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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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Van de redactie
Hans Noordhof

De deadline voor de copy voor de vol-
gende Wôlmer is vervroegd naar 10 
december a.s.

Sinterklaas is weer in het land, 5 december 
zal hij om 8.45 uur aan komen in de haven.

Juf Annie is onlangs met pensioen gegaan 
en haar afscheid is niet ongemerkt 
gebleven.

Verder is er een oproep voor de smulbon-
nen t.b.v. het voorleesontbijt, kun je nog 
bonnen missen ivm het voorleesontbijt, 
lever ze dan in bij school.

De wijnproeverij was een groot succes. Het 
was dan ook helemaal uitverkocht. Diverse 
wijnen zijn geproefd en met de feestdagen 
voor de boeg kwam dat goed uit.

Vanuit de aanwezigen van de de wijn-
proeverij was er belangstelling voor de 
recepten van de Ricottataart en Italiaanse 
jagersstoofpot van rundvlees, deze kun je 
terugvinden in de Wôlmer.
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grote foto voorkant: Lia Snoek
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Stormschade bomen hersteld.
De bomen die door de storm waren geveld, 
zijn intussen opgeruimd. Verschillende 
inwoners mochten daar van profiteren. Als 
ze zelf het hout ervan opruimden, moch-
ten ze dat van de gemeente houden als 
brandhout. De restanten van de takken 
zijn door gemeentewerkers verwijderd en 
de bermen zijn netjes bijgewerkt. De firma 
Vos uit Roden had daarvoor wel eerst de 
stammen eruit gefreesd. Ook het gat in de 
weg tegenover de fam. Van der Heide aan 
de Roderwolderweg is opgevuld en met 
stenen geplaveid.

Waarschijnlijk zullen op de plekken waar 
de bomen weg zijn, t.z.t. nieuwe worden 
geplant.

Wijnproeverij
Van de door de redactie van De Wôlmer 
georganiseerde wijnproeverij, in samen-
werking met onze adverteerder en 
plaatsgenoot Gerard Brok, is optimaal 
gebruik gemaakt. Er deden maar liefst 
40 personen aan mee en dat was ook het 
maximum.

Na het welkomstwoord van Bert Blaauw, 
gaf Gerard tekst en uitleg over wijnen en 
op welke wijze je bij het proeven onder-
scheid kon maken. Daarvoor had hij een 

schema gemaakt, zodat je dat zelf kon 
invullen en later bij de nabespreking kon 
nagaan of je het ook goed had beleefd. De 
redactie had voor 4 verschillende kleine 
gerechtjes gezorgd: paté, kaas, stoofpotje 
en risottotaart. Bij elke spijs waren twee 
soorten wijn uitgezocht en proefondervin-
delijk kon je vaststellen welke soorten wel 
of juist niet matchen.

Het was een leerzame, gezellige en voor 
herhaling vatbare avond, waarbij tevens 
kon worden vastgesteld, dat verschillende 
mensen uit ons dorp hier voor de eerste 
keer met elkaar in gesprek waren. Tot slot 
werden de restanten van de gebruikte 
wijnen alsnog met smaak naar binnen 
gewerkt.

Planschadevergoeding
De gemeente Noordenveld kent de 
eigenaren van Hoofdstraat 1a een plan-
schadevergoeding van 13.000 euro 
toe, vanwege de waardedaling na de 
omgevingsvergunning die in 2016 werd 
verleend voor de bouw van woning 
Hoofdstraat 1b te Roderwolde. De eigenaar 
van de Hoofdstraat 2 krijgt een schadever-
goeding van 2650 euro.

Vergunningen
De gemeente Noordenveld is van plan 
een omgevingsvergunning te verstrekken 
voor: 
h het verplaatsen van het emissiepunt bij 

de melkveehouderij Kruiskamp 11a te 
Roderwolde;

h het vergroten van de woning en 
het oprichten van een schuur  (ver-
vangende nieuwbouw) op perceel 
Hoofdstraat 78 te Roderwolde.
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Kandelaberen
De gemeente Noordenveld gaat op ver-
schillende plaatsen in de gemeente bomen 
kandelaberen. Ook o.a. aan de Hooiweg in 
Roderwolde zal dat gebeuren. Hierbij gaan 
ze de bomen zo inkorten, dat er nog zoiets, 
als de vorm van een kandelaar, over blijft. 
Dit zal tot gevolg hebben, dat de takken 
opnieuw uitlopen, zodat de bomen vitaler 
zullen worden.

Sint Maarten
Gelukkig was het droog, toen de jeugd met 
hun al dan niet zelfgemaakte lampions 
langs de deuren ging om al zingend, de 
nodige versnaperingen op te halen. Het 
was wel koud, maar de ingezetenen lie-
ten de kinderen niet in de kou staan. Met 
welgevulde zakken togen ze daarna huis-
waarts om te bekijken wat de “buit” had 
opgeleverd.

Sinterklaas
Nog even, en dan komt Sint Nicolaas ook 
weer in Roderwolde. Normaal gesproken 
arriveert hij dinsdag 5 december a.s. rond 
de klok van 9 uur bij de haven. U bent 
daarbij natuurlijk van harte welkom.

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Afscheid Juf Annie
Op 20 oktober namen we op school 
afscheid van Juf Annie. Na jarenlange 
trouwe dienst mag zij vanaf 1 november 
van haar pensioen genieten. 

We hadden een feestelijk programma geor-
ganiseerd passend bij Juf Annie’s wensen. 
Voor de kinderen waren er diverse work-
shops waaraan je kon deelnemen. Zo was 
er een workshop Freerunnen in de gym-
zaal, een workshop Djembé/muziek en 

daarnaast konden de kinderen een ketting 
van speksteen maken onder leiding van 
een kunstenares. Voor wie even wilde ont-
spannen was er tussendoor een filmruimte. 

Na alle festiviteiten was er een mogelijk-
heid voor ouders om Juf Annie nog een 
hand te geven op een echte “vrijdagmid-
dagborrel”. Ook hier is veel gebruik van 
gemaakt. Juf Annie heeft een hele fijne dag 
gehad. Wij willen iedereen bedanken voor 
zijn of haar aanwezigheid, VOOOR en de 
OV voor hun hulp en financiële bijdrage en 
natuurlijk juf Annie voor alles! 

Sint Maarten
Ieder jaar knutselen onze leerlingen prach-
tige lampionnen om Sint Maarten mee 
te lopen. Op vrijdag 10 november deden 
we alvast een oefenrondje om de school 
waarbij de kinderen alle lampionnen 
konden bewonderen en de liedjes even 
konden oefenen. Een mooi gezicht zo’n 
lampionnenshow!

Sinterklaas
De Sint en zijn pieten zijn vanaf 18 novem-
ber weer in het land. Sinterklaas heeft 
aangegeven dat hij ondanks zijn drukke 
agenda toch naar Het Palet kan komen. Op 
dinsdagochtend 5 december hopen wij 
hem en zijn pieten te mogen begroeten 
in de haven van Roderwolde! Iedereen is 
hierbij van harte welkom! 



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

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

boekhandel 
daan nijman
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Floralia
We zijn nu een aantal weken verder, en 
hebben inmiddels ons thema Welkom 
afgerond. Het Roderjournaal is nog bij ons 
op bezoek geweest, en we stonden met een 
prachtige foto in de krant.

Begin oktober mochten wij een nieuw 
meisje bij onze speelgroep verwelkomen: 
Hanna! Welkom Hanna! We hopen dat je 
een hele fijne tijd bij ons krijgt. We zijn 
druk bezig geweest met dierendag en ons 
thema Moestuin waarin wij mooie dingen 
gingen maken. Deze mooie werkjes waren 
te zien bij de Floralia die afgelopen week-
end plaats vond. De komende weken gaan 
wij bezig met ons nieuwe thema: Herfst. 
Het beloofd weer een gezellige tijd te wor-
den, met buiten mooie blaadjes zoeken, 
boeken over de herfst lezen, mooie knut-
sels maken,en natuurlijk gaan we ook bezig 
met onze lampion!

Groetjes, Astrid Jonkman

Beste Rowolmers
Na vanaf 2004 werkzaam te zijn geweest 
aan wat toen nog de ‘o.b.s. Roderwolde’ 
heette, heb ik op 20 oktober j.l. afscheid 
genomen van ‘het Palet’. Een school 
waar ik al die jaren met heel veel plezier 
en tevredenheid heb gewerkt. Het 
enthousiasme van de leerlingen, het 
lesgeven, de contacten met ouders, de 

betrokkenheid van het dorp bij de school, 
onderwijskundige verberteringen die 
zijn doorgevoerd, de schoolreizen en de 
feestelijke activiteiten.... Het voelde goed! 
Toch is nu de tijd gekomen te stoppen 
en het stokje over te geven aan een 
andere generatie. Ik ga nu andere dingen 
doen en zal me zeker niet vervelen. Het 
afscheid was voor mij indrukwekkend 
en hartverwarmend. De kinderen 
hadden leuke work-shops als freerunnen, 
speksteen bewerken, muts maken,  muziek 
maken en ketting rijgen. De collega’s 
en de oudervereniging hadden dit alles 
perfect geregeld en de kindeen hebben 
genoten. Mijn dank daarvoor. Na om 14.00 
uur afscheid te hebben genomen van de 
kinderen, heb ik nog afscheid kunnen 
nemen van ouders, oppas opa’s en oma’s, 
(ex)collega’s en kwamen zelfs mijn eigen 
kinderen nog even een kijkje nemen. 
Fantastisch allemaal!! Graag wil ik dan 
ook langs deze weg een ieder bedanken 
voor dit schitterende afscheid en voor de 
prettige samenwerking de afgelopen jaren. 
Beste mensen, het ga jullie goed!!!
Hartelijke groet, juf Annie.

Oproepje!
Smulbonnen Bakkerij Ons Belang ten 
behoeve van het voorleesontbijt 2018. 
Velen in Roderwolde maken gebruik van 
de bezorgdienst van Bakkerij Ons Belang. 
Hierbij krijg je smulbonnen waarmee 
je kan sparen voor o.a. witte bollen en 
krentenbrood. Voor een extra lekker voor-
leesontbijt vragen wij ons af of er mensen 
zijn die een paar van deze bonnen kunnen 
missen. Inleveren kan in een envelop in de 
brievenbus van school (Hoofdstraat 21) tot 
17 januari 2018. 

Met vriendelijke groet,

De Ouder Vereniging van OBS Het Palet
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Jarigen

Elmer Haverkort wordt op 29 november 10 
jaar
Silke Venema wordt op 7 december 6 jaar

 

Hij komt, hij komt 
 

 
 

Iedereen 
is welkom!  

Intocht Sinterklaas 
Dinsdag 5 december 

8.45 in de haven. 
I 
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Vakmensen 
    in makelen

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden

Tel: 050 - 40 235 40

info@nijdammakelaars.nl 
nijdammakelaars.nl
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Verenigingsnieuws

Jacobskerk Roderwolde

Kerstmiddag Jacobskerk 
Ook dit jaar wordt in de Jacobskerk een 
Kerstviering voor belangstellenden 
gehouden. 

U bent op dinsdag 19 december om 15.00 
uur van harte welkom in de Kerk voor een 
korte viering, daarna gaan we gezamenlijk 
naar het Jeugdgebouw waar we onder het 
genot van een kopje koffie óf thee luisteren 
naar een kerstverhaal. Als afsluiting is er 
een broodmaaltijd.

U bent van harte welkom! !

Kan ik nou eindelijk gaan slapen?!
Rufines is herbergier en er is maar één 
ding wat hij wil: gaan slapen. Toch komen 
er telkens mensen bij zijn herberg langs, 
waardoor hij maar niet aan zijn rust 
toekomt. 

Hij is er zelfs chagrijnig van geworden. 
Daardoor merkt hij helemaal niet dat hij 
middenin het kerstverhaal zit!

Er zijn elf spelers die het team vormen dat 
dit grappige kerstverhaal tot leven gaat 
brengen. En van het publiek wordt af en 
toe wel wat lawaai verwacht….

Dit speelse inspringspel wordt uitgevoerd 
op vrijdag 22 december in de Jacobskerk, 
aanvang 19.00. 

De toegang is gratis. Er wordt wel een col-
lecte gehouden en natuurlijk is er, zoals 
altijd voor iedereen, warme chocolademelk 
of ranja met wat lekkers erbij. 

Een kerstspel gemaakt voor kinderen van 
de basisschool en uitgevoerd door kinde-
ren van basisschool “Het Palet”. 

Begeleiding:

Bartele van der Meer, Dity de Vries, ds 
Walter Meijles. 

Kerstnachtdienst Jacobskerk
De Kerstnachtdienst is op zondag 24 
december en begint om 21.30 uur. 
Dit jaar zal vocal group “Donne Ostinate” 
uit Roderwolde onder leiding van Esther 
van Dijk meewerken aan de dienst. U bent 
van harte uitgenodigd niet alleen om te 
luisteren maar ook om zelf de (kerst)liede-
ren mee te zingen! ! 
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Vrouwenvereniging

Woensdag 18 oktober kwamen de 
Vrienden van het Historisch Kostuum bij 
de Vrouwenvereniging Roderwolde op 
bezoek. 

Het waren 5 dames en 2 heren. Zij droegen 
kleding uit de jaren 1750 tot 1916.

Een kostuum uit 1916 met een 
Vijfschaftenrok. Vijfschaft is een dikke 
stof die door middel van vijf schachten 
van kamhouten wordt geweven. Voerlaken 
en vijfschaft was voor schorten en rokken 
voor vrouwen. 

In haar mandje zat nog een extra muts om 
ons te laten zien hoe zo’n lang stuk stof het 
was als hij niet in de plooi gevouwen was. 

Zo’n mutsje mag niet in de wasmachine 
gewassen worden, maar wordt op het gas-
stel in een pannetje met sop uitgekookt en 
daarna met stijfsel gesteven. 

In 1820 kostte zo’n mutsje een jaarloon. In 
deze periode ging goud en zilver samen. 
Men had een zilveren oorijzer met gouden 
stiften en zilveren mutsspelden. 

Een oorijzer werd naar je hoofd gemaakt 
en daarom droeg je een bril met rechte 
stangen, zodat je die stangen naast het 
oorijzer langs kon schuiven, zodat ze dan 
alsnog op je oren konden rustten. Want 
anders had je steeds je bril erg laag op je 
neus hangen. 

Op het hoofd kwam eerst een band en 
dan een linnen ondermuts om het haar te 
bedekken, daarop kwam een zwarte satij-
nen muts en daarover kwam het oorijzer. 

Over het oorijzer kwam een witte kanten 
muts met 9 plooien. Al met al zag het er 
heel mooi uit en was het lekker warm. 

De dames droegen ook een tipdoek, deze 
hing van voren in 2 punten en aan de ach-
terkant met 1 punt naar beneden. 

Een omslagdoek droeg je als je op visite 
ging. Een chatelaines is een riem of gordel 
die vanuit de taille over de rok hangt. Er 
hing onder andere een schaar, vingerhoed 
en een speldenkussen aan. En alles van 
zilver. 

Een eenvoudige chatelaines had alleen 
maar een naaiklosje. Want in die tijd 
mocht een vrouwenhand niet stil staan 
en moest zij ook op visite haar naai-
werkzaamheden kunnen doen. Onder 
de rok werd nog een zak gedragen, waar 
ze ook dingetjes in konden bewaren en 
meenemen. 

Eén iemand had de slofjes van haar oma 
aan. Als je in die tijd slofjes kocht waren de 
linker en rechter slof nog gelijk. Je moest 
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er zelf voor zorgen dat de sloffen naar je 
voeten gingen staan en zo ontstond er dan 
een linker en een rechter slof. De sloffen 
waren gemaakt van hout met daarover leer. 
Deze droeg je alleen maar als je op visite 
ging, door de week droeg met klompen. 

Ook had iemand zijn bijbel mee met zil-
veren sloten, deze kwam ook nog uit de 
naaste familie. Wie wat bewaard, heeft 
nog eens wat. In 1875 hadden de heren al 
een gewone lange broek aan met een vestje 
en een slipjas. Ook droegen ze al een over-
hemd met een stropdas en een dasspeld. 

In de jaren daarvoor hadden ze name-
lijk nog een hemd met een nepboord, een 
zijden sjaaltje. Omdat het gesteven werd, 
werd het ook wel de vadermoordenaar 
genoemd. 

Want als het veel te stijf gesteven werd 
deed het veel te veel pijn bij alle nek en 
hals bewegingen die men deed. Blauwe 
kniekousen aan, betekende dat de heren al 
bezet waren met betrekking tot een vrouw. 

Witte kniekousen betekende dat de heren 
nog vrij waren en de meiden er achter 
aan konden lopen. In de blauwe kniekou-
sen werden kabels gebreid, in de witte en 
zwarte weer niet. 

Een gouden horloge hing aan een ketting, 
zo ook soms een medaillon met 2 fotootjes. 
Er waren ook, die aan de achterkant van 
hun slipjas een dubbele voering hadden, 
waar een opening in zat, 

zodat je daar je zilveren portemonnee in 
kon doen waar je je geld in bewaarde. 

De portemonnee, een soort zakje met in 
het midden een ringetje zodat aan de ene 
kant het muntgeld en aan de andere kant 
het papiergeld kon zitten. 

Als je dan op een stoel ging zitten, zat je 
letterlijk en figuurlijk op je geld. Ook was 
er een herenhorloge met muziek dat was 
ervoor dat ze als ze ’s nachts wakker wer-
den, aan de muziek konden horen hoe laat 
het was. 

Hilariteit ontstond er toen de dames hun 
rokken omhoog deden en ons hun onder-
goed lieten zien. De dames liepen in de 
kleding van hun grootmoeders en wat 
door de jaren heen kapot was gegaan had-
den ze zelf na gemaakt van foto’s en oude 
tekeningen. 

Ze moeten alles heel voorzichtig wassen, 
stijven en strijken want ook nu nog gaat er 
steeds weer iets kapot omdat het al zo ver-
sleten is. Met het naaien van deze kleding 
gaat er heel veel tijd mee gemoeid. Maar 
deze groep mensen hebben hart voor deze 
oude kleding en het showen daarvan. Het 
was een hele leuke gezellige avond. Voor 
onze kerstavond staat er een verkeerde 
datum in het jaarprogramma. 

Het is niet woensdag 14 december maar 
woensdag 13 december om 18.00 uur eten 
bij Chinees Marry Gold Heerestraat 49 
Roden. 

Hiervoor kunt u zich aanmelden bij het 
bestuur.



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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www.deessentie.com

  



 

   
 
 
  
    
   
   



 

 


  

 
 



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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De Meulenkaomer

De voorjaarsvergadering vond plaats op 
donderdag 30 maart 2017 in café ’t Rode 
Hert en was tevens de start van het nieuwe 
seizoen. Er waren 16 personen aanwezig. 
Tijdens de vergadering was er een korte 
evaluatie van de workshop “origami’ die 
had plaatsgevonden als afsluiting van het 
seizoen 2016. 

De officiële opening van het seizoen was 
op vrijdag 28 april, in samenwerking met 
de molen Woldzigt. De Meulenkaomer 
bestond dit jaar 30 jaar, hierdoor werden 
een aantal personen van het eerste uur in 
de ‘bloemetjes’ gezet.

De laatste openingsdag was gepland op 
zaterdag 16 september. Het molenbestuur 
had bericht ontvangen van de jaarbeurs-
vereniging dat men een rondtoer van 100 
antieke trekkers wilde organiseren rich-
ting Roderwolde/ molen op zondag 24 

september en had verzocht of de molen 
dan open kon zijn. Hierdoor was de 
Meulenkaomer ook geopend. 

Op zondag 21 mei hebben we ons 30-jarig 
bestaan op grootse wijze gevierd. ’s 
Morgens was er een vlieger workshop en ’s 
middags verschillende optredens. 

Mede door een mooie financiële bijdrage 
van de Rabobank Noordenveld West 
Groningen, zonnig weer en hulp van vele 
vrijwilligers (zowel van de Meulenkaomer 
als van de molen) kunnen we met veel 
plezier op deze geslaagde dag terugkijken. 
Door bovenstaande activiteiten hebben we 
de zomermarkt laten vervallen voor één 
jaar. Tijdens de Open Monumentendagen 
was er op zaterdag een zgn. (h)Oogst 
genoeglijk dag georganiseerd. Deze dag 
stond in het teken van oogstproducten. 

Op de zondag van de OMD hebben we, 
samen met de molen, een kraampje 
gehuurd en bemand tijdens de Rowolmer 
Fair. 

Het rooster was, ook dit seizoen, weer 
bijna volledig ingevuld, waardoor we (op 
één regenachtige dag na) altijd geopend 

Tijdens de najaarsvergadering

Afsluiting met buffet
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waren. De expositie was verzorgd door 
Dina Belga met haar mooie giclee-prints, 
aangevuld met foto’s van haar man Ed 
Ubels.

We hebben een gezond financieel jaar met 
een mooie omzet gehad. Er zijn weer veel 
planten, haakwerk, vogelnestkastjes, kaar-
ten, paardenbloemensiroop, honing, jam, 
sokken en veel meer verkocht. Mede door 
het enthousiasme van al onze vrijwillig(st)
ers kunnen we het winkeltje draaiende 
houden, waarvoor onze dank.

De najaarsvergadering is gehouden op 
dinsdag 7 november in café Scheepstra. Na 
een korte vergadering is er genoten van 
een warm en koud buffet, een traktatie 
aangeboden vanwege het 30-jarig bestaan. 
Bijna alle deelnemers waren aanwezig. Een 
ieder ging met een speciale pen voldaan 
en vol moed om deze winter weer creatief 
bezig te zijn, naar huis.

RECEPT VAN DE MAAND

Wijnproeverij recepten

Ricottataart
Ingredienten
h 1 dl water

h 100 gr suiker

h Schil van 2 citroenen (zonder wit)

h 500 gr ricotta (van goede kwaliteit, 
anders wordt alles te slap)

h 4 eieren, gesplitst

h 150 gr suiker

h Geraspte schil (alleen het geel) van 2 
citroenen

h 3 eetlepels bloem

h Beetje citroensap

h Boter om in te vetten

h Beetje bloem

Verhit water en suiker zodat de suiker 
oplost. Verwarm hierin de reepjes schil 
ongeveer 15 minuten op zeer laag vuur, 
tot de schil glazig wordt. Zeef de reepjes 
uit de siroop. Zet de oven op 180 graden.
Maak het taartbeslag, klop de ricotta met 
de eidooiers en roer hier de 150 gr suiker, 
geraspte citroenschil en bloem doorheen.

Sla de eiwitten stijf met een paar druppels 
citroensap; giet de suikersiroop erbij zodra 
het eiwit pieken vormt. Spatel dit voor-
zichtig door het ricottamengsel. 

Doe het beslag in een beboterde en met 
bloem bestoven taartvorm (doorsnede 25 
cm) en bak de taart in het midden van de 
oven in 40 minuten gaar. De taart is goed 
als hij stevig aanvoelt.

Italiaanse jagersstoofpot van rundvlees

Ingrediënten voor 4 grote eters (warme 
lunch)
h 1½ kilo runder- of kalfsschenkel

h 10 tenen knoflook, gepeld

h 2 opgehoopte eetlepels zwarte peper uit 
de molen

h zeezout
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h 3 takjes verse rozemarijn

h 1 fles fruitige rode wijn

h 1 laurierblaadje

Verwarm de oven voor op 150 graden. 
Neem een grote pan waar de ingrediënten 
precies in passen. Leg eerst een laag schen-
kels in de pan en daar bovenop een paar 
hele tenen knoflook. 

Strooi er vervolgens een van de eetle-
pels peper en beetje zout over. Leg er een 
takje rozemarijn op, dan weer een laag 
vlees en ga zo laag voor laag tot alle ingre-
diënten op zijn. Giet de wijn erover, het 
laurierblaadje en vul aan met water tot 
het vlees onderstaat. Breng de hele zaak 
aan de kook, dek de pan strak af met een 
dubbele laag folie en zet hem ongeveer 6 
uur - of tot het vlees goed mals is – in de 
voorverwarmde oven. Als je de pot een 
hele nacht wilt laten stoven (zoals veel 
Italianen doen), moet je de oventempera-
tuur verlagen tot 100 graden en het vlees 
er 8 uur of langer in laten staan, tot het zo 
mals is dat het uit elkaar valt. Zorg er wel 
voor dat het folie de pan goed afsluit zodat 
er geen vocht uit kan lopen. Haal wanneer 
het vlees gaar is het folie van de pan, schep 
het bovendrijvende vet af en haal het bot, 
de laurierblaadjes en de takjes rozemarijn 
uit de pan. 

Het vlees moet werkelijk boterzacht zijn. 
Het stoofvocht is licht van kleur, maar rijk 
en krachtig van smaak. Proef en breng het 
op smaak met peper en zout. 

Steek het vlees nu met een lepel kapot, 
schep een flinke lepel ervan op een hete, 
geroosterde bruschetta/stokbrood en 
sprenkel er een paar druppels olijfolie over.

Prikbord
Wilt u ook iets op het prikbord plaatsen? Mail uw 
bijdrage dan naar de.wolmer@gmail.com

Lieve mensen,

Hierbij willen wij iedereen bedanken 
voor de vele kaartjes en bloemen, en de 
buurtschap voor de mooie versiering en 
de mand met bloemen, voor ons 60 jaar 
trouwdag.

Nogmaals hartelijk bedankt.

Henk en Trui de Vries.

MOOIE KERSTBOMEN BIJ 
DE VRIJE TIJD TUINDERS

Geen “winterstand” voor de actieve leden 
van De Vrije Tijd Tuinders. Integendeel, de 
kerstbomenverkoop gaat weer van start op 
ons volkstuinencomplex. 

De mooie bomen - van groot tot klein - 
werden drie dagen voor de verkoopdatum 
gerooid door een paar enthousiaste leden, 
zodat deze bomen ook echt kers(t)vers 
zijn.

De verkoop start op woensdag 6 decem-
ber op het complex aan de Westeresch 
18 in Roden (ingang direct naast de 
brandweerkazerne). 

U kunt daar de komende weken dagelijks 
van 9:00 - 17:00 uur terecht. De verkopers 
zijn er klaar voor; zij helpen graag met het 
uitzoeken van een “passende” boom en 
brengen deze graag naar uw auto. 

www.devrijetijdtuinders.nl
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder, foto ś Lia Snoek

De paddenstoelentijd is eigenlijk zo goed 
als voorbij. Je ziet ze nauwelijks meer. 
Toch kom ik, zoals beloofd, deze maand 
met een vervolg van het verhaal over de 
paddenstoelen. Er is namelijk zoveel meer 
te vertellen over deze pareltjes van de 
natuur. 

De vorige keer heb ik geschreven over 
de indeling van paddenstoelen aan de 
hand van hun functie. Een beetje “weten-
schappelijk” verhaal misschien, je mag 
de moeilijke termen gauw weer vergeten, 
maar het hoort wel bij het verhaal over 
schimmels en zwammen. 

Er zijn dus saprofyten, opruimers van dood 
organisch materiaal en parasieten, die 
ook levend materiaal (bomen) aantasten. 
De derde soort zijn de symbionten, die 
in nauwe samenhang met planten leven. 
Het ondergrondse dradennetwerk (myce-
lium) van de paddenstoelen levert aan de 
plant mineralen en water, terwijl zij op 
hun beurt worden voorzien van de voor 
de groei noodzakelijke organische stoffen. 
Paddenstoelen beschikken nl. niet zoals 
planten over bladgroen (chlorofyl). 

Onder invloed van zonlicht worden daar-
mee uit water en koolstof voedingsstoffen 
gemaakt, die onmisbaar zijn voor de groei 
van niet alleen de plant, maar ook van 
de paddenstoel. Vrijwel alle bomen zijn 
afhankelijk van deze samenwerking.

Voor een andere onderverdeling kunnen 
we gewoon de Nederlandse benaming 
hanteren. We kennen Plaatjeszwammen, 
waar de onderzijde van de hoed bestaat uit 
lamellen, waartussen zich de sporen (zaad-
jes) bevinden. Die sporen zijn meestal zo 
klein, dat je ze nauwelijks met het blote 
oog kunt zien. 

Leg je een paddenstoel een nacht op een 
vel papier, Aan de Hooiweg zorgen Eik en 

Nevelzwam voor elkaar

De porseleinzwam, de plaatjeszwam 

waar je bij zonlicht bijna doorheen kunt 

kijken, groeit op dode beuken
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dan vind je de volgende dag de sporee, een 
hoeveelheid poeder bestaande uit duizen-
den sporen.

Bij de buisjeszwammen, bijvoorbeeld bole-
ten, zitten de sporen in honderden buisjes 
onder de hoed. De bekendste boleet is het 
eekhoorntjesbrood, die heel goed eetbaar 
is. Het voordeel is, dat je van deze grote 
boleet maar enkele exemplaren nodig hebt 
voor een aardig maaltje. Het nadeel is dat 
je zelden een gaaf exemplaar vindt, omdat 
bijv. slakken ze ook erg lekker vinden. De 
naam suggereert dat er zelfs zoogdieren 
zijn die er graag van eten. Ze lijken veel op 
hun soortgenoot de kastanjeboleet. Ook die 
kun je eten, hij heeft alleen niet die lekkere 
notensmaak. Toch kun je ze goed uit elkaar 
houden, zodra je namelijk de (gelige) 
onderkant van de kastanjeboleet aanraakt, 
wordt hij blauw. 

Vlieszwammen hebben geen plaatjes of 
buisjes, maar een gladde onderkant. We 
kennen allemaal wel de elfenbankjes, of 
anders wel de tonderzwam. Ze laten ook 
hun sporen vallen om ze door de wind 
te laten verspreiden. De vlieszwammen 

hebben geen steel, hun meestal halfronde 
hoed groeit rechtstreeks op de stam van 
een dode boom. Bijzonder is dat deze 
zwammen een kwartslag draaien, als de 
boom omvalt. Zo voorkomen ze dat de 
onderkant van de hoed nat wordt, waar-
door de sporen niet meer door de wind 

kunnen worden meegenomen.

Naast deze drie soorten komen er nog 
een groot aantal vormen voor, die elk op 
hun eigen wijze hun sporen verspreiden. 
Zakjeszwammen,  waar onder andere de 
geweizwammetjes en de koraalzwammen 
behoren, bewaren hun sporen in zakjes. 
Net als bij de buikzwammen barsten deze 
open als ze rijp zijn en stoten zo hun spo-
ren uit. Stuifzwammen zijn daar een vorm 
van. Dit rijtje is zeker niet compleet, maar 

Eekhoorntjesbrood (aangevreten door slak)

De berkenzwam, ook wel berkendoder 

genoemd, is een vlieszwam
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om te voorkomen dat dit verhaal teveel 
een opsomming wordt, laat ik het hierbij. 

De namen van paddenstoelen zijn, zoals 
je ziet, vaak afgeleid van hun kleur, vorm, 
geur, smaak, of de boom waarmee ze in 
symbiose leven. Op die manier kun je al 
vrij eenvoudig heel wat namen onthouden. 

Wil je meer weten van alles wat met 
zwammen e.d. te maken heeft, dan zijn er 
hele mooie boeken te koop, al zijn een aan-
tal alleen nog tweedehands verkrijgbaar. 

Mijn favoriet is 

Roger Phillips, Paddestoelen en schimmels 
van West-Europa, Spectrum Natuurgids -, 
met wel 900 soorten met duidelijke foto’s. 
Helaas een beetje te groot om mee te 
nemen naar het bos.

Die van - Ewald Gerhardt, De grote 
Paddenstoelengids voor onderweg van Tirion 
natuur -, is nog wel te krijgen, maar erg 
duur! (de kleine versie is veel goedkoper 
en ook wel handig).

Net nieuw en een heel mooie gids 
is die van de ANWB: - Markus Flück, 
Paddenstoelengids,

Met 600 foto’s, een handige determi-
neerkaart en ca. 100 pagina’s informatie 
over bouw, vindplek, eetbaarheid en 
bereidingswijze en hoe je zelf (eetbare) 
paddenstoelen zou kunnen kweken. 

Voor bijna € 30,- een redelijk betaalbare en 
overzichtelijke gids.

Plooistuifzwammen, die al opengebarsten zijn

Judasoor, een trilzwam

Koraalzwam (zakjeszwam)
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VAN ONDER DE WIEKEN

Graanmuseum
Dirk Magré

Tijd voor wat onderhoud / aanpassingen
Na de seizoen sluiting is voor Woldzigt (en 
dus ook voor bestuur en andere vrijwilli-
gers) een wat rustiger tijd aangebroken.

Tijd om een aantal zaken aan te pakken.

Graanmuseum
Deze keer richten we ons met name op het 
graanmuseum (op de bovenverdieping van 
de linker, c.q. westelijke vleugel van het 
molencomplex).

De tijdelijke expositie van de school met 
producten van het kunstproject is weer 
ontruimd. We verwachten in diezelfde 
ruimte een expositie te kunnen inrichten 
met allemaal archeologische vondsten uit 
de Onlanden. Daartoe hebben we samen-
werking gezocht met de Rijks Universiteit 
in Groningen. Die maakt een studie van 
die vondsten en gaat ze opslaan in het 
Archeologisch depot in Nuis. Naar ver-
wachting komen de voorwerpen rond 
januari 2018 beschikbaar. Aan de zuidkant 
was de vitrine (onderdeel van de vaste 
expositie) ook aan een opfrisbeurt toe.

Daarvoor hebben we hem helemaal leeg-
gehaald. Alles is op de vloer uitgestald 

om later weer gebruikt te worden bij het 
herinrichten.

De vitrines krijgen nu een achterwand. Dat 
wordt daardoor een stuk strakker dan in 
de oude situatie waar je helemaal achterin 
het dakbeschot kon zien.

Op die achterwand gaan we nog 
fotobehang plakken met daarop een graan-
landschap, passend bij het graanmuseum. 
Voorlopig is het graanmuseum dus niet 
toegankelijk voor het publiek. 

Steen lichten
Een ander klusje waar nu tijd voor was, is 
het “lichten van de maalstenen”. Dat is een 
hele klus.
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Eerst moet de steenkuip (houten kuip om 
de stenen heen) met alle toebehoren wor-
den gedemonteerd en opzij gelegd. Dan 
wordt het bovenste lager van de steenspil 
(aandrijfas voor de maalstenen) gedemon-
teerd om daarna de as te kunnen ophijsen.

Vervolgens wordt de steenkraan aan de 
bovenste maalsteen (de loper) bevestigd 
en wordt de steen (zo’n 1200 kg) stapje 
voor stapje gelicht.

Zo waren we in de gelegenheid om het 
scherpsel van de stenen te inspecteren 
en de stenen een keer een extra grondige 
schoonmaakbeurt te geven. Het zag er 
allemaal nog prima uit.

Dus konden we alles weer op zijn plaats 
brengen en in elkaar zetten. Woldzigt is 

weer klaar om vele kilo’s tarwe en rogge 
te malen. Onder ander om er weer ons 
bekende pannenkoekmix van de maken.

Deze klus heb ik samen met Harm Jansen 
(onze voorzitter, olieslager en tevens mole-
naar) geklaard.

Bliksemafleider installatie
Een aantal maanden geleden is de bliksem-
afleider installatie geïnspecteerd door een 
specialist van het Gilde van Vrijwillige 
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Molenaars. Daar is een aantal aanbevelin-
gen uit naar voren gekomen.

Op een aantal plekken wat de geleiding 
van aansluitpunten wat gecorrodeerd. Dat 
si schoongemaakt. Ook de verbinding tus-
sen beide wieken is verbeterd. Als nu de 
bliksem inslaat in de horizontale wiek, gaat 
de stroomstoot goed door naar de verti-
cale, die weer is verbonden met de dikke 
koperen aardleiding.

Wat voor mij echt nieuw was, dat er ook 
een zogenaamde “brug” diende te komen 
van de dikke stalen buizen van de sprin-
kler installatie naar de koperen draad 
van de bliksemafleider. Bij blikseminslag 
kan anders een kort moment een heel 
groot spanningsverschil optreden tussen 
de bliksem afleider en de buizen van de 
sprinkler. Daar kunnen dan weer vonken 
van gaan overspringen…..

Daarmee zou de bliksemafleider zelf een 
oorzaak van een brand kunnen zijn. 

Gelukkig is het in alle jaren (circa 17) 
waarin de bliksemafleider installatie in de 
molen zit nooit fout gegaan!

Heel vroeg wakker: brandalarm
In de nacht van zondag 8 op maandag 9 
september werden Wilma en ik weer eens 
op een speciale wijze gewekt. 

De sirene van het brandalarm aan onze 
kant van de molen liet zich weer eens 
duidelijk horen. Dit was om 4.15 uur, een 
moment waarop je je liever nog even 
omdraait in je bed.

Binnen een paar minuten ging ook de tele-
foon over. De brandweer had het signaal 
ook doorgekregen en wilde weten wat er 
aan de hand was. Wij zijn samen de molen 
ingegaan. Eerst het brandmelding paneel 
raadplegen: waar zou de mogelijke brand 
zijn? Welke van alle lampjes branden (met 
een slaperige kop best even nodig om het 
allemaal op een rijtje te houden).

We hoefden gelukkig niet helemaal naar 
boven de molen in. Het alarm gaf aan dat 
het in de linker vleugel zou moeten zijn. 
Wij dus (onder het voortdurende geloei 
van de sirene) op inspectie. Zowel beneden 
als boven in het museum was niet aan de 
hand. Pas toen mochten we het alarm uit-
schakelen en de brandweer melden dat er 
een storing in het systeem was en dus loos 
alarm. “Dan roep ik ze terug” was de reac-
tie van de telefoniste bij de brandweer.

Voorlopig moesten we de brandmeldinstal-
latie voor dat gedeelte van het complex 
dus uitgeschakeld laten. Diezelfde dag 
de onderhoudsdienst voor de installatie 
gebeld en die hebben de fout opgespoord 
en verholpen. We kunnen nu dus de hele 
installatie weer inschakelen. Dat heeft het 
voordeel dat nu alles weer beveiligd is. Het 
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nadeel: meer kans op een nieuwe storing 
en nachtelijk alarm.

Activiteiten in Woldzigt en voor de komende 
tijd:
Zaterdag 2 december: Onze vaste 
activiteit voor de eerste zaterdag van de 
maand: 13:30 – 16:30 uur wordt er weer 
olie geslagen. Voor groepen bestaat de 
mogelijkheid om buiten openingstijden 
op afspraak de molen te bezoeken. 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
Vrijwilliger worden – je bent nog steeds 
welkom! Deze oproep heb ik de afgelo-
pen twee keer in “Van onder de wieken” 
gedaan. Inmiddels heb ik één aanmelding 
van iemand die wel mee rondleidingen in 
de molen wil gaan geven. Graag kom ik 
in contact met nog meer mensen die dit 
wel zouden willen. Dan zorgen we voor 
een korte opleiding tot molengids (kost 
je iets van 4 avonden). Daarbij krijg je 
meer achtergrond informatie over molens 
in het algemeen en natuurlijk ook extra 
informatie over Woldzigt. Eventueel kun 
je je daarna aanmelden bij het Gilde van 
Vrijwillige Molenaars als molengids. Laat 
dus s.v.p. snel weten of je ook molengids 
op Woldzigt wilt worden. Dan kunnen we 
nog voor het nieuwe seizoen de opleiding 
organiseren.

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin

Oliebollenactie Dorpshuis 
Bakkerij Ons Belang

De activiteitencommissie van het 
Dorpshuis Roderwolde e.o. houdt ook dit 
jaar weer een oliebollenactie. Naast olie-
bollen en bollen met krenten kunnen er 
ook appelbeignets worden besteld. Alles 
wordt geleverd door bakkerij Ons Belang. 
De bestelling wordt bezorgd op zondag 31 
december. U kunt uw bestelling doorgeven 
via onderstaande bestellijst of mailen naar 
bestellingenmfa@hotmail.com

De oliebollen e.d. worden op 31 december 
gebakken, dus ze zijn vers! 

Wij komen uiterlijk 22 december de bestel-
lijst bij u ophalen. 

Gelieve dan ook gelijk afrekenen, het zou 
fijn zijn als u gepast betaald. U mag uw 
bestellijst, inclusief het geldbedrag, ook 
bij Jolande Krap in de brievenbus doen 
(Diaconielaan 2). Wij brengen de bestel-
ling zondag 31 december voor 13.00 uur 
bij u langs.

Mocht er iets fout zijn gegaan met de afle-
vering, bel dan gerust die dag naar Jolande 
Krap telefoonnummer 0645333588.

Bestellijst

Ik bestel:

[__] zak[ken] met 10 oliebollen à € 6,50 

[__] zak[ken] met 10 bollen met krenten à € 7,00

[__] zak[ken] met 4 appelbeignets à € 6,00

Totaal € ………

Naam 
Adres



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

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT
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EEN GOED GESPREK MET PETER OOSTERHOF

Binnenkort biologisch boer in Foxwolde
Henk van Kalken

De man die uit zijn trekker stapt en mij 
opwacht ziet er in ieder geval uit alsof hij 
fysiek in staat is om een boerenbedrijf te 
runnen. Een groot, groen hek sluit het erf 
voor negentig procent af van de wereld 
erbuiten. Ik loop door de opening bestemd 
voor bezoekers, zonder te beseffen dat mij 
een bijzonder gesprek wacht. Hij komt me 
tegemoet. 

Een man met een buitenkleur en een oog-
opslag die bevestigt dat hij gewend is om 
over akkers uit te kijken en waar te nemen 
wat daar gebeurt. Een groene overall en 
boerenlaarzen completeren het beeld. Ik 
schud de hand van Peter Oosterhof (vijf-
enveertig). Ik krijg de indruk van een man 
die volkomen vergroeid is met zijn omge-
ving. Hij nodigt me uit voor een rondgang 
over de weilanden en de stallen, zoals hij al 
eerder had aangekondigd. Twee oude hon-
den vergezellen ons op de voettocht. 

Hij praat veel en bevlogen over zijn bedrijf 
en de overwegingen die gemaakt hebben 
dat hij overschakelt van ‘gangbaar’ naar 
‘biologisch.’ Onderwijl gaat hij koeien ver-
weiden. Hiertoe opent hij voorkomend 
schrikdraadafrasteringen, duwt galant 
draden omlaag zodat ik er makkelijk over-
heen kan stappen. 

Voor ik het weet lopen we tussen de koeien, 
die met het kenmerkende knappende, 
malende geluid de grassen en kruiden 
wegkauwen. Over gras en alles wat daar 
tussen groeit weet Peter veel en boeiend te 
vertellen. 

Zijn kennis op dit gebied doet mij aan een 
encyclopedie denken en na tien minuten 

geef ik mijn voornemen op om alles te 
onthouden wat hij vertelt over grassoorten, 
verschillende soorten klaver, smalle weeg-
bree, chicorei, duizendblad, wilde peen… 
Niets wordt ontsmet, de natuur moet hier 
haar gang gaan.

Soms blijft Peter staan en plukt een onoog-
lijk plantje uit de grond, kauwt er even 
op en laat mij ook proeven. Peterselie. 
De koeien zijn inmiddels verweid (het 
zogenaamde stripgrazen) middels een 
ingenieus systeem van draden en staken.

Het kost weinig tijd. We gaan verder over 
de circa zestig hectare land terwijl Peter 
wijst op De Kleibosch, waarvan de bomen 
als door de herfst verkleurde contouren 
ten westen van ons in het landschap staan. 

Hij blijft staan en bukt zich. Ongeremd 
woelt hij met zijn vingers door koeienmest 
en bromt tevreden. ‘Bijna verteerd.’ Enkele 
meters verder wijst hij me op omgewoelde 
grond met een doorsnee van een halve 
meter. ‘Dassen,’ glimlacht hij en vertelt 
een verhaal hoe hij en zijn partner Marieke 
(vijfentwintig), een ontmoeting met een 
dassenfamilie hadden. 
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Steeds klinkt er die beleving en enthousi-
asme in zijn verhalen door. Na een ronde 
door de stallen, melkopslag en de ener-
gievoorziening van het bedrijf (vrijwel 
selfsupporting) gaan we naar binnen voor 
thee en het vraaggesprek. 

Ik probeer Peters stroom van kennis en 
enthousiasme wat te structureren, maar de 
waterval van kennis laat zich maar moei-
lijk indammen. Een gesprek met hem is in 
elk geval een belevenis. 

Hoe ben je er eigenlijk bij gekomen om biolo-
gisch te gaan boeren?

Peter: ‘Eigenlijk gewoon bij toeval. Ik 
heb mensen ontmoet en ingezien dat het 
anders moet. Vier, vijf jaar geleden zag ik 
na een aantal bedrijfsbezoeken in dat het 
zonder kunstmest ook heel goed kan. Dat 
de monocultuur van grassen niet de goede 
weg is. Koeien moeten teveel gepamperd 
worden, ze leven te kort, er zijn altijd pro-
blemen. Ik begreep dat ik tevreden moest 
zijn met een lagere productie. 

Het was het ‘zien’ van mijn bedrijf, en ook 
de juiste mensen ontmoeten, mensen die 
antwoord gaven op wat ik me ik al lang 

afvroeg: wat een bodembespuiting met de 
rest van het bodemleven deed. 

Ik krijg het gevoel dat je het product belang-
rijker vindt dan de verdienste.

Enigszins fel: ‘Dat is ook zo, en vergeet niet 
de waardering die ik in mijn familieomge-
ving hoor.’

Hoe lang duurt de omschakeling?

‘Anderhalf jaar, dan ben ik Skal-
gecertificeerd boer vanaf april. Het proces 
duurt natuurlijk veel langer, de hele kring-
loop moet veranderen. Het is niet alléén 
maar een zaak van stoppen met kunstmest. 

Ik streef naar zo weinig mogelijk van 
buitenaf; ik wil daarentegen zoveel moge-
lijk van eigen land afhalen. Maar we gaan 
dus omschakelen in april, dan duurt de 
omschakeling korter. Dat heeft te maken 
met de groeiperiode. Dan kan ik nog mee 
met de derogatie…’

Met de wát?

(Lacht) ‘De derogatie! De hoeveelheid stik-
stof uit dierlijke mest per hectare grond. 
De Europese Nitraatrichtlijn.’ (ik voel me 
even een hele domme burger)

Streef je een gemengd bedrijf na?

‘Nee, de grondsoort hier is daarvoor ook 
niet geschikt. Het is hier een weidegebied 
van oorsprong en daar ligt mijn hart ook 
meer bij. Misschien in de toekomst voe-
derbieten, maar die hou ik dan binnen de 
bedrijfsvoering.’
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Maak je ook meer ‘investeringskosten’ dan 
vroeger om het eindproduct te verkrijgen?

‘Ja, en we hebben ook minder opbrengst. 
Deze stallen zijn berekend op honderdvijf-
tig dieren en straks zijn er negentig koeien 
en veertig stuks jongvee. Er is dus nog wat 
ruimte voor groei. (lacht) 

Dus als iemand nog een stukje grond heeft: 
melden bij mij. De vaste lasten blijven even 
hoog, de krachtvoerkosten worden hoger, 
dus er moet wel een hogere melkprijs 
tegenover staan.’ 

Hij dwaalt weer af, maar zegt dan weer iets 
boeiends: ‘Het is wel een van de moeilijkste 
beslissingen ooit, een héél moeilijke stap.’ 

Waarin zit hem die moeilijkheid?(Lacht) ‘Dat 
vraag ik mezelf ook wel af!’

Omdat gangbaar meer zekerheid 
biedt?(gedecideerd) ‘Nee, juist niet!’

Omdat je minder inkomsten gaat krijgen, 
als je biologisch wordt? ‘Nee, misschien ga 
ik wel méér verdienen.’ 

De dure chemicaliën die bij gangbaar 
gebruikt worden? ‘Nee, spuiten deed ik al 
jaren nauwelijks.’ 

De vraag blijft een beetje hangen en ik conclu-
deer voor mezelf dat het eerder een mentale 
kwestie voor hem is. Hij sluit dit af met nog 
een mooie: Ik wil ‘natuurlijk’ werken, wat 
niet altijd biologisch is. Het is het Pure 
Graze-verhaal, zaadmengsels voor blijvend 
grasland. Met verschillende grassen, kla-
ver- en kruidensoorten. 

Dan zegt Peter iets van poëtische schoonheid: 
‘ Ik probeer de Kringlopen te vatten.’

Hoe staan je buren tegenover het feit dat 
er in jouw land kruiden groeien die zij 
doodspuiten?

‘Je bedoelt: collega-boeren,’ corrigeert hij. 
‘Dat verschilt per boer. De één zegt: “Pf, 
wat heb je daar voor bladrommel in je gras,” 
een ander vindt het leuk, maar zegt “Het 
is niet mijn manier,” en er zijn ook weer 
anderen die niks zeggen. 

Toch denk ik dat het wel geaccepteerd zal 
worden. (Laconiek) En anders maar niet. 
Ik denk dat we straks allemaal op deze 
manier zullen boeren. 

Ze zullen wel zien dat alles verandert. Er 
komen meer reeën, insecten en zwaluwen 
door deze manier van boeren. Er komt 
hierdoor meer biodiversiteit in en rondom 
het land.’ 

Werkt Marieke mee?

‘Ja, grotendeels in het gezin (twee kinderen, 
Mara van zes en Jilt Pieter van 4), maar is 
ook met kalveren bezig en andere hand- en 
spandiensten. Ze staat wel volledig achter 
hetgeen ik doe, en houdt mij in de gaten, 
omdat ik soms mezelf voorbij dreig te 
lopen. “Denk wel om jezelf,” zegt ze soms.’

Jouw familie heeft hier altijd gewoond?

‘Ik ben een geboren Foxwolmer. Ik heb het 
bedrijf van mijn vader overgenomen en hij 
weer van zijn vader. 
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De geschiedenis van de familie Oosterhof 
gaat terug tot de Hoeve Eiteweerd in 
Matsloot. 

Toen ik een jaar of vijftien was begon 
ik met mijn vader mee te werken. Later 
kwam ik met hem in een maatschap. 
Omstreeks mijn dertigste heb ik het bedrijf 
overgenomen. 

Ik beschouw het bedrijf niet echt als mijn 
eigendom. Het is een familiebedrijf. Ik 
werk ook veel samen met mijn broer. Hij 
is met name erg goed in de technische 
dingen.’

Een meisje komt de kantine binnen in een 
overall op dezelfde laarzen die Peter heeft. 
Ze heet Janine Baring, is zeventien jaar, 
komt uit Leutingewolde en is stagiaire. Ze 
doet een veehouderijopleiding. 

Ook Peters vader doet nog veel in het 
bedrijf, bij voorkeur in het land, zoals 
afrasteringen onderhouden en mollen van-
gen. Liefst buiten, tussen de vogels, met de 
neus in de wind, zoals Peter dat uitdrukt.

Als ik het bedrijf verlaat tolt mijn hoofd 
van de informatie waaruit ik een keus 
moet maken om op te schrijven.

Een grote vlucht ganzen scheert over het 
erf. Ze maken luide, snaterende geluiden, 
alsof ze hun tevredenheid willen uitdruk-
ken: ‘Hier wordt natuurlijk geboerd!’ 

Het kan verkeren
Een klein moment van vreugd.
Daar had ik mij zo op verheugd.
Maar dit moment kwam maar niet.
En dat bezorgde mij veel verdriet.
Maar ook voorwaar geen treurigheid. 
Wel een moment van neerslachtigheid.
Dit was een fikse domper voor mijn geest.
Waar vreugde het motto was geweest.
Plots verscheen er de regenboog.
En na de regen werd het droog.
En mag ik blij dit nu verhalen.
Dat de zon uitbundig ging stralen.
Meteen veranderde ook mijn mineur.
In een vrolijk en blij humeur. 
Dit deed mij zo ontzettend goed.
Dat ik vreugde alsnog heb ontmoet.
En voor mijn verwarde geest.
Werd het alsnog een vreugde feest.

AANKONDIGING

Halfjaarlijkse ALV 
Dorpsbelangen
Donderdag 23 november, 20.00 uur

Halfjaarlijkse ALV Dorpsbelangen 
Roderwolde e.o. Donderdag 23 november 
a.s. nodigt het bestuur van Dorpsbelangen 
jullie uit om de halfjaarlijkse vergadering 
bij te wonen. Een mooie gelegenheid om 
bijgepraat te worden over de laatste ont-
wikkelingen in ons dorp. 

We vergaderen deze keer in het MFA, aan-
vang 20.00 uur. Tot dan!



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
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SMALLE PRAOT OP ’T BAANKIE…

Lia Kroon
Albert Boelen

Het houten bankje tegenover de molen van 
Roderwolde aan het rustige water is, ook al 
regent het, een prachtplek om mensen te 
ontmoeten. Zo trof ik midden in een fikse 
bui, maar gelukkig voorzien van een para-
plu, Lia Kroon. Het aardige van Lia is, dat 
ze zo’n beetje de enige Rowolmer is, die 
met haar leeftijd te koop loopt (‘Bouwjaar 
63’) en verder vond ik het toch wel nieuws, 
dat ze niet eens Lia Kroon heet, maar 
eigenlijk Lia Uitermark. Ze is een aardige, 
actieve en vooral creatieve dorpsbewo-
ner, die sinds 1993 in Roderwolde woont. 
Waard, om eens even mee verder te praten.

Ik begon, toen het gelukkig wat opklaarde, 
maar gewoon met m’n vragen, waar ze 
steeds fluks antwoord op gaf. Vlak ervoor 
was Bert Blaauw weer zo attent om even 
met z’n fototoestel van de fiets af te 
stappen.

Waor bin’j iene van? 

Lia is een dochter van Piet en Annie 
Uitermark uit Halfweg, onder de rook 
van Amsterdam. Het grappige is, dat ze 
al vlak na haar geboorte een verhuizing 
meemaakte naar een andere gemeente, 
zonder van huis te wisselen. Rond die tijd 

is namelijk de gemeentegrens verlegd en 
heeft ze dus gewoond in zowel Halfweg 
als in Amsterdam. Haar ouders hadden 
een kwekersbedrijf (overgenomen van 
grootvader) en later kwam daar een bloe-
menzaak bij. Daar waren de ouders van 
Lia trots op. Uitspraken als ‘je bent een 
tuinder’, werden dan ook meteen gecor-
rigeerd met: ‘we zijn bloemist! ’. Moeder 
Uitermark was afkomstig uit een boeren-
arbeidersgezin, die uit de Noordelijke regio 
afkomstig was (Steenwijksmoer) en door 
werk en huwelijk (trouwde een Haagse) 
naar het Wester was vertrokken. In wezen 
is Lia dus ‘weer thuis’ nu ze vanuit het 
Westen in Roderwolde is terechtgekomen.

Waor ko’j vort? 

Lia is dus afkomstig uit Halfweg/
Amsterdam, volgde daar ook haar school-
opleiding (basisschool en Havo) en volgde 
daarna cursussen in het bloemenvak 
(bloemschikken, binder en later zelfs nog 
meesterbinder). Dat laatste gebeurde ove-
rigens in Utrecht. Ze trouwde met Alex 
Kroon en verliet toen het ouderlijk huis. Ze 
gingen wonen in Grootebroek in Noord-
Holland (woonde daar twee jaren). Na de 
opleiding meesterbinder in Utrecht had 
ze de keus om óf een lerarenopleiding te 
volgen óf de kunstacademie. Het werd de 
laatste, omdat ze al veel eerder daar ‘een 
hang’ naar had gehad. Ze ging toen de 
Rietveld-academie in Amsterdam vol-
gen. Ze hebben toen samen nog een tijdje 
in Halfweg gewoond, maar toen Alex 
een baan kreeg bij CSM in Hoogkerk, ont-
stond er wat beweging in de richting van 
het Noorden. Dat ging niet meteen van 
harte (Lia baseerde haar mening toen op 
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ervaringen met plekken als Den Andel en 
Eenum/’t Zand in het Groningse), maar na 
wat bedenktijd, een tijdje weekendhuwe-
lijk (gaf haar zelfs de kans om nog even 
stage te lopen in Engeland), werd het toch 
een huurwoning in Hoogkerk en later een 
zoektocht naar iets anders. Bij die zoek-
tocht troffen ze een weifelende verkoper 
(die ’s zomers het pand weer even ‘terug-
trok’) maar die uiteindelijk het huis aan 
de Hooiweg aan hen verkocht. Sinds 1993 
wonen ze daar nu tot volle tevredenheid. 
(ook al begon hun woongenot daar op 1 
april! )

Waorum Rowol? 

Het vergelijken van ‘boven Groningen’ 
met ‘Drenthe’ leverde een vette winst voor 
het Drentse op. Met name de combinatie 
van ruimte, natuur én dicht bij een stad 
met alle andere geneugten én het mooie 
huis, gaf uiteindelijk de doorslag. Lia is 
nog steeds erg op haar plek in Roderwolde: 
met name de ruimte in alle betekenissen 
van het woord bevalt haar erg. Dat geldt 
ook voor de ‘ongecompliceerdheid’; het 
is ‘makkelijk’ en dat is de charme van het 
dorp. 

Wat zul aans kunnen in Rowol? 

Het lijkt erop, dat de aloude verbinding 
tussen de bewoners in het dorp wat ‘los-
ser’ aan het worden is – ‘men is meer op 
zichzelf’ (….). Men krijgt het steeds druk-
ker en men kiest nogal eens voor andere 
dingen, dan het dorp. Zeker vanuit de tijd, 
dat de kinderen op de dorps-basisschool 
zaten, was dat wel de ervaring van Lia. Die 
binding zou in ieder geval moeten blijven. 
Ook het café in het dorp zou in ieder geval 
moeten blijven. Het feit, dat nieuwtjes heel 
snel gaan in het dorp is ook leuk en houdt 
je goed ‘bij de les’. Met name hoopt Lia, dat 

het dorpse karakter behouden blijft en we 
niet gigantisch gaan uitbreiden met nieuw-
bouw in de toekomst.

En over 10 jaor? 

Er zullen nieuwe mensen komen met 
nieuwe gebruiken en nieuwe ideeën: zo 
hoort het ook. Maar ook bij de bespiege-
lingen over de toekomst komt weer aan de 
orde, dat het vooral een ‘dorp’ moet blijven 
met de dorpse gemoedelijke sfeer. Als we 
dat samen bewaken, zal dat ook wel blij-
ven. Maar, zo geeft Lia stevig aan: ‘je moet 
er wel wat voor doen’ als dorpsbewoner. 
Vanzelf gebeurt dat niet! 

Wel zul burgemister van Rowol moeten 
worden? 

Nou, gaf ze gaan, we hebben al een bur-
gemeester in ons midden en wel een hele 
goeie en ook nog eens een aardige kerel. 
Als er dan een burgemeester moet komen 
voor Roderwolde, dan moet hij maar kie-
zen om Roden te verlaten. Misschien is het 
ook mogelijk om ‘het erbij te doen’, maar 
dat moet Klaas zelf maar beslissen.

Wat doe’j ’t liefste as ie niks te dooun hebt? 

Het komt vooralsnog nauwelijks voor bij 
Lia, maar ze zou dan in ieder geval acti-
viteiten gaan ondernemen als: fietsen, 
wandelen, reizen en vooral de boe-
ken lezen waar ze nu niet aan toe komt. 
Enthousiast vertelt ze, dat ze een nieuwe 
racefiets heeft en na 22 jaar weer gaat fiet-
sen. Zelfs de Mont Ventoux lijkt voor haar 
niet veilig te zijn.

Waor he’j ’n hekel an? 

Met name aan roddel en achterklap – ze 
ervaart Drenten juist als mensen, waarvan 
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je weet wat je aan ze hebt: dat waardeert ze 
erg. Hier kom je ‘d’r ook makkelijk tussen’ 

– dat is op andere plekken wel eens anders. 

Van welke verienings bin’j lid? 

Met uitzondering van de volleybalclub 
(heeft overigens nog nieuwe leden nodig) 
is de familie Kroon zo’n beetje lid van alles, 
wat zich vereniging mag noemen. En, zo 
zegt Lia, zo hoort het ook in een dorp. En, 
geeft ze nog een keer aan, als het café ook 
een vereniging zou zijn, zou ik daar zeker 
lid van worden.

A’j ’n pries mugt oetrieken an een persoon in 
het dörp, an wie zu’j die dan geebm? 

Aan Henk Buring (woont nu op de hoek 
van de Pastorielaan). Henk heeft de boer-
derij aan de kant gedaan en doet eigenlijk 
alsof iedereen in ’t dorp z’n naober is. Je 
kunt het zo gek niet bedenken, of Henk 
helpt ze met van alles en nog wat. We heb-
ben z’n 75e verjaardag gevierd bij Marten 
Scheepstra en oud en jong liep toen uit, om 
Henk te feliciteren. Hij verdient die prijs.

Mooiste plekkie? 

Soms zetten we (in de zomer) de bank aan 
de zijkant van het huis met uitzicht op de 
Onlanden en genieten dan ontzettend van 
dat plekje. Ook de Waalborg is prachtig 
en ‘het laantje er naar toe’ en ook de plank 
over de sloot aan de achterkant van het 
kerkhof is een schitterend plekje. Kortom: 
er blijft veel moois in ons dorp.

Wat is je mooiste herinnering an een gebeur-
tenis in ’t dörp? 

Het eerste ’60-er jaren feest’ in het café 
van Marga en Ancel: sfeer, verkleed, 

vrolijkheid, mooie muziek en iedereen was 
‘los’- fantastisch.

Het was ondertussen droog geworden 
op ’t baankie veur de meul – weer had ik 
een sympathieke dorpsbewoner wat beter 
leren kennen. 

COLUMN

Genderneutraal
Henk van Kalken

Uit alle richtingen bereiken ons berichten 
over genderneutraliteit. Overheden begin-
nen steeds meer genderneutraal werken. 
Zelfs de ooit zo vertrouwde Hema kiest 
voor genderneutraliteit. Mijn fantasie slaat 
een beetje op hol als ik bedenk dat ontwik-
kelingen geneigd zijn altijd dóór te draven. 

Sneller dan we denken zullen de aan-
spreektitels ‘meneer’ en ‘mevrouw’ uit de 
samenleving verdwijnen. Een inwoner van 
onze samenleving is een genderneutraal 
mens. 

Wég met die discriminatie! De aanspreek-
titel zal in plaats van Mijnheer of Mevrouw 
‘Mijnmens’ worden. In plaats van het 
rolbevestigende, stigmatiserende mijn-
heer of mevrouw gebruiken we voortaan 
‘Medemens.’ Iedere verwijzing naar een 
primair of secundair geslachtskenmerk 
schrappen we genadeloos.

Mensen worden voor een baan nooit meer 
uitgeselecteerd op de inhoud van hun 
onderbroek. Meisjes- en jongensnamen 
verdwijnen eveneens; we zijn dat onder-
scheid spuugzat!

Het vraagt even wat creativiteit, maar een 
voorheen vrouwelijke naam als Loes ver-
anderen we veilig in ‘Lo.’ 
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Niemand weet of het om Lodewijk of 
Loes gaat. Wie kan zich daar nou nog een 
buil aan vallen? Want wie een geslachts-
deel aan ‘Lo’ weet te koppelen is seksueel 
gepreoccupeerd en rijp voor een gender-
neutraaltherapie. Even naar de praktijk: 
Ik kom iemand tegen die voorheen Jannes 
heette. Dat kon natuurlijk niet meer, want 
hieruit kon je afleiden dat Jannes in kwes-
tie een piemel had. Voortaan gaat hij dan 
ook genderneutraal door het leven als ‘Ja.’

‘Mogge, beste Ja.’

‘Ah, Medemens He (voorheen Henk).’

‘Hoe gaat het toch met Ge?’ Ge heette 
voorheen Gerda en die verwijzing naar het 
vrouwelijk geslacht past natuurlijk niet in 
een genderneutrale samenleving. ‘Gaan 
jullie vanavond naar de voorrondes van 
het WK Mensenvoetbal kijken?’ 

‘Ja, ik hoop dat Li Martens en Ar Robben 
in vorm zijn. Ik vind Lieke een prachtmeid, 
eh… mens!’

‘He! Lieke is discriminerend!’

‘Sorry! Ik bedoel natuurlijk: Li is een 
prachtsporter.’

‘Sporter?’

‘Sportmedemens. Sportmedewezen. 
Jongen, krijg het lazerus met je genderneu-
trale gezever!’

Streng: ‘Medemens He, wij zijn uitgepraat.’

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Hej ’t allemaol metkregen? Hier in Noord 
Drenthe bin wej het allergelukkigst van 
heul Nederland! Dat hef een underzuik 
oetwezen. Het schient te maoken te heb-
ben met o.a. leefklimaat, underwies en 
veiligheid en zo. 

Natuurluk is het mooi, dat wej de oet-
verkorenen bint. Maor volgens mej is der 
gien neis under de zun en wussen wej dat 
allang, allent is ons der nooit naor vraogt. 
Waorum bin wej hier hén gaon te wonen? 
Daor hadden wej een reden veur en die is 
dezölfde as wat nou oet het underzuik blek.

Het is toch logisch, dat as je argens woont 
en niet gelukkig bint, der zo gauw meuge-
luk weer weg wilt. 

Nou dan blieft degene die dat wal bint der 
wonen en net zolang tot der een moment 
komp, dat dat um welke reden dan ok niet 
meer kan.

En volgens mej geldt zukswat niet allent in 
Noord Drenthe, maor ok in veul aandere 
dielen van ons land. 

Ik ken de ciefers niet, maor gao der vanoet, 
dat de percentages in de oetslag hiel dicht 
bej mekaor legen hebt. 

Natuurluk bint der oetzunderingen, maor 
wej möcht over het algemien in Nederland 
daorover toch niet klaogen. Of wal soms?



VERSLAG

Tussen Slik & Zand
Zaterdag 21 oktober

Zaterdag 21 oktober werd op Ameland een 
wandeltocht georganiseerd Tussen Slik& 
Zand je kon kiezen uit diverse afstanden 
11, 18 of 25 km.

Sinds een jaar of 2 hebben wij met een 
groep dames uit Roderwolde en omgeving 
een Wandelapp opgestart als er iemand 
zin heeft om te wandelen plaatst zij een 
oproep. 

Vaak is dat de maandagmiddag maar zoals 
nu een zaterdag met een georganiseerde 
wandeltocht.

Wij hadden de 18 km uitgekozen wat al 
met al toch nog op een dikke 23 km uit-
kwam. De weersvoorspelling was niet best 
maar ja wij als doorgewinterde wandelaars 
laten ons niet zomaar van de wijs brengen.

Om 7.00 was het vertrek richting Holwerd 
waar we met een afgeladen veerboot rich-
ting Ameland voeren daar aangekomen 
liepen we naar het dorpje Nes.

Rond 10.00 uur gingen we van start het 
was nog droog maar al spoedig begon het 
te regenen de poncho’s werden aangetrok-
ken en verder gingen we op pad. Eerst een 
stukje door het pittoreske centrum van 
Nes daarna vervolgde wij onze weg een 
stukje door het duingebied en zo kwamen 
wij uit in het bos waar flinke heuvels over-
wonnen moesten worden. 

Nadat wij het bos verlaten hadden en het 
duingebied weer in liepen was de regen 
veranderd in miezer en al snel werd het 
toch nog droog.

advertenties
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We genoten van de prachtige vegetatie 
toch weer heel anders dan in ons Drenthe 
en natuurlijk de weidse vergezichten.

We roken de zee en hadden er flink de pas 
in en ja hoor na een klim over het duin 
was daar onze beloning het strand en de 
Noordzee en ook niet onbelangrijk onze 
eerste stop waar we genoten van een kop 

koffie en even konden zitten en genieten 
van het prachtige uitzicht.

Maar niet te lang we gingen verder en lie-
pen langs de kustlijn waar veel meeuwen 
en andere vogels te zien waren de wind in 
de rug dat ging lekker.

Vanaf het strand staken wij het eiland over 
en kwamen bij de volgende stempelpost. 

Daarna ging het richting Wad over soms 
modderige paadjes maar wat maakt het uit 

de zon was gaan schijnen en we genoten 
over de dijk liepen we richting de veerboot.

Daar aangekomen moesten we eerst weer 
naar Nes om onze laatste stempel te halen 
en een paar wandelsokken in ontvangst te 
nemen nou die komen natuurlijk weer van 
pas op een volgende tocht.

Het was een drukte en gezellige boel in het 
centrum maar wij konden nog een plekje 
bemachtigen op een terras waar we ons 
tegoed deden aan een kop heerlijke soep 
en we ook nog getrakteerd werden op 
een live bandje die fantastische nummers 
speelden. 

Maar ja aan alles komt een eind de toch 
wel vermoeide benen moesten weer in 
beweging komen richting veerpont die 
rond 16.30 uur zou vertrekken.

Gelukkig konden we lekker zitten en 
genoten sommige van het uitzicht op het 
drooggevallen Wad en andere van de 
binnenkant van hun eigen ogen,  de bui-
tenlucht heeft ons goedgedaan

Het was een mooie dag die voor herha-
ling vatbaar is en als er misschien mensen 
enthousiast zijn geworden en eens mee 
willen wandelen dat kan altijd. 

Groet van de Wandeldames
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Dorpsagenda

donderdag 23 november 2017   
Dorpsbelangen: Algemene Ledenvergadering, 
aanvang 20.00 uur in het MFA

donderdag 30 november 2017   
IJsvereniging Roderwolde: Jaarvergadering, 
aanvang 20.00 uur in Café het Rode Hert

zaterdag 2 december 2017   
Rowolmer Archief: Open 10-12 uur in MFA 
Molen Woldzigt: open en demonstratie 
olieslaan, 13.30 - 16.30 uur

dinsdag 5 december 2017   
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het 
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 - 
11.30 uur

donderdag 14 december 2017   
Vrouwenvereniging: Kerstavond, eten bij 
Chinees Merry Gold Heerestraat 49 Roden, 
aanvang 18.00 uur, eigen bijdrage, opgave bij 
het bestuur

dinsdag 19 december 2017   
Kerk en Jeugdgebouw: Kerstviering voor 
belangstellenden, aanvang 15.00 uur

vrijdag 22 december 2017   
Kerk: Kinderkerstfeest, aanvang 19.00 uur

zaterdag 23 december 2017   
Gratis schaatsen in Kardinge, 18.00-20.30 uur

zondag 24 december 2017   
Kerk: Kerstnachtdienst, aanvang 21.30 uur; 
met medewerking van vocal group ‘Donne 
Ostinate’ uit Roderwolde, o.l.v. Esther van 
Dijk

Colofon
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verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT
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www.cafehetrodehert.nl 

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

Buiter Roden

alles 
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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


