 uur. Vanaf 
10.00 uur start de verkoop. Je bakt/ver-
koopt ca. 1 ½ tot 2 uur en kunt aangeven 
of je het liefst in de ochtend of in de mid-
dag ingeroosterd wordt. Als je niet ter 
plekke kunt bakken, is het ook mogelijk 
alle ingrediënten mee naar huis te krijgen 
en thuisbakker te zijn en de pannenkoeken 
dan bij de molen af te geven. 

Opgeven
We hopen op veel vrijwilligers. Je kunt je 
opgeven door voor 22 april 2016 een mail 
te sturen naar: ov-obshetpalet@xs4all.nl 
(onder vermelding van naam, telefoon-
nummer en voorkeur dagdeel).

Weet je toevallig nog iemand die een 
Maatschappelijke Stage moet lopen, dan 
kan hij/zij ook contact met ons opnemen.
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Ouderenvereniging

 
 
 

PANNENKOEKEN ETEN OP 14 MEI! 
 

Tijdens de molendag  
zijn er zoals voorgaande jaren ook dit jaar  

weer zelf gebakken pannenkoeken te koop. 
 

Deze pannenkoeken worden gebakken door de ouders van de 
kinderen van OBS Het Palet. 

 
Van 10:00 tot 16:00 uur  

kunt u bij de molen, genieten van heerlijke pannenkoeken,  
gebakken van het meel van de molen Woldzigt. 

 
Een pannenkoek kost €1,50. De opbrengst is voor 

OBS Het Palet. 
Wij hopen dat u allen komt op 14 mei voor een 

overheerlijke pannenkoek! 
 

Ook is het mogelijk om van te voren een bestelling door te 
geven, dit kan tot en met vrijdag 13 mei op mailadres: 

 
 ov-obshetpalet@xs4all.nl 

 
of per telefoon: 06 - 570 570 18 (Dina Griemink) 

 
Geef hierbij wel even aan om hoeveel pannenkoeken het gaat 

en hoe laat u ze wilt komen halen. 
 

 



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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RECEPT VAN DE MAAND

Visschotel met champignons 
en aardappelen

Hoofdgerecht voor 2 personen
h 500 gram vastkokende aardappelen
h zout, versgemalen peper
h 1 ui
h 250 gram champignons
h 200 gram kabeljauwfilet
h 1 eetlepel citroensap
h 15 gram boter
h 100 gram spekreepjes
h 50 gram geraspte belegen kaas
h 2 eetlepels gesnipperde bieslook
h  1/8 liter slagroom

Schil en was de aardappelen en snijd ze in 
blokjes van ca. 2 cm. Kook ze in ca. 8 min. 
halfgaar. Giet ze  af. 

Pel en snipper de ui. Maak de champignons 
schoon en snijd ze in vieren. Snijd de vis in 
blokjes van ca. 2 cm., besprenkel met het 
citroensap en bestrooi met zout en peper. 
Doe de vis in een ovenschaal. 

Verhit de boter in een koekenpan en bak de 
spekjes zachtjes krokant uit. Voeg de ui en 
champignons toe en bak het geheel nog ca. 
5 min. Verdeel het mengsel over de vis in 
de ovenschaal.

Roer de helft van de kaas en 1 eetlepel 
bieslook door de slagroom en schenk het 
mengsel over het vismengsel. Voeg naar 
smaak zout en peper toe.

Verdeel de blokjes aardappel erover en 
bestrooi die met de rest van de kaas. 
Verwarm de over voor op 190 graden. Bak 
de schotel op een rooster, in het midden 
van de oven in ca. 25 min. goudbruin en 
gaar. Bestrooi met de rest van de bieslook.

COLUMN

Gek
Henk van Kalken

Een ieder die dit stukje leest, is daarna een 
paar minuutjes ouder. Ouder worden doen 
we allemaal. Ik ook. Om de gevolgen van 
dat ouder worden tegen te gaan beul ik 
drie maal per week mijn corpus af in een 
sportcentrum. Goed voor lichaam en geest, 
zoals iedereen weet. Na het sporten ga ik 
ook nog even de riante sauna in, die bij het 
sportcentrum hoort.  Laatst zat ik na de 
inspanning geheel alleen te zweten in een 
van de sauna’s. Ik dacht wat na over de ver-
gankelijkheid van het fysiek, gezien mijn 
inspanningsresultaten,  genietend van de 
weldadige rust. De saunadeur ging open 
en een jonge vrouw betrad de hete ruimte. 
Veel sporters saunagangers ken ik natuur-
lijk wel, maar haar had ik nog nooit gezien. 
Ik begroette haar vriendelijk, en wierp een 
blik op de zandloper. Nog tien minuten. De 
vrouw ging op het tweede bankje op haar 
handdoek zitten en stak haar rechterhand 
op, terwijl ze mij even onderzoekend aan-
keek.  De sauna-etiquette schrijft voor dat 
staren niet mag in een sauna, dus moest 
deze blik een doel hebben. In haar hand 
hield ze een filtersigaret en een gifgroene, 
plastic aansteker als een trofee omhoog.  
‘Geen bezwaar zeker als ik rook?’ vroeg ze 
op retorische toon. Nou zit ik niet gauw om 
een woordje verlegen, maar ik wist even 
niet veel meer uit te brengen dan: ‘Eh… ja, 
daar heb ik overwegende bezwaren tegen.’ 
Ze schoot overeind en richtte een ver-
toornde blik op mij. Vervolgens maakte 
ze een blazend geluid:  ‘Hmf! Tolerantie 
is tegenwoordig ook ver te zoeken!’ Haar 
bewegingen verrieden boosheid, terwijl ze 
de sauna uitliep. Ze smeet de glazen deur 
hard achter zich dicht en even vreesde ik 
voor rondvliegende glasscherven. 
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AANKONDIGING

Kroegenrally

Voor de liefhebbers van oldtimers. Zondag 
22 mei: Stempelpost tussen 9.15 uur 
en 10.30 uur bij Het Rode Hert van de 
Groninger Kroegenrally met 115 deelne-
mende klassiekers (1950-1982).

Soms is er geen logica of redelijkheid te 
vinden in menselijk gedrag. Waarom ik dit 
verhaal vertel? Nou…  gewoon, omdat het 
een gek verhaal is. 

INGEZONDEN

Sport- en beweegdocente in 
het bloemetje gezet
Tessa Steghuis

Enkele weken geleden werd sport -en be-
weegdocente Annie Bos tijdens haar les in 
Roderwolde verrast met een bos bloemen 
uit handen van WiN medewerkster Tessa 
Steghuis. 
Annie en WiN werkten deze maand 12 ½ 
jaar samen met het aanbieden van sporten 
en bewegen voor senioren en dat moest 
natuurlijk een beetje gevierd worden. 

“Je kunt aan Annie zien dat zij dit werk 
met veel plezier doet, zij heeft hart voor 
de mensen aan wie ze de lessen geeft” 
aldus Tessa. 

“Een bloemetje en een kleine traktatie voor 
de deelnemers was dus wel op zijn plaats”. 
Seniorengym is een gezonde, leuke en 
gezellige manier om het lichaam in een 
goede conditie te brengen en te houden. 
Er worden oefeningen gedaan, soms op 
muziek en en het is volgens Annie Bos 
ook gewoon gezellig sociaal om mee te 
doen. ‘Ik denk er nog niet over om te stop-
pen. Ik doe het nog met ontzettend veel 
plezier. Zolang ik gezond blijf ga ik hier 
mee door. Dit bloemetje komt voor mij als 
een aangename verrassing. Ik ben er blij 
mee,’ liet zij enthousiast weten. 

Naast de lessen in Roderwolde geeft Annie 
ook les op diverse plekken in Roden en 
Peize. Wilt u een keer een proefles mee-
doen in bijvoorbeeld De Doefkamp? 

Dat kan op vrijdag van 14.45 – 15.30 
uur. Wilt u meer informatie over spor-
ten en bewegen voor senioren dan kunt u 
terecht bij Tessa Steghuis van Welzijn in 
Noordenveld, tel. 050 3176500, 

mail:  
tessasteghuis@welzijninnoordenveld.nl of 
neem een kijkje op de site 

www.welzijninnoordenveld.nl 
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Het gaat waarschijnlijk gebeuren! In juni 
vorig jaar schreef ik in deze rubriek over 
de oeverzwaluwen  die een paar jaar gele-
den bij het gemaaltje aan de Hooiweg bij de 
Matsloot nestelden in een grote bult zand, 
die daar blijkbaar was gestort door de sui-
kerfabriek in Hoogkerk. In de steile kant 
van die zandhoop had een kolonie oever-
zwaluwen nestgangen gegraven en kon je 
deze kleinste zwaluwsoort af en aan zien 
vliegen naar de nestpijpen, die soms wel 
een meter diep zijn.

Oeverzwaluw met de korte staartvork 
en de opvallende “halsband”

In dat artikel sprak ik de hoop uit dat de 
zandbult, die helaas spoedig daarna was 
verdwenen, hersteld zou worden, zodat 
er in De Onlanden weer oeverzwaluwen 
zouden gaan nestelen, omdat het gebied er 
uitermate geschikt voor is. 

Net als de andere zwaluwsoorten is de 
oeverzwaluw een echte insecteneter en is 
een moerassig gebied met veel waterpar-
tijen een ideale biotoop (=leefgebied) voor 
deze vogels.

Ik ben dan ook zeer verheugd dat 
Dorpsbelangen mijn suggestie heeft opge-
pakt en met Staatsbosbeheer, de eigenaar/

beheerder van het Rowôlmer deel van 
De Onlanden, in conclaaf is gegaan om 
de mogelijkheden voor de aanleg van een 
oeverzwaluwwand te onderzoeken. Mij 
is gevraagd mee te denken over een aan-
tal mogelijke locaties voor een dergelijk 
bouwsel. Hoewel mijn eerste gedachte 
uitging naar de oorspronkelijke plek, 
de zandhoop bij het Matslootgemaaltje, 
hebben we ook een aantal andere moge-
lijkheden bekeken, die geschikt zouden 
kunnen zijn voor een nestwand. In mijn 
gedachten moet zo’n plek aan een aan-
tal voorwaarden voldoen: In de directe 
omgeving moet open water zijn en het 
zou natuurlijk leuk zijn als het publiek ook 
van de kolonie zou kunnen genieten. Wel 
moet er dan voor gezorgd worden dat de 
plek weer niet te gemakkelijk te betreden 
is, want het is natuurlijk voor de jeugd 
heel aantrekkelijk om zo’n zandbult te 
beklimmen, waardoor ze de nesten zouden 
kunnen beschadigen of verstoren.

Voormalige oeverzwaluwkolonie bij de Matsloot

Behalve de genoemde locatie dacht ik dan 
ook aan bijvoorbeeld het “eiland” van 
de Zuidermaden, waar de nieuwe mean-
der van het Peizerdiep, samen met de 
Schipsloot weer uitkomt in het Peizerdiep. 
Een derde mogelijkheid zou de belvedère 
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kunnen zijn, het uitzichtpunt op de voor-
malige vuilstort langs de Rodervaart. 

Aan beide laatste opties kleeft het bezwaar 
dat ze moeilijk te bereiken zijn, vooral voor 
de vrachtwagens met grond en machines 
om de wand te vormen. Bij de vuilstort 
zal bovendien niet gegraven mogen wor-
den en is de grond geen eigendom van SBB. 
Staatsbosbeheer dacht vooral aan de dijk 
bij het begin van de Matsloot, tegenover de 
hoeve Eiteweert. Voor Dorpsbelangen gaat 
de voorkeur uit naar de locatie tegenover 
de picknickplaats bij de Matsloot.

Als de Suikerunie wil meewerken aan het 
plan en er weer een stukje vermaarde zelf-
werkzaamheid van de Rowolmers ten toon 
wordt gespreid, kan het een nieuw pareltje 
worden in de prachtige natuur rondom ons 
dorp.

Tot slot nog even aandacht voor de aan-
kondiging van de diersporenexcursie op 
donderdagavond 12 mei. In 2 vorige afle-
veringen heb ik aandacht besteed aan het 
waarnemen en interpreteren van sporen 
die diverse dieren achterlaten. Leuk om nu 
in het bos zelf eens op zoek te gaan. Elders 
in dit blad vind je meer informatie over 
deze excursie.

VAN ONDER DE WIEKEN

Voorbereidingen 
nieuwe seizoen  
Dirk Magré en Wilma Bruin

Op 29 april hebben we (zoals in de 
vorige Wôlmer al aangekondigd) onze 
seizoensopening.

Zo langzamerhand komen we dan ook uit 
onze winterslaap en zijn we ons aan het 
voorbereiden op deze periode van activi-
teiten in en rond de molen.

Per 30 april zijn we weer van dinsdag t/m 
zaterdag van 13:30 - 17:00 uur geopend.

Iedereen van binnen de schoolkring is van 
harte welkom om gratis een bezoek aan de 
molen te brengen. Net als vorig jaar gaan 
we er weer voor de molen zo veel mogelijk 
te laten draaien tijdens de openingstijden 
(en nog wel eens daarbuiten).

Voorjaarsschoonmaak
De molen is nu eenmaal een oud gebouw 
met veel hoekjes, kieren en gaten. Daar 
komt ook nog bij dat het bovenste deel 
(het achtkant) met riet is gedekt en ook dat 
er af en toe wat graan wordt gemalen tot 
meel.

Alles bij elkaar ontstaan in de loop van het 
jaar (en zeker in de winterperiode) heel 
wat stofnesten en flink wat spinrag. 

Dat vraagt om een schoonmaak actie. Ook 
het museum gedeelte kan wel een stofdoek 
en veger en blik (en stofzuiger) gebruiken.
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Als we dan toch bezig zijn: wat dacht je van 
de ramen? 

Op 23 april gaan we met een aantal vrij-
willigers dan ook van boven naar beneden 
door de molen heen om alles weer zo goed 

mogelijk schoon te maken. Als je zin hebt 
om te komen helpen, dan ben je van harte 
welkom op 23 april om 09:00 uur. Wel 
graag even van tevoren laten weten. Dan 
weten we ook voor hoeveel koffie en thee 
we moeten zorgen.

Het weer
Of de molen al dan niet kan draaien is 
natuurlijk sterk afhankelijk van het weer. 
Wij leven als het ware van de wind. Niet 
alleen de wind is belangrijk. We moeten 
ook in de gaten houden hoe het weer zich 
ontwikkelt. Als het harder gaat waaien 
vraagt dat om aanpassing van de hoeveel-
heid zeil die wordt gevoerd. Als er onweer 
in de lucht zit, dan moet de molen worden 
stilgezet (liefst met de zeilen weggerold) 
en de naar beneden staande wiek met de 
bliksemafleider worden verbonden. In de 
molenaarsopleiding is dan ook best wel 
aandacht voort het onderwerp “Het weer”. 
Daar kun je uiteindelijk nooit te veel van 
weten (en begrijpen). Vanuit het Gilde 
van Vrijwillig Molenaars afdeling Drenthe 
wordt dit voorjaar een weercursus geor-
ganiseerd voor de molenaars in de regio. 
Hans Meijer (molenaar in opleiding en ook 
bestuurslid van onze Stichting) en onder-
getekende gaan dan ook sinds begin april 
zes donderdagavonden naar Nieuwleusen 
voor deze weercursus. Dit doen we samen 
met nog twee vrijwillig molenaars uit 
Norg. We leren daar over koufronten, 
warmtefronten, “occlusies”, “troggen” en 
“vores” en ook “windsprongen”. Dat laatste 
houdt in dat bij het passeren van som-
mige fronten de wind vrij plotseling en 

ingrijpend van richting kan veranderen 
(zie de knik in de dunne lijnen - de isoba-
ren - op 

de afbeelding). Daar moet je als molenaar 
wel verdacht op zijn, want de wind ach-
terin de molen (zodat hij achteruit gaat 
draaien) is een doodsteek voor de molen.

 

We leren dan ook nog meer over het lezen 
van de weerkaarten, waar al deze zaken 
op zijn aangegeven en die iets meer detail 
hebben dan de kaarten die we in de jour-
naals op de TV te zien krijgen.

Kijk maar eens op http:/www.knmi.nl/
nederland-nu/weer/waarschuwingen-
en-verwachtingen/weerkaarten (alles 
aan elkaar vast, wel de afbreekstreepjes 
overnemen).

Activiteiten de komende tijd
h 29 april vanaf 16:30 uur: 

Seizoensopening molen en 
Meulenkaomer (zie ook de flyer die 
huis aan huis is verspreid).
h Daarna zijn we elke week van dinsdag 

t/m zaterdag open van 13:30 - 17:00 
uur. Ook voor je meel (en pannenkoek-
mix) aankopen.
h Zie de website: 

www.woldzigt-roderwolde.nl)



Vergeven
Bart Henstra

Ik moest aan sorry -sorry denken.

Wat normaal is in dit leven.

Moet ook zijn ons aller streven.

Wij willen en mogen niemand krenken.

Moeilijker is het besef vergeven.

Want dit raakt onze ziel.

Zoals een woord wat niet beviel.

En dit is ons bijgebleven.

Als een obsessie blijven zweven.

Met geregeld dat prakkiseerde denken.

Prangend die vergeving blijft kleven.

Zoals,  4 Mei is gedenken en vergeven.

Opdat 5 Mei  nieuw elan  gaat schenken.

Vergeving,  die blijdschap laat herleven.

advertenties
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INGEZONDEN

Persbericht
Landschapsbeheer Drenthe

Week van de teek
Van 11 tot en met 17 april vindt wederom de 
landelijke Week van de teek plaats. Het voor-
jaar komt eraan en dat betekent dat meer teken 
actief worden in het landschap en bijvoorbeeld 
in tuinen. Landschapsbeheer Drenthe vraagt in 
deze week aandacht voor het voor het voorko-
men en structureel controleren op tekenbeten. 
Wil je meer informatie over teken, het voor-
komen en behandelen van tekenbeten? Kom 
dan naar de voorlichtingsavond op 18 mei bij 
Landschapsbeheer Drenthe in Anderen. 

Teken zijn kleine platte spinachtige diertjes. 
Ze zijn vooral te vinden in bossen, parken en 
tuinen, op plekken waar de bodem bedekt is 
met hoog gras, een laag bladeren of mos. Vanuit 
deze plekken stappen ze over op een passe-
rend dier of mens. Het is dus niet dat teken zich 
vanuit bomen op mensen laten vallen. Eenmaal 
vastgegrepen gaat de teek aan de wandel tot 
hij een plekje heeft gevonden waar hij zich kan 
vastbijten. Bij mensen is dit veelal in de liezen, 
knieholtes, oksels, bilspleet, randen van het 
ondergoed, achter de oren en rond de haargrens 
in de nek. 

De ziekte van Lyme
De ziekte van Lyme is een infectieziekte die door 
de bacterie Borrelia Burgdorferi wordt veroor-
zaakt. Door een tekenbeet kan deze bacterie 
in het lichaam terechtkomen en de ziekte van 
Lyme veroorzaken. De ziekte van Lyme kent 
drie stadia: de vroege locale ziekte, de door 
het lichaam verspreide ziekte en de langdurige 
of chronische ziekte. Op de plaats van de beet 
kan een rode ring of (soms blauwachtige) vlek 
verschijnen, maar dit gebeurt niet altijd. Wordt 
de ziekte niet tijdig behandeld, kan deze over-
gaan in het tweede stadium. Kenmerkend voor 
dit stadium zijn gewrichtsklachten, klachten van 

de zenuwen, dubbelzien, neiging tot flauwvallen 
en hartritmestoornissen. In het laatste stadium 
kan de ziekte langdurig worden en tot huidaan-
doeningen leiden. Tijdige behandeling is dus erg 
belangrijk! 

Controle van levensbelang
Wil je de ziekte van lyme voorkomen, dan is het 
belangrijk je regelmatig te controleren op teken-
beten. En een Teek die zich heeft vastgebeten, 
direct te verwijderen. Doe dit altijd na en bezoek 
aan het groen, zoals het bos, een park of als je in 
de tuin hebt gewerkt. Zorg dat je je lichaam en 
kleding systematisch controleert, om te voorko-
men dat je een plek vergeet en mogelijk een teek 
over het hoofd ziet.

Toch gebeten?
Verwijder de teek zo snel mogelijk met een 
pincet of een tekentang. Let op! Gebruik geen 
alcohol, jodium, zeep of andere middelen voor-
dat u de teek verwijdert. Ontsmet de huid na 
het verwijderen van de teek. Als de teek langer 
dan 24 uur in de huid heeft gezeten, overleg dan 
met je huisarts of behandeling gewenst is. Heb 
je de teek binnen 24 uur weggehaald? Noteer 
de datum in je agenda en houd de komende drie 
maanden de huid rondom de teek in de gaten. 
Griepachtige verschijnselen kunnen mogelijk 
duiden op de ziekte van Lyme. Een rode ring 
duidt op de ziekte van Lyme en een bezoek aan 
een arts is in dit geval noodzakelijk.

Op jacht naar de teek
Landschapsbeheer Drenthe organiseert op 18 
mei, om 18.30 uur voor vrijwilligers en geïnte-
resseerden een gratis voorlichtingsavond over 
teken en de ziekte van lyme. De deelnemers krij-
gen uitleg over teken, gaan op jacht naar de teek 
in het Scheebroekerloopje in Anderen en ont-
vangen gratis een speciale tang om teken mee 
te verwijderen. Wilt u deelnemen aan de avond? 
Dan is aanmelden verplicht en kan via de agenda 
op www.lbdrenthe.nl. De avond vindt plaats in 
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DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Ik las in de kraant, dat automobilisten met 
helpen mucht um de veilegheid op de snel-
wegen te verbeteren. Op het eerste gezicht 
is het een goeje zaok, dat inspraok meuge-
luk is. In een democratisch laand möt dat 
de gewoonste zaok van de wereld weezen. 
Wat dat betreft keek ik der ok niet raor 
van op, dat het der in stun. Maor toen ik 
der ies wat over an’t parakkezeren kwam, 
daocht ik: “Wat is dat eigenluk een aparte 
gang van zaoken”. Bei wet is naomeluk 
van alles regelt veur de veiligheid op de 
weg. De maximaole snelheid wordt ange-
ven; der staot overal strepen op de weg; 
op de meiste onveilige kruuzingen staon 
verkeerslichten, vangrails bint anbracht; 
hoeveul borden staot der wal niet, die je 
laot weten waj wal en niet mucht of wat 
der in de buurt te doen of te zein is; langs 
de raand van sommige wegen hebt ze rib-
bels op het asfalt anbracht um je te laoten 
vuilen en heuren daj kaans maokt um in 
de barm te kommen, en gao zo maor deur. 
Alles met de bedouling um de veiligheid 
op de weg te bevorderen. Daor komp nog 
bei, dat Rijkswaterstaat, ik weit niet hou-
veul, betaolde krachten in deinst hef, die 
der veur anstelt bint um op allerlei din-
gen m.b.t. veiligheid en underholt van die 
wegen tou te zein en ik neem an daorveur 
un gedegen opleiding volgt hebt. Bint der 
dan nog leken neudig um oplössingen 
daorveur te bedenken? As dat zo warkt, 
dat kunt ze een groot deil van alle ambte-
naoren ok wal ontslaon.

Ik denk dat het gezond verstaand gebruukt 
moet worden, want as alle weggebrukers 
dat deden en zich an de verkeersregels zul-
len holden, dan is der niks an de hand. Dan 
bint alle wegen veilig genog.

het kantoor van Landschapsbeheer Drenthe, 
Nijend 18a in Anderen. 

Let op! Er is plaats voor maximaal 50 personen. 
De week van de teek is een initiatief van Stigas in 
samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe 
en tientallen (groene) organisaties. Meer infor-
matie over de Week van de teek is te vinden op 
www.weekvandeteek.nl.

Een jager komt thuis en vindt zijn vrouw in 
bed met één van zijn vrienden. 

Hij neemt zijn wapen en schiet de man dood !

Zijn vrouw verbolgen : 

"Als je zo verder gaat, raak je al je vrienden 
kwijt......"
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Dorpsagenda

dinsdag 3 mei 2016    
Kerk: koffie- en ontmoetingsochtend 
in het Jeugdgebouw voor iedereen van 
10.00-11.30 uur

zaterdag 7 mei 2016    
Molen Woldzigt, demonstratie olieslaan, 
13.30-16.30 uur

zaterdag 7 mei 2016    
ODA/OWK C1 - De Granaet C1, Doefkamp 
11.00 uur

zaterdag 7 mei 2016    
Rowolmer Archief: Open Archief in de MFA 
van 10.00-12.00 

zaterdag 14 mei 2016    
Molen Woldzigt: Nationale Molendag, hele 
dag olieslaan. (10.00-17.00 uur)

zondag 15 mei 2016    
Molen Woldzigt: Nationale Molendag, Molen 
en Meulenkaomer 13.30-16.30 uur open

zondag 15 mei 2016   
Tennisvereniging: Toss morgen senioren, 
aanvang 10.00 uur Toss middag junioren, 
aanvang 12.30 uur

vrijdag 20 mei 2016  
Vrouwenvereniging: eten bij Maarten 
Scheepstra, aanvang 17.00 uur

zondag 22 mei 2016   
Stempelpost tussen 9.15 -10.30 uur bij Het 
Rode Hert van de Groninger Kroegenrally 
met 115 deelnemende klassiekers 
(1950-1982).

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 mei 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



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



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


