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 Kokkerellen met groep 5 tot en met 8
 Groningse liedjes in het Graanmuseum
 Jeugdgroep Woldbloem speelt voor uitverkochte zaal

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,
Haarmode
in L&M
, Kanaalstraat
- warmen/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

Grote foto voorkant: Silvia van der Meijs

Van de redactie

In dit nummer

Hans Noordhof

In de Wolmer van februari stond de aankondiging van een excursie naar De
Kleibosch van IVN-Peize op zondag 2 april.
Het tijdstip van de excursie is aangepast,
zie Natuur in De Onlanden omtrent de
tijdstippen.
Windmolens in Roderwolde? Er is een
aantal locaties voorgesteld. Weten welke?
Komt allen op de eerste zaterdag van april
om 10.00 uur naar de kantine van het
Dorpshuis. En laat je informeren over de
wieken.
De klaverjassers en sjoelers hebben hun
laatste avond van het seizoen gehad. Grote
winnaar van dit seizoen was Jannie, zij
wist 3 avonden te winnen maar er is altijd
baas boven baas. Frans Meijer ging uiteindelijk met hoofdprijs naar huis.
Tennisvereniging Roderwolde houdt op
zondag 9 april haar open dag en aansluitend vindt het openingstoernooi plaats.
Dit jaar wordt er veel voor de schooljeugd
georganiseerd.
Wat valt er nog meer te doen in april, op
zondag 16 april vieren we in de Jacobskerk
Palmpasen. Vervolgens kunnen we meedoen aan de wandel 2-daagse op 18 en 19
april en is op 28 april de seizoensopening
van de Molen Woldzigt.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Lente
Het is weer de maand van de lente. De
voorbodes zijn er. Het eerste kievitsei is
gevonden, de lammetjes lopen in de wei,
de sneeuwklokjes en krokussen bloeien, de
wilgenkatjes zijn er weer en de vogels doen
er alles aan om hun territorium af te bakenen. Maar het weer laat nog wat te wensen
over. Dat neemt niet weg, dat de winter nu
wel voorbij is, op een enkele nachtvorst
na. We krijgen in elk geval eerst weer twee
zomers tegenover één winter.
Open dag bij van der Valk Hotel
Om de mensen, die in de nabije omgeving van het nieuwe Van der Valk Hotel in
Hoogkerk wonen, de gelegenheid te geven
dit hotel nader te bekijken, houdt de directie een open dag.
Een ieder, die het gebouw van binnen wil
bezichtigen wordt van harte uitgenodigd
om op zaterdag 1 april, ’s middags van
13.00 – 17.00 uur een bezoek te komen
brengen aan de accommodatie. En om
iedereen de kans te bieden, om tijdens die
bijeenkomst een hapje en een drankje te
nuttigen, laat de firma van der Valk pendelbussen rijden. De route zal lopen vanaf
Roderwolde via Peize, naar Hoogkerk.

Uitslag Tweede Kamerverkiezing
stembureau Het Rode Hert
Op woensdag 15 maart waren de Tweede
Kamer verkiezingen en daarvoor kon u uw
stem uitbrengen in het café Het Rode Hert.
Hieronder volgt de uitslag:
Opkomst percentage

84%

Partij
VVD
P v/d A
PVV
SP
CDA
D66
Christen Unie
Groen Links
SGP
P v/d Dieren
50 PLUS
Ondernemers Partij
VNL
DENK
Nieuwe Wegen
Forum voor Democratie
De Burger Beweging
Vrijzinnige Partij
Geen Peil
Piratenpartij
Libertarische Partij
Lokaal in de Kamer

aantal stemmen
122
66
33
30
58
81
7
73
3
17
13
2

Totaal

513

3
2
1

2

Het opstapschema is als volgt:
Roderwolde, café Het Rode Hert
Foxwolde, café Scheepstra
Peize, bushalte café Boonstra
Peizerwold, bushalte Bommelier
Peizermade, bushalte

12.30 uur
12.35 uur
12.45 uur
12.50 uur
12.55 uur

U hoeft zich van te voren niet aan te melden. Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs
gesteld.

Pasen
Ook Pasen zit er weer aan te komen.
Jammer genoeg zullen we het dit
jaar zonder paasvuur moeten doen.
Traditiegetrouw konden we daar de laatste jaren van genieten op het land van de
fam. Oosterhof. De voorbereidingen waren
nu ook volop in gang gezet en er lag al een
behoorlijke stapel snoeihout. Dus leek er
niets aan de hand.
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Maar zo opeens was alles verdwenen. Wat
bleek nou? Toen de eerste mildere dagen
aanbraken en Peter de koeien de gelegenheid bood om de wei in te gaan, wilden die
met geen mogelijkheid langs het paasvuur
lopen. En dat moest nu juist wel. Natuurlijk
gaat het boerenbedrijf voor en werd
besloten om alle al aanwezige takken te
versnipperen.
Heel jammer, maar we kunnen er alle
begrip voor opbrengen.

Er staan diverse excursies gepland, voor
groep 6/7/8 op vrijdag 10 maart naar het
Groninger museum en vrijdag 17 maart
naar het Rijksmuseum in Amsterdam.
Het bezoek aan het Rijksmuseum gaat in
combinatie met leerlingen van De Flint
in Nietap. Ook de leerlingen van groep 1
t/m 5 zullen een bezoek brengen aan het
Groninger museum, dit is op woensdag 22
maart.

Wilt u toch naar een paasvuur, dan is die
aan de Poolswijk in Nieuw Roden een
alternatief. Mocht u daar heengaan, zorgt u
er dan wel voor, dat u daar op tijd naar toe
rijdt, want het is er altijd smoordruk.

Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Kunstweken
In de week van 6 maart gaan we aan de
slag met het project “De Kunstweken”.
Elke groep gaat aan de slag rondom een
beroemde kunstenaar, zijn leven en zijn
werken.

Op donderdagmiddag 23 maart verzorgen
de leerlingen van groep 1 t/m 8 optredens
rondom het thema “Kunst” tijdens het
podiumoptreden.
Daarnaast gaan we met de leerlingen ook
werk “produceren” dat zal worden tentoongesteld als expositie in de molen.
De opening van deze expositie zal plaatsvinden op dinsdag 2 mei om 14.15u. U bent
hiervoor alvast van harte uitgenodigd!

Groep 1/2 heeft het over Mondriaan, in
groep 3/4/5 staat Keith Haring centraal
en in groep 6/7/8 worden de werken van
Picasso nader bekeken. Natuurlijk is er
tijdens deze weken ook aandacht voor het
werk van andere kunstenaars.

Boekenwebshop Daan Nijman
Sinds kort is de website https://palet.daannijman.nl/ online. Via deze site kunt u
boeken bestellen bij Daan Nijman.
Van elke bestelling via deze site gaat 10%
naar onze school. Mocht u in de toekomst
kinderboeken willen aanschaffen, denkt u
dan via deze weg even aan ons?

 De Wôlmer  maart 2017  pagina 5

(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

Middenbouw
Vanaf 6 maart werken we op school aan het project “De Kunstweken”. In iedere groep staat
een kunstenaar centraal. Groep 3/4/5 werkt over kunstenaar Keith Haring.

Keith Haring was een Amerikaans kunstenaar. Zijn vader was een tekenaar en
tekende vooral stripverhalen. Hij was
een belangrijke inspiratiebron voor
Keith.

De kunstwerken van Keith Haring
behoren tot de moderne kunst. Keith
Haring tekent vooral abstracte figuren
(meestal mensen en dieren) in allerlei
kleuren.

De figuren zijn heel opvallend omdat
ze geen gezichten en handen of voeten
hebben.
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Bovenbouw
Groninger museum
Wij zijn naar het Groninger museum
geweest.

Groninger museum
Het was vrijdag ochtend toen we de bus
in stapten gingen we naar het Groninger
museum.

We gingen om 9.15 vertrekken met de bus
van school daarheen.
We kregen een rondleiding over Rodin.
We hebben veel mooie beelden gezien bijv.
de denker en de verkrampte hand.
We hebben zelf ook beeldjes gemaakt. Dat
vonden we het leukste.
We hebben ook een schildering gezien van
de hellepoort.
Ook zagen we een groot beeld die de denker heet. Die tekenden we na.

Toen we aan kwamen moesten we nog
even wachten daarna konden we naar
binnen.
We gingen eerst kleien dat was best leuk .

Je moest in elk deel kiezen welk beeld je
het mooiste vond.
We hadden veel plezier met elkaar. Tot slot
gingen we weer met de bus naar huis.

Daarna gingen we alles samenvoegen dat
was best grappig.
Daarna kregen wij ook een rondleiding.
We hebben de Denker en nog veel meer
van Rodin.
Hij is een beeld houder ook heel goed in
dat vak.
Jesper Alberts en Tijs Noordhof

Jarigen
Marc de Rink wordt op 3 april 10 jaar
Jurre Stelma wordt op 6 april 8 jaar

Dit is de denker

Ruben Alberts en Sirius Eldering
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Peuterspeelzaal
Op de peuterspeelzaal hebben we de winterwerkjes en –spullen weer opgeruimd.
Tijd voor een nieuw thema; we werken
over het thema “kleding”.

In de lente begint alles weer opnieuw te
bloeien en zie je weer allerlei jonge dieren
in de wei. We zijn al even bij de lammetjes
van de familie ter Steege wezen kijken, dus
het begin is er al.

Wat voor soorten kleren zijn er; warme
kleding voor de winter, maar ook dunne
kleren voor de zomer. We zijn er achter
dat een baby andere kleren aan heeft dan
wij als grote kinderen. Kleren worden ook
wel eens vies en dan moeten ze gewassen
worden.
We hebben hier ook een versje over
geleerd:
De moeder van een duizendpoot is vreselijk
ontevreden

Verjaardagen:

want haar zoontje is zojuist in de sloot
gegleden

Op 9 maart is Gijs Bodde 4 jaar geworden.
Nogmaals van harte gefeliciteerd.

En als je even rekent, weet je wat dat
betekent:

Nog even een leuk verhaaltje.

op z’n hoofd een grote buil en wel duizend
sokjes vuil!

Helaas is dit de tijd dat er veel kinderen
(en volwassenen) geveld zijn door de griep.
Op een ochtend zegt één van de kinderen; “juf, wil je mijn mama wel even
bellen, want ik ben ziek, ik heb de griep” Ik
vroeg toen; “wat is dat dan de griep, heb je
ergens pijn, of ben je misselijk?”
Toen hij antwoorde dat hij ergens pijn had
en ik vroeg waar het pijn deed antwoorde
hij niet. Na een tijdje kwam hij echter weer
naar mij toe; “juf ik denk toch echt dat je
mijn mama moet bellen, want ik heb de
griep aan mijn neus”.

We werken nog even over dit thema en dan
gaat het al snel over in “lente / Pasen”.

Hopelijk wordt u niet geveld door de
‘neusgriep”.
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Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen
Windmolens in Roderwolde?
Na de zonnepanelen en het aangelegde
glasvezelnetwerk, is Dorpsbelangen
Roderwolde door de provincie benaderd voor het aanleggen van een
windmolenpark.
Na lang beraad staat Dorpsbelangen hier
niet negatief tegenover. Voor het bepalen
van de locatie, willen we met onze dorpsgenoten in overleg.
Voorgestelde locaties zijn:
hhIJsbaan/sportveld
hhSandebuur
hhlangs de Roderwolderdijk
De eerste zaterdag van april bent u om
10.00 uur welkom in de kantine van het
Dorpshuis. Er zullen vertegenwoordigers van de werkgroep Nieuwe Energie
van de provincie Drenthe aanwezig zijn.
Dorpsbelangen zorgt voor koffie en thee.
We hopen op een grote opkomst.
OPROEP Activiteitenladder Roderwolde
Sinds 2010 worden onder de naam
“Activiteitenladder Roderwolde” maandelijks activiteiten georganiseerd voor de
kinderen van de basisschool.
Wij (Tessa Steghuis, Jannie Stoffers, Karin
Belga, Geke van Gosliga en Silvia van der
Meijs) proberen twee keer per jaar een
activiteitenladder samen te stellen met
daarop activiteiten op het gebied van sport,
natuur en cultuur. Deze activiteiten vinden op dinsdag en donderdag na schooltijd
plaats. De kinderen kunnen zich voor een
klein bedrag per activiteit opgeven via het
inschrijfformulier op de activiteitenladder.

We proberen elke maand voor elke leeftijdscategorie een activiteit te organiseren.
Dit doen we veelal met vrijwilligers uit het
dorp en af en toe huren we iemand van
buitenaf in.
Na 7 jaar wordt het voor de werkgroep
steeds moeilijker om nieuwe dingen te
verzinnen. Ook moeten we steeds vaker
een beroep doen op dezelfde vrijwilligers.
Vandaar een oproep:
Heeft u een hobby (breien, haken, handwerken, timmeren, knutselen, zingen,
musiceren, schilderen, heeft u een beroep
waar veel over te vertellen/showen is, weet
u veel van de natuur of iets anders leuks)
dan kunt u zeker iets voor ons betekenen.
Soms staat een activiteit op zichzelf, soms
is het een serie van 2 of 3 keer. Alles kan
in overleg. Ook wanneer u de dinsdag en
donderdag niet kunt. Neem gewoon contact met een van ons op.
Kijken op de boerderij
De afgelopen tijd is er ook weer van alles
georganiseerd. Zo gingen de groepen 1 t/m
4 op bezoek bij de familie Oosterhof. Ze
werden daar ontvangen met lekker drinken en kregen een rondleiding over de
boerderij. Het is mooi om te horen dat de
juf van de groepen 1 en 2 aangeeft dat de
kinderen de hele dag al aangeven zin te
hebben in het uitje die middag. “Alsof ze
driehoog achter in de grote stad wonen en
nooit dieren zien!”.
De groep heeft in ieder geval genoten van
alle dieren en het klimmen om de hooipakken! Peter en Marieke: bedankt voor jullie
gastvrijheid!
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Skiën bij Snow en Co
In februari en maart konden de bovenbouwgroepen hun ski-kunsten laten zien
bij Snow en Co. Doordat er zoveel opgaves
waren, moesten we de groep zelfs splitsen!
De twee donderdagen voor de voorjaarsvakantie kreeg de eerste groep ski-les.
De twee weken na de voorjaarsvakantie
waren de andere kinderen aan de beurt.
De ouders die voor het vervoer hebben
gezorgd: bedankt! Zonder jullie had deze
activiteit namelijk niet door kunnen gaan.
Kokkerellen met de kinderen groep 5 t/m 8
Op de ladder stond deze keer het samen
koken en daarna lekker genieten van de
verschillende bereidde hapjes. Er waren 15
kinderen aanwezig die vol enthousiasme
bezig gingen met de klaarstaande ingrediënten en bijbehorende recepten. Onder
de geduldige leiding van Tieneke Brand
en Jannie Stoffers werden de vlijmscherpe
mesjes, 3 pleisters waren er nodig die middag, ter hand genomen. Groepjes werden
gemaakt, een recept uitgezocht, handen
gewassen en starten maar.

waardoor er echt teveel zout in kwam was
voor het eindresultaat een beetje jammer.
Lag niet aan de koks dat tijdens het nuttigen van de maaltijd er meer zout dan zoet
werd geproefd.
Een ander duo is flink bezig geweest met
het snijden van paprika’s, prei, champignons en uien voor het maken van een
tortillataart. Gehakt rul bakken, groentes,
kruiden en mais erbij, roeren maar. Gezien
de benodigde tijd werd het vervolgens
geen taart maar ‘gewoon’ gevulde Burrito
met een heerlijke laag kaas uit de oven.
Alles ging op.

Barbecueworstjes in een zelfgemaakte
honing-mosterd marinade met stukjes
paprika en rode ui van het tosti-ijzer vonden ook gretig aftrek bij de jeugd. Ook al
vond niet iedereen paprika lekker, maar
dat kon ertussen uit ja.

Voor de verse tomatensoep moesten er
eerst knoflook en uien gesneden worden
en dat deed de ogen prikken. Maar er werd
stug doorgewerkt en flink geroerd in de
pan. Moest er echt appelmoes in? Ja lekker.
Dat ‘juf Jannie’ de verkeerde zoutpot pakte

Voor de gezonde trek was een groepje jongens fanatiek bezig met het maken van de
bowl. Meloenen met een lepel leegscheppen, appels schillen en in stukjes snijden,
was nog best moeilijk, bananen in plakjes,
mandarijnen en druiven erbij en een klein
scheutje citroensap. Dat laatste vonden
sommigen dan weer niet echt nodig, maakt
het alleen maar zuur. Tineke had in de
vorm van honing weer een oplossing bij de
hand.
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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

Op het menu stonden ook nog broodtorentjes met brie, komkommer en een beetje
sla erop. Vonden ze ook lekker. En als laatste een witlofschuitje met appel, walnoot,
rozijnen, honing en geitenkaas. Witlof en
geitenkaas waren nu niet het meest favoriet, maar er werd wel flink gekokkereld
om het klaar te maken. Mooi om te zien.
Ook de gevulde zalm met reepjes komkommer en roomkaas werden klaargemaakt
en waren aan het einde van de middag
op. Evenals de toetjes, waarbij Griekse
yoghurt en vanillevla in mooie wijnglazen
werd gedaan, en dat voor ‘de bite’ ook nog
koekjes stukgeslagen mochten worden in
een plastic zak was helemaal fantastisch.

Terwijl een kleine afwas tussendoor werd
gedaan konden de tafels klaargemaakt
worden voor de maaltijd.
Gezellig samen eten, en zoals geschreven, er werd heerlijk gesmuld van alles.
Ondertussen kwamen er een paar papa’s,
mama’s en oma’s binnen die een helpende
hand toestaken bij het opruimen. Dank
daarvoor!
Nadat de kinderen met gevulde magen
vertrokken, hebben Tineke en Jannie nog
even werk gehad van het afwassen en
schoonmaken, maar ook dat werd met
liefde gedaan. Het was een zeer gezellige

middag met enthousiaste, hardwerkende
kinderen. Laat ze thuis ook maar eens aan
de slag in de keuken zou ik zo zeggen.

Korfbalvereniging ODA
70 jaar ODA. En dan?
Op 31 mei bestaat ODA 70 jaar. Een felicitatie waard, maar tegelijkertijd een afscheid.
Zoals u weet, heeft ODA al enkele jaren
geen seniorenteams meer en spelen in de
competitie alleen nog twee jeugdteams
in een samenwerkingsverband met OWKOostwold. Die samenwerking loopt prima:
kampioenschappen aan de lopende band!
Het was de afspraak met OWK dat de trainingen en thuisveldwedstrijden in het
voorjaar in Roderwolde werden gehouden,
maar dat is nu niet meer het geval. Omdat
ODA al jaren geen huur meer betaalt voor
het sportveld, hoeft de gemeente het veld
niet te onderhouden en dat zie je ook.
OWK heeft een prima sportcomplex met
kunstgras en een fijne kantine en wil nu
graag alle veldwedstrijden en trainingen
in Oostwold houden, wat eigenlijk ook wel
logisch is. Jammer voor onze MFA, dat de
korfbalinkomsten altijd goed kon gebruiken. Omdat de binding met Roderwolde
verloren gaat, stopt op 1 juli de samenwerking tussen OWK en ODA. De vijf nog
actieve speelsters uit Roderwolde gaan
verder, maar dan als OWK-er.
En wat blijft er dan over van ODA? Geen
actieve spelers meer. De verenigingskas
is vrijwel leeg, want inkomsten waren er
nauwelijks meer, terwijl competitie- en
accomodatieverplichtingen flink aantikten.
Opheffen dan maar? Daar wachten we nog
even mee. Al stoppen de spelende leden,
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ODA heeft nog altijd een aantal niet-actieve
leden: de bestuursleden en onze ereleden
en leden van verdienste. Dan is er nog iets
belangrijks: de bankrekening die naast
de gewone rekening bestaat en die maar
beperkt aangesproken wordt: het toto-lotto
tegoed. Daar staat nog een mooi bedragje.
Even het geheugen opfrissen: vanaf de
jaren zestig haalden vrijwilligers van ODA,
zoals Andries, Jannes, Henk, Teun, Jan en
anderen, op dinsdagavond bij de deelnemers thuis de envelopjes met de ingevulde
formulieren met de toto-voorspellingen
en lotto-getallen op. Van elke opgehaalde
daalder ontving ODA provisie en dat is
steeds aan de kant gezet voor dure extra’s,
zoals de reuniefeesten of de bijdrage voor
bijvoorbeeld een nieuwe stencilmachine in
de school waarop ook het ODA-blad werd
gedrukt.
Een aantal jaren geleden bepaalde de
ledenvergadering dat het resterende saldo
ingezet zou moeten worden voor activiteiten in Roderwolde die (vooral) op de
jeugd waren gericht. Zo zijn de nieuwe
picknickbanken bij de MFA en de huur van
een groot springkussen hieruit gefinancierd. Ook voor deze zomer ligt er al een
aanvraag voor een flinke bijdrage aan een
dorpsactiviteit.
Waarschijnlijk blijft ODA hierdoor nog
even bestaan als vereniging. Niet met spelende leden, maar wel met leden. Niet meer
aangesloten bij het KNKV, maar zonder verplichtingen, zodat het saldo nog een paar
jaar gebruikt zal kunnen worden voor bijdragen aan vooral sportieve activiteiten in
Roderwolde. En misschien, zoals u laatst in
het Roder Journaal hebt kunnen lezen (als
er nog vrijwilligers te vinden zijn die hun
schouders er onder willen zetten), voor
het organiseren van een allerlaatste reunie

ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in
2022…

Toneelvereniging Woldbloem
Afgelopen weekend stond Roderwolde
weer in het teken van toneel.
Toneelvereniging Woldbloem bracht vrijdag- en zaterdagavond “Opa Ziedspan”
voor een uitverkochte zaal. Aan de reacties
van het publiek was te merken dat ook dit
stuk weer in de smaak viel. Ook de spelers
beleven elk jaar weer veel plezier aan het
spelen van de stukken. En dat is duidelijk
te zien op het toneel. Het is een gemêleerd
gezelschap waarvan de oudste speler over
de 70 is en de jongste 24.

Foto Joris Brouwer Fotografie

Dit jaar waren er twee nieuwe spelers
te zien, Anton van Erp en Margriet van
Zonneveld. Maar ook was er een oud speler
die weer mee deed. Door omstandigheden
viel een van de spelers uit. Peter Oosterhof
wist in vier weken de tekst uit zijn hoofd te
leren.
Woldbloem heeft sinds 6 een grote jeugd
groep van 18 jongens en meiden tussen de
8 en de 15 jaar oud. Zij brachten 29 januari
“Wolvenlaan 13 B” voor een uitverkochte
zaal. Ook dit was wederom een succes.
Woldbloem hoopt nog lang met deze jeugd
groep door te kunnen gaan zodat deze
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jongens en meiden door kunnen stromen
naar de volwassenen groep.

Foto Joris Brouwer Fotografie

Vrouwenvereniging Roderwolde
Woensdagavond 15 februari kwam Ans
van der Veen uit Peize een lezing geven
over slachtofferhulp. Ze is vrijwilligster
bij de Slachtofferhulp Nederland (SHN) in
Assen. In Nederland zijn er 75 locaties voor
slachtofferhulp met het hoofdkantoor in
Utrecht en met 1100 vrijwilligers en 500
betaalde krachten. Ook krijgen ze hiervoor
subsidie. Er zijn vele verschillende soorten
slachtoffers. Dat kan zijn van een misdrijf,
mishandeling van geweld of geestelijk, of
dood door schuld, inbraak, overval, brand,
verkeer, zedendelict, seksueel misbruik,
vermissingen van personen, ruzie bij een
scheiding, rampen. Nu het is nog al wat.
Als je dit zo allemaal leest zul je bijna denken dat er geen positieve dingen meer in
het leven zijn, maar dat is gelukkig nog wel
zo.
Om als vrijwilliger te beginnen bij slachtofferhulp loop je eerst een half jaar mee op
de werkvloer om te kijken wat voor werk
er moet gebeuren.
Ook krijg je trainingen, zoals gespreksgesprekken, wat zeg je zoal als je iemand aan
de telefoon krijgt, of als je naar een ramp

toe moet, zoals laatst het treinongeluk bij
Winsum en vele emotionele mensen tegen
komt. Hoe ga je daarmee om.
Of de juridische afhandeling. Het invullen van papieren van bv. verzekeringen,
schuldaansprakelijkheid, een specialist of
een schadeformulier, Ook begeleiden ze
je bij voorbereiden op je spreekrecht bij
de rechtbank. Er zijn openbare zittingen
waar je zo naar toe kunt gaan om ervaring
op te doen. Elk slachtoffer ervaart het, of
reageert anders. Voor de één kan het heel
emotioneel zijn, bv. als je partner blijvend
invalide wordt. Voor een ander kan het
een financiële kwestie zijn. Of je komt in
aanraking met politie en justitie.
Ook kun je totaal overstuur zijn na een
inbraak of overval en hebt je slapeloze
nachten, of het blijft malen in je hoofd
waardoor je het niet kunt verwerken en
daardoor weer niet je werk goed kunt
doen. Dus slachtofferhulp is van alle markten thuis en helpt overal. Het is heel veel
luisteren en soms gewoon aanwezig zijn.
Soms hoeven ze alleen maar te zeggen, :
Ik ben er voor u” of een hand vasthouden.
Dat geeft dan al heel veel steun. Ook kunnen ze slachtoffers doorverwijzen naar o.a.
Jeugdzorg of Veilig Thuis.
Een verkeersongeluk is het moeilijkste.
Wanneer ben je schuldig en wanneer ben
je aansprakelijk. Een fietser of voetganger is de zwakste verkeersdeelnemer en
wordt altijd beschermd. Maar kan wel de
schuldige zijn. De verzekering is altijd
aansprakelijk.
Als je zeker weet dat de andere partij
aansprakelijk is moet je altijd een letselschadespecialist met keurmerk nemen
of een letselschade advocaat, want deze
advocaat gaat mee naar de rechtbank. Als
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de tegenpartij jou geld moet betalen en
hij heeft geen geld, of wel, van een kale
kip valt niets te plukken moet je wel een
bedrag indienen. Dat wordt dan uitgekeerd
door het speciaal fonds. En deze plicht van
de tegenpartij blijft altijd in zijn dossier
vermeld en blijft hem dus in alles achtervolgen. Ans sloot haar presentatie af met
de mededeling dat ze niet hoopte dat ze
ons in haar vrijwillige baan zou tegenkomen. Op een andere manier was natuurlijk
altijd goed. En wij gingen met een hele
ervaring rijker weer naar huis. Het was
een interessante en leerzame presentatie.

Jacobskerk Roderwolde
Palmpasen
Sedert de vierde eeuw wordt Palmpasen
gevierd in de kerk. Sommige kerken vieren de intocht van Jezus met een optocht
door kinderen met palmtakken. Ook in
Roderwolde laten de kinderen van OBS
“Het Palet” hun zelfgemaakte palmpasenstok zien. Dit doen ze zoals gewoonlijk in
het MFA. Maar dit jaar zullen ze ook, zoals
een aantal jaren geleden ook gebeurde,
voorafgaand hieraan hun palmpasenstokken aansluitend aan de dienst op 9 april
om 10.30 uur in de kerk laten zien.
Hoe ziet een palmpasenstok eruit ??
De palmpasenstok is een groot houten kruis van ongeveer 80 bij 50
centimeter. Het
Palmpasenkruis
wordt versierd
met crêpepapier
in de kleuren geel
en groen, de kleuren van de lente.
Daarbij wikkel je
er ook een groen
buxustakje in, het

symbool van wederopstanding. Bovenop
de stok hoort een broodhaantje, het symbool van de haan die drie keer kraaide
toen Petrus Jezus verloochende.
Het brood verwijst naar het feit dat Jezus
is brood voor de mensen. Ook worden er
zakjes met snoep aan het kruis gehangen.
Bijvoorbeeld 12 paaseitjes die verwijzen
naar de 12 apostelen van Jezus of 30 rozijnen die verwijzen naar de 30 zilverlingen
waarvoor Jezus door Judas Iskariot werd
verraden. Anderen hangen er kleine flesjes
met azijn aan, die verwijzen naar het feit
dat Jezus zijn wonden gewassen werden
met azijn.
Paasmiddag
Op 11 april 2017 vieren we onze
Paasmiddag voor belangstellenden. We
beginnen om 15.00 uur in de Jacobskerk
met een korte viering welke geleid wordt
door ds. W. Meijles.

Na deze viering gaan we gezamenlijk naar
het Jeugdgebouw waar Annie Scheepstra
ons, na de koffie met paaslekkernijen, een
verhaal zal voorlezen. Daarna kunnen we
met elkaar genieten van een gezamenlijke
broodmaaltijd. U bent hiervoor van harte
uitgenodigd.
Opgave kan bij mevrouw T. Aukema,
telefoon: 5032494
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Tennisvereniging Roderwolde
Open Dag en openingstoernooi
De Open Dag vindt dit jaar plaats op zondag 9 april, van 10.00 tot 13.00 op onze
tennisbanen in Roderwolde. Iedereen is
van harte welkom bij de tennisbaan om
eens kennis te maken met deze mooie
sport. Aansluitend vindt het openingstoernooi plaats.

vroeger beter was: je hoefde niet zelf naar
een winkel, nee: de winkel kwam bij je
thuis! Je vulde het boodschappenboekje
in, dat werd opgehaald en aan het eind van
de week werden de boodschappen keurig
thuis bezorgd.

Wilt u meer informatie over het lidmaatschap, of een keer een baan
huren, stuur dan een mail naar:
tvr_ledenadministratie@xs4all.nl of kijk
op onze website: www.roderwoldetennis.
nl.
Jeugdactiviteiten
Dit jaar wordt er veel voor de schooljeugd georganiseerd. Om te beginnen
zijn alle jeugdleden èn hun vriendjes en
vriendinnetjes van harte welkom op de
seizoensopening
op zondag 9 april.
Van 10:00 tot 13:00
zijn er leuke tennisactiviteiten onder
leiding van onze
jeugdtrainer Jeroen
Russchen. Tijdens de Koningsspelen op
vrijdag 21 april zal onze tennisvereniging
iets organiseren voor groep 1 t/m 4 van
de basisschool. Meer activiteiten in mei en
juni zullen alle basisschoolkinderen via
Het Palet ontvangen.

Hier had je zelfs de keus uit twee winkels: Idema (“De Sperwer spiedt naar wat
U voordeel biedt”) en Scheepstra. Op
de afbeelding ziet u het omslag van een
“Scheepstra”-boekje uit 1976. Wat kostten
levensmiddelen veertig jaar geleden? Een
ei: 24 cent. Een kilo witte suiker: 2,05. Een
pakje roomboter: 2,77. Een fles yoghurt:
1,74. Een pak sinaasappelsap: 1,98. 1 ons
DE-thee: 1,39. De prijzen waren toen nog in
guldens, dus om te kunnen vergelijken met
vandaag moeten we even de prijzen delen
door 2,2 en wat blijkt: alles is vandaag wel
duurder dan veertig jaar geleden, maar
eigenlijk valt het nog best mee. Het is bijzonder dat zo’n boekje nog opduikt, want
wie bewaart dit soort alledaagse zaken nu
“voor later”?

Rowolmer Archief
Berigt 40 - Een boodschappenboekje uit
1976
Veel lezers van de Wolmer die tegenwoordig voor hun levensmiddelen en
huishoudelijke artikelen naar een supermarkt reizen, zullen nog weten dat dit
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Klaverjassen en sjoelen
Uitslag 4e sjoelavond Het Rode Hert.
De 4e en laatste avond van seizoen 2016-2017 was zeer spannend. Drie keer dit seizoen
ging Jannie Buring als winnaar van de avond met het plantje naar huis. Jannie is in topvorm dit jaar maar ja……………….Frans Meijer wist deze 4e avond met een hele hoge score
te winnen. Frans heeft uiteindelijk Jannie met 2 punten verslagen en ging daardoor niet
alleen met het plantje naar huis maar ook met de wisselbeker!!! Gefeliciteerd Frans.
Jannie konden we nog een beetje opvrolijken met een applaus en een bos bloemen als dank
haar voortreffelijke spelleiding.
Uitslagen sjoelers

1e

2e

3e

4e

Totaal beste 3x

Frans Meijer
Jannie Buring
Wim Venekamp
Harm Christiaans
Jeltje Venekamp
Jan van den Berg
Wip Kregel
Jaap Aukema
Henk Buring
Gea Lanting
Grietje van den Berg
Grietje van der Veen
Trieneke Aukema
Gerrie Meijer
Stien v.d. Velde

1313
1314
1310
1284
1258
1265
1231
1258
1231

1316
1329
1279
1304
1282
1255
1261

1314
1326
1301
1215
1278
1252
1276
1287
1285
1229
1254
1216
1225
1284

1341
1307
1301
1273
1287
1298
1256
1236
1256
1235

3971
3969
3912
3861
3847
3818
3793
3781
3772
3749
3728
3646
3631
2575
2561

1251
1193
1157
1291
1285

1220
1285
1223
1218

1212
1249

1276

Er waren dit seizoen helaas niet genoeg klaverjassers. Henk Buring wil volgend jaar bij
voldoende klaverjassers wel weer spelleider zijn dus we gaan het gewoon nog een jaar proberen! Zijn er geen klaverjassers meer in Roderwolde e.o. of durft bijna niemand de strijd
aan te gaan met zijn/haar dorpsgenoten???????
Zodra de nieuwe datums bekend zijn zetten we het in de Wolmer.

 De Wôlmer  maart 2017  pagina 18

AANKONDIGING

Boer on Tour en open dag
2e paasdag 17 april

Boer on Tour en open dag!
Om geld in te zamelen voor het KWF ga ik samen met medewerkers van mijn voerleverancier Agrifirm op 1
juni onder de vlag van Big Challenge zo vaak mogelijk de Alpe d’HuZes beklimmen. En jij kunt mij daarbij
steunen door mee te fietsen! Met de Boer on Tour als sponsoractie die ik samen met het Agrifirm-team
organiseer. (Ook als je niet kunt/wilt fietsen ben je van harte welkom om een kijkje te nemen op ons
melkveebedrijf.)

Een prachtige landelijke fietstocht met keuze uit een gezinsvriendelijke recreatieve route van 28 kilometer
voor de genieters en een sportieve wielrenroute van 70 kilometer voor de kilometervreters.

Wanneer vindt het plaats? 17 april (2e paasdag)

Wat kost het? €12,50 (route, sponsoring, consumpties en lunch) per persoon
(kinderen tot 12 jaar gratis)

Waar is het? De start is aan de Roderwolderweg 24, Foxwolde
Programma
10.00u - 12.00u

Start de fietsroute bij Melkveebedrijf Middendorp

Na 5 km fietsen
Op 11 km…

Even aansterken bij Melkveebedrijf Noord

Tijd om energie (lunch) op te doen bij aardappelkweker Jan Darwinkel

Zestien km verder
Laatste tussenstop
Na 28 kilometer

Op adem bij Akkerbouw en kwekerij Barels Snijheesters
Rust in de beentjes bij Blakervelderhoeve
Bent uw weer terug bij Melkveebedrijf Middendorp

Uiteraard gaat de route van 70km nog verder door de prachtige gemeente
Noordenveld
Onder het mom van opgeven is geen optie komt Mirjam Belderbos,
Fellow kinderoncologie, Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie Utrecht
Onderzoeker, European Research Institute for the Biology of Ageing, Groningen
meefietsen en verteld over haar onderzoek die zij gefinancierd krijgt door Alpe d’HuZes.

Tot ziens op 2e paasdag 17 april
Hartelijke groet, Harriët Middendorp
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder, foto’s Lia Snoek

Als op een dag half maart de temperatuur
in de dubbele cijfers komt en de zon volop
schijnt, krijgt iedereen de lentekriebels.
Men komt naar buiten om te wandelen
of de tuin een voorjaarsbeurt te geven.
Krokussen en narcissen kondigen de
nieuwe lente aan. Het is nog maar maart
en er kan nog best een staartje winter
komen, maar je ruikt het voorjaar. Niet
alleen wij mensen, maar vooral ook de
flora en fauna komt volop tot leven.

foutloos over de tikken, maar het is wel de
moeite waard.
Bij de mannelijke vogels gaat de komst van
de lente gepaard met het imponeren van
de vrouwtjes, wat we baltsen noemen.

In de Jarrens (Leekstermeer) zijn alweer
lepelaars waargenomen en langs de
Onlandse Dijk kun je weer baardmannetjes
horen (en zien, als je geluk hebt).
Zwaan in balts

Hun verenkleed is dan op z’n mooist. Let
maar eens op een roodborstje in de tuin.
Duidelijk herkenbaar omdat zijn borst nu
extra rood is. Zelfs een vrouwtje heeft nu
duidelijk een rode borst. Een roodborstje
lijkt een lief vogeltje en is vaak helemaal
niet schuw, maar tegen zijn soortgenoten
kan hij zeer agressief zijn. Hij duldt ze niet
in zijn territorium.

Baardmannetje in het riet

Voor de trots van De Onlanden, de otters,
is gelukkig de winter ook weer voorbij.
Vooral de jonge ottertjes hebben het tijdens de vorstperiode best moeilijk gehad.
Als ze honger hebben, verliezen ze hun
schuwheid en zoeken zelfs de mensen op.
Jacob de Bruin van Natuurmonumenten
heeft daar een heel bijzonder filmpje van
gemaakt die hij op youtube heeft gezet. Je
vindt hem onder de volgende link: https://
www.youtube.com/watch?v=-TKsoZF1jjo.
Een beetje ingewikkeld misschien om dat

Het roodborstje dat “tegen het raam tikt”
zoals het liedje zegt, doet dat niet voor een
kruimeltje brood, maar omdat hij in zijn
spiegelbeeld in het glas een rivaal ziet, die
verjaagd moet worden!

Kieviten in baltsvlucht (foto Albert Broekman)
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De kieviten zijn al weer in het land en
hoewel het eerste kievitsei al een tijd
geleden is gemeld, kun je bij hen ook het
baltsgedrag goed waarnemen. Ze maken
acrobatische capriolen in de lucht en in
hun verendek valt het zwart-witte patroon
goed op.

Dat vogels de baltstijd ingaan in hun zgn.
prachtkleed is ook goed te zien bij de aalscholver. Deze vogel, die vaak te zien is in
De Onlanden, krijgt in het voorjaar een
verkleuring aan zijn kop die we bruidssluier
noemen. De zwarte vogel krijgt dan witte
veren op de kop en aan de hals, alsof hij
een sluier draagt.

Op de ooievaarsnesten in Roderwolde,
Foxwolde en Sandebuur zijn de vaste
bewoners ook weer teruggekeerd.
Iedereen kent het baltsen van ooievaars;
met de kop achterover klepperen ze met
hun snavels.

Aalscholver met bruidssluier

Klepperende ooievaars (foto Irma Kok)

Futen maken bijna letterlijk een dansje
op het water om indruk te maken op de
potentiële partner. Ze hebben daarbij
vaak nestmateriaal in hun bek, dat als een
soort geschenk aan elkaar wordt aangeboden. Behalve dat het een wonderbaarlijk
schouwspel is om te zien, laat de symbolische betekenis daarvan zich raden.

Tot slot nog een belangrijke mededeling
In de Wolmer van februari stond de
aankondiging van een excursie naar De
Kleibosch van IVN-Peize op zondag 2
april.
Omdat er op zondagmiddag ook een
excursie is van Het Drentsche Landschap,
zijn we genoodzaakt onze excursie te
verplaatsen naar de ochtend.
We vertrekken om 9.50 uur vanaf de
parkeerplaats per fiets (of auto) bij de MFA
en starten de excursie om 10.00 uur bij
het informatiebord (aan het eind van het
zandpad t/o Roderwolderweg 34).

Baltsende futen
(foto internet)

 De Wôlmer  maart 2017  pagina 22

COLUMN

Nogmaals: stinkende zaken
Henk van Kalken

Er waren een aantal spoken door
Roderwolde. Ze zijn actief in het donker
tijdens de late uurtjes. Wel heel aparte spoken, want ze laten sporen na. Grote, kleine,
harde, zachte sporen, wel te verstaan. In
schilderachtige kleuren: geel, bruin en
zwart en dat in allerlei tinten. Ze liggen
her en der verspreid in vooral bermen,
plaatsen waar de grond niet verhard is, en
veelal begroeid met gras. Als de sporen
net zijn uitgezet stinken ze ook nog. Deze
spoken hebben vier poten of pootjes en
een kwispelende staart. Van deze beminde
spoken hebben we er nogal wat in ons
mooie dorp. Wij hebben er zelf één. Dat uit
zo’n grote hondenpopulatie ook overlast
ontstaat zal iedereen duidelijk zijn.
Er zijn nog steeds mensen die hun hond
buiten in de tuin zonder correctie langdurig laten blaffen. Dat het mij juist in deze
verkiezingstijd opvalt dat ons dorp vol
poep ligt is echt toeval, u moet mij geloven. Ik bedoel, de symboliek ligt weliswaar
voor het oprapen, maar dat is nou juist wat
sommige hondenbaasjes aan hun laars lappen. Ze laten het liggen waar het gedropt
wordt.
De Algemeen Plaatselijke Verordening zegt
wel iets over poepende honden. Verboden,
tenzij de poep na de misdaad verwijderd wordt. Handhaving door politie
gebeurt gewoon niet in een dorp met naar
ik inschat de laagste misdaadcijfers van
Nederland.
We zijn dus op onszelf aangewezen en
dat vraagt om sociaal bewustzijn. Nou
is dat in Roderwolde in ruime mate aanwezig, behalve bij sommigen op dit éne,

onwelriekende vlak. En het is zó’n kleine
moeite. Schepje, putje, slootje, zakje.
Vanmorgen nog zag ik op de Pastorielaan
een versgeperst exemplaar liggen met de
afmetingen en de kleur van een moorkop
met obesitas. Vijf meter verder een lag een
abstract kunstwerkje met de kleur van een
bedorven kroket te stinken.
Bah.

RECEPT VAN DE MAAND

Pastasalade met avocado
en gerookte kip
Sonja Meijer

Hoofdgerecht voor 2 personen
hh150-200 gr spiraaltjespasta
hhzout, peper
hh1 rijpe avocado in plakjes
hh1 el citroensap
hh1 dl zure room
hh½ eetl gembersiroop
hh1 tl fijne mosterd
hh200 gr gerookte kipfilet in dunne
plakjes
hh1 zakje veldsla
Kook de pasta in ruim kokend water met
zout volgens gebruiksaanwijzing gaar.
Meng de avocado met ½ eetl citroensap.
Klop de zure room, ½ eetl citroensap, de
gembersiroop en mosterd tot een dressing en breng op smaak met zout en peper.
Meng de nog warme pasta met de kip, avocado en de helft van de dressing.
Verdeel de veldsla over de borden, druppel
de rest van de dressing erover en schep de
pastasalade erop.
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INGEZONDEN

Winnaars drentse sportgala 2016 bekend
Donderdagavond 2 maart waren ruim
700 gasten getuige van de uitreiking van
de jaarlijkse Drentse sportprijzen in het
ATLAS Theater te Emmen. De presentatie
was in handen van Marijn de Vries. DDF
Crew, winnaar van Hollands Got Talent
2012, mocht de opening verzorgen en deed
dit op spectaculaire wijze.
Sporttalent van het jaar was turnster
Iris Groenendijk. Iris behaalde in 2016
mooie resultaten op het Nederlands
Kampioenschap in de categorie Nationaal
1 (het hoogste niveau). Ze won goud op
vloer, zilver op balk en sprong en brons
op de meerkamp. Op de Provinciale
Kampioenschappen behaalde ze goud en
tijdens een interland in Luxemburg won ze
goud met de meerkamp.
Sportploeg van het jaar was aan de mannen van Hurry Up. De handbalheren
leverden in 2016 een unieke prestatie. De
ploeg werd kampioen van de Eredivisie en
promoveerde voor het eerst in de clubhistorie naar de BeNe-League. Daarnaast
plaatste de club zich voor de achtste finales van de EHF Challenge Cup door de
winst op het Turkse Göztepe.
Sportvrouw van het jaar was schaatster
Marije Joling ging er met de titel vandoor.
Marije behaalde in 2016 enkele mooie
resultaten. Op het EK Allround in januari
schaatste ze naar een vierde plek in het
eindklassement. Tijdens dit toernooi pakte
ze zilver op de 3.000 meter en op de 5.000
meter. In het seizoen 2016/2017 behaalde
Marije zilver op de 3.000 meter tijdens de
Wereldbeker in Harbin en goud op de team
pursuit tijdens de World Cup in Nagano.
Marije was zelf niet aanwezig vanwege

haar deelname aan het WK Allround in
Hamar, maar via FaceTime heeft ze haar
prijs tijdens het gala in ontvangst genomen.
Sportman van het jaar was Kjeld Nuis.
Tijdens de Wereldkampioenschappen
Afstanden in het Russische Kolomna
werd hij derde op de 1.000 meter en
tweede op de 1.500 meter. Op het
Wereldkampioenschap sprint in Seoul wist
Kjeld voor het eerst een podiumplaats te
behalen. Door onder andere twee overwinningen op de 1.000 meter werd hij in
het eindklassement tweede achter de Rus
Pavel Koelizjnikov. Kjeld behaalde bij alle
wereldbekerwedstrijden steeds een podiumplaats op de 1.000 meter waardoor hij
aan het eind van het seizoen ook de winnaar werd van het Wereldbekerklassement
op die afstand. Tevens werd hij voor de
tweede keer winnaar van het totaal klassement van alle verschillende afstanden die
worden verreden bij de wereldbekerwedstrijden, de zogeheten Grant World Cup.

Na de uitreiking van alle prijzen kwamen
de winnaars bijeen op het podium en
verzorgde Bouke een spetterende slotact.
Vervolgens werd er nog lang bijgepraat
in de foyer van het ATLAS Theater. Een
geslaagde avond met vier mooie winnaars!
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VAN ONDER DE WIEKEN

24 uurs Oliemarathon
Dirk Magré

Rustige tijd?
Soms denk je dat het nu wel een rustige
tijd is voor de molen. Aan de buitenkant
lijkt dat ook wel waar te zijn. Hij heeft de
laatste tijd niet echt veel gedraaid. Dat had
ook wel met het weer te maken. Op de
dagen waarop we niet in de gelegenheid
waren leek vaak wel een goede maalwind
te staan en juist op de dagen waarop
we dat nodig hadden liet de wind het
afweten. Bij mijn weten hebben we de hele
winter bij de demonstraties olieslaan de
elektromotor moeten inschakelen omdat
de wieken te weinig vaart kregen.

Intussen wordt achter de schermen door
molenbestuur en beheerderspaar al weer
aandacht besteed aan het nieuwe seizoen.
Denk maar aan de voorbereidingen voor
de seizoensopening met 24-uurs oliemarathon (Guinness Book of Records????); de
inrichting van een nieuwe wisselexpositie
(samen met de school); opstellen nieuwe
roosters voor alle momenten waarop de
vrijwilligers actief zijn met het olieslaan en
meer.
Trillende naslag
De laatste paar maanden vonden we steeds
dat de naslag (tweede persing lijnolie) niet
goed functioneerde. Ook de vloer bij de
naslag trilde steeds heviger als de naslag in
gebruik was.

hele dikke betonnen balken. Die zijn hier
jaren geleden aangebracht (met eronder
ook nog in de grond geboorde betonnen
palen).
Boven de vloer zie je onder de dikke balk
van de naslag twee dikke rechtop staande
boomstammen:

Onder de vloer ziet het er zo uit:

Omdat de molenmaker er toch was vanwege de bordveer is hier ook direct naar
gekeken.

De achterste paal zit onder de naslag. Op
de foto is het niet goed te zien, maar tussen de paal en de betonnen balk is ruimte
gekomen. Doordat daar nu extra beweging
in zit neemt dat ook toe.

Onder de vloer liggen als fundering voor
zowel de voorslag als de naslag, een paar

De molenmaker heeft een voorstel naar
Het Drentse Landschap gestuurd om
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net als bij de eerste paal al veel eerder is
gebeurd een hoeveelheid wiggen onder
de paal aan te brengen. Dan kunnen we
daarna uittesten of alles weer stabiel is
geworden.
We wachten nu op toestemming van onze
eigenaar….

Meert Moand, Dialect Moand
Op 5 maart was het dan zo ver. Twee
muzikanten (zang en gitaar) en een dichter
namen ons mee in hun vertolkingen van
Groningse liedjes en gedichten. Een klein
maar select gezelschap genoot in de ruimte
van het Graanmuseum van hun optreden.

Molen niet “kreupel” meer
De laatste paar keer draaide de molen met
maar drie windborden. Dat zag er een
beetje kreupel uit. De reden was dat de
(houten) bordveer, waarmee de borden
worden vastgehouden, was gesneuveld
(door ouderdom).
Op donderdag 9 maart heeft de molenmaker een mooie nieuwe bordveer afgeleverd
en afgesteld.
De temperatuur was redelijk (als je er maar
een jas bij aan hield). De artiesten waren
zeer enthousiast.

Nu blijft het bord weer keurig op zijn plek
zitten.
Opleiding molengidsen
Op maandagavond 7 maart zijn we gestart
met de opleiding molengidsen van het
Gilde van Vrijwillige Molenaars (afd.
Drenthe). Het is een pilot, waarbij 9 geïnteresseerden de instructieavonden volgen.
Een team van 4 molenaars en een medewerkster van Kunst en Cultuur Drenthe
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hebben samen de opleiding vorm gegeven
en zijn bij deze pilot ook allen aanwezig.

We zijn er natuurlijk heel trots op dat de
oliedie er in wordt gebruikt 100% onze
lijnolie is!
Seizoensopening en Oliemarathon
We moeten jullie nog even in spanning
houden over het programma tijdens de
oliemarathon. Daar wordt nog hard aan
gewerkt. Tipje van de sluier: Het is de
bedoeling dat Het Drentse Landschap
zaterdag 29 april overdag met een activiteit
voor de kinderen komt.

Na vier bijeenkomsten in maart en een
terugkom avond in mei is de provincie
Drenthe in principe dus 9 molengidsen
rijker.
Natuleum
Op donderdag 9 maart is een zending van
155 liter lijnolie opgehaald door de commercieel medewerker van Vliegenthart in
Tiel. Die gaat er met de noodzakelijke toevoegingen 200 liter Natuleum van maken.
We gaan er van uit dat we bij de seizoensopening een voorraad van dit
milieuvriendelijke product in de molen
hebben staan om te verkopen.
Hier een foto van een (nog leeg) blik met
het ontwerp voor het aan te brengen etiket.

Houd de website in de gaten voor meer
informatie. Ook wordt er nog een flyer
huis aan huis verspreid met meer informatie. En ook in de volgende Wôlmer komt
ook wel een en ander te staan.
Woldzigt en wandeltochten
Zoals in de vorige Wôlmer al was vermeld
zijn we op donderdag 27 juli stempelpost
voor de Drentse Fiets4Daagse, waarvoor
naar verwachting zo’n 900 fietsers langs
gaan komen. Daarnaast hebben nog twee
verschillende wandeltochten ons dorp
en onze molen in hun route opgenomen.
Beide tochten zijn georganiseerd ter ondersteuning van goed doelen.
Op zaterdag 13 mei (tijdens de Nationale
Molendagen) komt de tocht “Walk for
Life” vanuit Groningen langs. Zij hebben
gevraagd of we dan voor de molen wel een
rustpunt voor de wandelaars willen inrichten. Dat doen we van harte.
Een week later, op zaterdag 20 mei, komt
de Leekstermeer wandeltocht vanuit Leek
bij ons langs.
Voor hen richten we een stempelpost in
en ook zullen we wat tafels en stoelen
neerzetten.
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Activiteiten in Woldzigt de komende tijd:
hhzaterdag 8 april 13:30 - 16:30 uur ook
weer de maandelijkse demonstratie olieslaan. Deze keer alleen op de
tweede zaterdag van de maand april.
hhvrijdag 28 april 16:30 uur Feestelijke
seizoensopening van Molen en
Meulenkaomer.
hhvrijdag 28 april 17:00 uur. Burgemeester
Klaas Smid geeft het startsein voor de
24-uurs oliemarathon.
hhzaterdag 29 april de hele dag.
Oliemarathon in de molen en diverse
activiteiten voor de molen.
Kom eens een keer kijken. Onze vrijwilligers geven je graag uitleg bij het olieslaan.

Zoals je wellicht weet hebben inwoners van de schoolkring (Roderwolde,
Foxwolde, Leutingewolde, Sandebuur,
Matsloot) gratis toegang in de molen.
Wil je tussendoor producten van de
molen afnemen, of een afspraak maken
voor een groepsbezoek, bel of mail even
naar de molenaar: tel: 050 - 5032198
(bij afwezigheid boodschap inspreken en je telefoonnummer er bij) email:
info@woldzigt-roderwolde.nl Zie ook de
website: www.woldzigt-roderwolde.nl
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,Dirk
Magré en Wilma Bruin

advertenties

advertenties

en
Vakmennsmakelen
i

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden
Tel: 050 - 40 235 40
info@nijdammakelaars.nl
nijdammakelaars.nl
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DRÈNTS DIGGELGOUD

AANKONDIGING

Moi lezers

Palmpasen

Lubbert

Zondag 16 april, 11:00uur

Wej hebben een neije tillevisie. De aole
was nog niet aof, maor non wej op glasvezel zit, wollen wej ok wal ies wat aans. Het
toestel dat wej hadden was nog ein met
een kont der an en non heb wej zo’n lange
platte. Dat is wal ee’m wennen. Toch moej
met de tied metgaon en dat heb wej ok
daon.

Lieve dorpsgenoten,

Daorum zit non alles derop en deran. Wej
kunt weer jaoren veuroet. Dat hoop ik tenminste. Tegeliekertied docht ik ok nog ies
ee’m weer terug an de tied hoe het begun.
De eerste tillevisie bei ons in het dörp was
veur één van de notabelen. En laot die nou
toevallig naost ons wonen! De buurman
dus. Maor daor kwamen wej niet zo vaok
over de vlouer. In elk geval niet in hoes.
Maor boeten wal. De zeun was naomeluk
een hiele goeie voetballer en dan trapten
wej samen met hem, in heur toen, wal ies
een ballegie. En ok muchten wej daor het
gres wal ies meijen. Zij hadden as ein van
de eenigen in ons dörp een gezon. En veur
ons jongens was het meien met een handgedrukte gresmeziene een oetzundering.
Wej deden dat normaolgespreuken met
een zende. En umdat de buurjong ons ok
wal wat gunde neudigde hij ons oet um een
voetbalwedstried op de televisie te kommen bekieken. Nou dat leuten wej ons gien
twei keer zeggen.
En zo zaten wej met een man of tien op
een zaoterdagmiddag in de goeie kleren
op de grote sofa’s in de sjieke kaomer van
onze buren met mekaor naor de Engelse
Cupfinale te kieken. In zwart-wit. Mooi
dat dat was! Het was iets heul biezunders,
want ik weet het nog as de dag van gister.

Op zondag 9 april is het Palmzondag en
dat vieren we in Roderwolde elk jaar ook:
de jongste kinderen van de schoolkring
versieren een palmtak. De versieringen
verwijzen met palmtakken of buxus, rozijnen, een broodhaan en andere elementen
naar de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Bijzonder dat het in Roderwolde jaarlijks
wordt gevierd!

We nodigen alle dorpsbewoners uit om de
palmtakken van de peuters, kleuters en de
kinderen van de onderbouw te bewonderen. Om 10:30 wordt in de kerk het verhaal
van (palm)pasen aan de kinderen verteld
en daarna gaan de kinderen in optocht
naar het dorpshuis waar om 11:00 uur iets
te eten en te drinken voor de kinderen zal
zijn. Er is koffie en prijsjes voor de makers
van de allermooiste palmtakken. Heel
gezellig als jullie komen kijken naar de
palmtakken!
Hopelijk tot Palmzondag, VOOOR
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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

AANKONDIGING

Inschrijving 4e Rowolmer Rondrit geopend
Zondag 10 september

Op 10 September zal tijdens de 6e zomerfair te Roderwolde voor de 4e keer de
Rowolmer Rondrit gereden worden. Het
maximum aantel deelnemers zal 80 zijn en
er zullen een aantal auto’s blijven staan op
het veld als de deelnemers de route rijden. Elk jaar wordt er een mooie route van
ongeveer 100 km uitgezet door de omgeving. De nadruk ligt op de wat oudere
oldtimers; de auto moet van bouwjaar 1973
zijn of ouder. Na overleg kan er gekeken
worden of er een uitzondering gemaakt
kan worden voor een jongere auto.
De kosten voor deelname aan dit evenement bedragen €20,- per auto op basis van

2 personen. De deelnemers krijgen hiervoor een rallyschild, koffie met cake bij
aankomst en een lunch bestaande uit soep,
bolletjes en een consumptie.
Voor meer informatie over de
Rowolmer Rondrit kunt u e-mailen naar
Rowolmerrondrit@hotmail.com of bellen met Dick Bathoorn (0620366443) of
Ronald ter Steege (0622550762).
Voor een inschrijfformulier kunt u ook
kijken op www.rowolmerfair.webklik.nl.
Kent u iemand met een oldtimer maar die
persoon leest de Wolmer niet ? Laat het
ons dan weten, dan nemen we contact met
hen op.

Schilderen
Laatst zag ik een blondje,dat haar woning
aan het schilderen was.
Ze stond bovenop een ladder en elke keer
als haar kwast leeg was, klom zij naar
beneden en doopte haar kwast in de verfpot die beneden op de stoep stond. Nadat
ik dat een tijdje had aangezien zei ik: ‘Zeg
juffrouw,u kunt de verfpot toch veel beter
mee naar boven nemen?

Dan hoeft u niet steeds naar beneden om
uw kwast in de verf te dopen.’
De blondine keek mij medelijdend aan en
zei:
‘Awel manneke,dat zal niet gaan hè.
Dit is grondverf.
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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

AANKONDIGING

INGEZONDEN

5e Wandel 2-daagse op 18
en 19 april a.s. Roderwolde

Eerste Drentse kievitsei
2017 gevonden

Dinsdag 18 en woensdag 19 april wordt
voor de 5e 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.

Op vrijdag 10 maart, om 16.10 uur is in
Oosterhesselen het eerste Drentse kievitsei van 2017 gevonden.

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 dinsdag 18 en
woensdag 19 april!

Vrijwillig weidevogelbeschermer Jaap
Kiers uit Zwinderen heeft zijn vondst
gemeld bij Landschapsbeheer Drenthe.
Met de vondst van het eerste ei is de lente
in Drenthe begonnen.
Met de vondst van het eerste kievitsei
is het weidevogelseizoen van 2017 in
Drenthe begonnen. Zo’n 450 vrijwillige
weidevogelbeschermers gaan het veld in
om kuikens van bijvoorbeeld de tureluur,
de kievit en de wulp een goede start te
geven. De vrijwilligers brengen bij honderden boeren de nesten in kaart en nemen
beschermingsmaatregelen.
De ondersteuning van de groepen wordt
gegeven door Landschapsbeheer Drenthe,
met financiële steun van de provincie
Drenthe. De inspanningen zijn hard nodig,
want de weidevogelpopulaties dalen
jaarlijks.
Dankzij de inzet was het broedsucces van
de kievit, grutto, scholekster, wulp en tureluur de afgelopen jaren beduidend hoger,
dan wanneer er geen maatregelen werden
getroffen.

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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Dorpsagenda

Colofon

vrijdag 31 maart 2017				
Dorpshuis: Potgrondactie
zaterdag 1 april 2017				
Rowolmer Archief: Open Archief van
10.00-12.00 uur
zaterdag 1 april 2017			
Dorpsbelangen: activiteiten voor
zomerprogramma voor 1 april inleveren op
info@dorpsbelangenroderwolde.nl
dinsdag 4 april 2017				
School: Praktisch verkeersexamen
dinsdag 4 april 2017				
Kerk : Koffie- ontmoetingsochtend in het
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00
-11.30 uur
donderdag 6 april 2017				
School: Theoretisch verkeersexamen
vrijdag 7 april 2017				
Café Het Rode Hert: Frouluuscafé, vanaf
17.00 uur. Laatste van dit seizoen.
zondag 9 april 2017				
Tennisvereniging: Open Dag 10.00 uur en
Openingstoernooi 13.00 uur
dinsdag 11 april 2017				
Jeugdgebouw en Kerk : Paasviering voor
belangstellenden, aanvang 15.00 uur
dinsdag 11 april 2017
Dorpshuis: Donateursvergadering, aanvang
20.30, kantine van het MFA
woensdag 12 april 2017			
Vrouwenvereniging: Lezing:
Bekkenbodeminstabiliteit. Sietske Russchen
woensdag 12 april 2017			
School: Onderwijsdag Noordenveld,
kinderen vrij
donderdag 13 april 2017			
School: Paasfeest
vrijdag 28 april 2017					
Molen Woldzigt: seizoensopening 16.30

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw,
Sonja Meijer, Hans Noordhof
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 april 2017
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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Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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uur
uur
do
koopavond
dodo
do
koopavond
koopavond
koopavond
t/m
21.00
uur
t/m
t/m
t/m
21.00
21.00
21.00
uur
uur
uur

050
050
050---5018788
5018788
5018788 www.quarts.nl
www.quarts.nl
www.quarts.nl
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

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

Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

