DORPS– EN SCHOOLKRANT
NUMMER 139
JAARGANG 15
FEBRUARI 2018

 De klok op hol 2.0
 Uitreiking prijzen aan winnaars puzzel  Voorleesontbijt
 Caféhouder beboet  Gezocht nieuwe plek voor paasvuur

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

Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

grote foto voorkant: Mirthe Hut

Van de redactie

In dit nummer

Hans Noordhof

Na onderbreking van vele jaren is de
toneelvereninging weer teruggekeerd naar
het dorpshuis, en wat was het een feestje.
Het regende gehaktballen of ze te eten
waren weet ik niet maar gelachen is er wel.
De klok op hol is eerder opgevoerd in
1995 maar is in een nieuw jasje gestoken,
helemaal anno 2018. En zijn er twee stukken opgevoerd door de jeugd, deze groep
bestaat nu uit 21 personen.
Het wintertoernooi van de tennisvereninging was druk bezet, met 24 personen is
er volop gestreden voor de eerste plaats.
Naast eigen leden hebben er ook leden “uut
stad” en topspeler Dick v.d. Werf meegedaan. Het was een prachtig toernooi.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Toneeluitvoering Woldbloem
De toneelvereniging Woldbloem hield
onlangs haar jaarlijkse uitvoering.
Daarvoor keerde ze, na een onderbreking van vele jaren, weer terug naar het
dorpshuis.
De oorzaak hiervan is de sluiting van het
café Het Rode Hert. Nu is destijds bij de
bouw van het MFA al rekening gehouden
met zo’n situatie.
Mocht er in de toekomst geen plaats meer
zijn in het café, dat dan de verenigingen
hier terecht konden voor onderdak. En
misschien eerder dan gehoopt, is het nu
een feit geworden.
Zo’n overgang is voor de toneelvereniging
wel even andere koek dan voor b.v. de
Vrouwenvereniging. Je hebt een podium en
een decor nodig. Dat was grotendeels aanwezig, maar het kon niet worden geplaatst
vanwege de structurele gebruikers van de
zaal.
Nu is improviseren natuurlijk een mogelijkheid en dat is ook gebeurd. Maar op een
bepaald moment ben je genoodzaakt alle
attributen op de plek te hebben waar het
uiteindelijk moet gebeuren.
Gelukkig is er in goed overleg veel mogelijk. En hebben de participanten het
mogelijk gemaakt, dat anderhalve week
voorafgaand aan de uiteindelijke uitvoering, de sportzaal geheel ter beschikking
stond van de toneelvereniging. Heel veel
dank daarvoor.

Op donderdagavond is begonnen met het
plaatsen van de trusten en het podium,
zodat op vrijdag de generale van het
Jeugdtoneel kon plaatsvinden.
Zaterdag werd de laatste hand gelegd aan
de versiering en de inrichting van de zaal,
die op zondag met de uitvoering van het
Jeugdtoneel, voor de bezoekers een complete metamorfose was ondergaan.
Op maandag en woensdag konden de spelers van Woldbloem, mannen van licht en
geluid, souffleuse en regisseur, nog even
de puntjes op de i zetten. En op vrijdag 2
en zaterdag 3 februari klonk het echt als
een klok.
Uit de reacties van de bezoekers viel op
te maken, dat de opvoering van De Klok
op Hol 2.0., een geslaagd optreden in de
nieuwe locatie was geweest.
Zondagochtend was de “theaterzaal” in
ruim twee uur weer omgetoverd in de
sportzaal.
Hulde aan allen die hieraan hebben meegewerkt. En dat waren een dertigtal
vrijwilligers.
Een woord van dank is ook op zijn plaats
aan de mensen van het MFA voor hun
medewerking en hun inzet, om deze uitvoering te doen slagen.
Hulde tevens nog aan Egbert de Rink,
die op het allerlaatste moment moest
komen opdraven om de rol over te nemen
van Johan Kregel, die tijdens de eerste
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

uitvoering werd weggeroepen vanwege
tragische familieomstandigheden.
Caféhouder beboet
Bij een onlangs gehouden onaangekondigde controle bleek de baas van het café
in Foxwolde niet te voldoen aan de tegenwoordig geldende regels voor het roken in
gelegenheden.
De controleurs konden dan ook niet anders
doen dan de daarvoor geldende boete uit
te schrijven.
Ongevallen met auto’s
Onlangs hebben twee inwoners van
Roderwolde een ongeluk gehad met de
auto.

Voorleesontbijt
De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds
2004 en zijn een initiatief van Stichting
Lezen, georganiseerd door de CPNB.
Doel van deze campagne is het stimuleren
van voorlezen aan kinderen in de leeftijd van 6 maanden t/m 6 jaar die zelf nog
niet kunnen lezen. Op 26 januari vond het
voorleesontbijt plaats op OBS Het Palet.
De leerlingen werden eerst voorgelezen
door oma’s en een opa van onze leerlingen. Daarna werd er gesmuld van een
heerlijk ontbijt. Opa, oma’s en OV: bedankt
voor alle hulp! Het was een zeer geslaagde
ochtend!

Een inwoonster van de Achtersteweg overkwam dat bij het inrijden op een file bij
Drachten en een jongedame, wonende aan
de Hoofdstraat zag, waarschijnlijk door te
weinig zicht, een boom over het hoofd in
de bocht bij Middendorp.
Gelukkig was er alleen sprake van materiële schade en bleven de lichamelijke
klachten beperkt.

Smulbonnen
Naar aanleiding van het oproepje in de
Wôlmer zijn er veel Smulbonnen bij ons
gebracht die we bij Bakkerij Ons Belang in
Peize hebben kunnen inleveren voor heerlijke broodjes bij het Voorleesontbijt.
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in de provincies Friesland, Groningen
en Drenthe. De organisaties betreuren het als ouders last hebben van deze
staking. Helaas is het nodig om actie te
voeren, zodat we in de toekomst ook goed
onderwijs kunnen blijven geven aan uw
kind(eren).

We willen iedereen die met ons mee
gespaard heeft hartelijk bedanken!
Stakingsactie
Op woensdag 14 februari 2018 gaan alle
medewerkers uit het primair onderwijs
in Noord-Nederland een dag staken. De
leraren op onze school nemen ook deel aan
de stakingsactie. Dat betekent dus dat Het
Palet geheel gesloten blijft.
Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders
en andere medewerkers uit het basisspeciaal basis- en (voortgezet) speciaal
onderwijs maken zich ernstig zorgen
over de toekomst van het onderwijs en de
toekomst van uw kinderen. De afgelopen
maanden hebben leraren, vakbonden en de
werkgeversorganisatie hier aandacht voor
gevraagd aan de politieke partijen in Den
Haag. Het kabinet heeft vervolgens een
aantal toezeggingen gedaan, maar die zijn
helaas nog onvoldoende om goede oplossing te realiseren.
De werkgevers en werknemers in het
primair onderwijs willen de aandacht
van de politiek blijven vestigen op de
problemen. De partijen hebben daarom
afgesproken om estafetteacties te organiseren. Die acties beginnen op 14 februari

De werkdruk in het primair onderwijs
is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4
leraren rondloopt met burn-outklachten.
Vergeleken met andere beroepsgroepen
is dit erg veel. De enorme werkdruk en
de lage salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor
gezorgd dat veel leraren zijn gestopt of
uitgevallen. Daarnaast zijn er te weinig
nieuwe leraren bijgekomen. Dit heeft als
gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren
schrikbarend zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger
kunnen vinden als een leraar ziek is. Als
dit zo doorgaat betekent het straks ook dat
we niet meer kunnen garanderen dat we
voor elke klas een leraar kunnen vinden.
Iedere werknemer in Nederland heeft op
basis van het stakingsrecht het recht om
het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever.
Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij
acties. In het primair onderwijs doen we
dat nu wel, omdat de nood hoog is.
Wij vragen om uw begrip en steun voor
deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan
gebeuren, zodat de kinderen op onze
school kunnen blijven rekenen!
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Open huis
Op woensdagochtend 21 februari stellen we onze deuren open voor nieuwe
ouders die nog geen kinderen op onze
school hebben. Tussen 9.00u en 11.30u is
er de mogelijkheid voor deze ouders om
te komen kijken in onze school. Bent u op
zoek naar een school en wilt u graag willen
komen kijken? U bent van harte welkom!
Daarnaast is het ook altijd mogelijk om
(op afspraak) een persoonlijk gesprek en
een rondleiding te plannen. Een afspraak
maken kan telefonisch (050-5033551) of
per mail: obshetpalet@xs4all.nl

Jarigen
Tijs Noordhof wordt op 2 maart 13 jaar
Gijs Bodde wordt op 9 maart 5 jaar
Stijn Dussel wordt op 23 maart 6 jaar

Dat boek is nu nog steeds erg favoriet.
We hebben het thema winter net afgesloten. We hebben voorgelezen uit het boek
van Benjamin Wollepluis: een wintersprookje, Nijntje in de sneeuw, en Bobbi in
de winter.
Ook hebben we het verschil besproken
tussen wanten en handschoenen, en hebben we o.a mooie schaatsen geknutseld.
Ook hebben we wat moois gemaakt voor
de allerliefste op Valentijnsdag!

Peuterspeelgroep
de Boemerang

Volgende week beginnen we met ons
nieuwe thema : wonen! Daarover in de volgende wolmer!

Astrid Jonkman

We hebben een heel gezellig voorleesontbijt gehad. Eerst hebben we gezellig met
de peuters ontbeten en genoten we van
een vers gekookt eitje, krentebolletjes,een
danoontje, heerlijke tijger mandarijntjes
en vruchtenhagel.

Groetjes van Peuterspeelgroep de
Boemerang

De kinderen hadden echt supermooie
placemats gemaakt, en daarna hebben we
geluisterd naar een spannend verhaal uit
het boek : de tijger slaapt! Het werd interactief voorlezen met blazen,liedjes zingen
voor de tijger en de tijger over zijn neus
aaien.
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café HET RODE HERT

voor al uw voetproblemen

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

| Hoofdstraat 44 Roderwolde

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

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

Middenbouw

 De Wôlmer  februari 2018  pagina 9

Verenigingsnieuws

Dorpshuis

Dorpsbelangen

Potgrondactie Dorpshuis Roderwolde
Geef het voorjaar kleur want het
Dorpshuis Roderwolde e.o. brengt
potgrond, bemeste tuinaarde en koemestkorrels bij u aan de deur.

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen
e.o.
Op donderdag 29 maart 2018 in Café
Scheepstra. U bent van harte welkom op
de algemene ledenvergadering.
De agenda staat in de volgende Wolmer
en wordt ook op onze publicatieborden gehangen. We hopen op een grote
opkomst.
Namens het bestuur, Mans Harms
Dorpsbelangen zoekt een nieuwe plaats
voor het Paasvuur.
We zijn op zoek naar een nieuwe plaats
voor het Paasvuur.
Wie wil een terrein beschikbaar stellen
voor het oprichten van een Paasvuur.

Potgrond, bemeste tuinaarde en koemestkorrels van een prima kwaliteit regelrecht
van de groothandel i.s.m. BuiterRoden.
Hebt u hart voor uw kamerplanten, kuipplanten en de tuin?
Bestel dan:
hh4 zakken à 20 liter potgrond voor €
8,00(1 zak kost € 2,25)
hh4 zakken à 25 liter bemeste tuinaarde
voor € 6,50 (1 zak kost € 2,00)
hh1 zak 10 kilo koemestkorrels voor €
6,00

Hiervoor zijn wel een aantal regels opgesteld door de gemeente. Een greep hieruit:
hhHet moet 50 meter van bebouwing zijn

De bestellijst wordt uiterlijk 9 maart a.s.
bij u opgehaald, u kunt ook uw bestelling
met het geld in de bus doen bij Tea Hoven
(Roderwolderweg 1) of bestellen via
bestellingenmfa@hotmail.com

hh200 meter verwijderd zijn van een rietgedekte woning

U krijgt uw bestelling vrijdagavond 16
maart of zaterdag 17 maart thuis bezorgd.

hhEn 100 meter van een natuurgebied.

Om het afleveren vlot te laten verlopen,
vragen wij u te betalen bij het ophalen van
deze lijst.

We hopen dat iemand in het dorp een
mogelijkheid biedt, zodat we deze gezellige
traditie weer voort kunnen zetten.

NAAM: ………………………………………..

Bel of mail ons als je een mogelijkheid ziet.

ADRES: ……………………………………….

Het bestuur.mansharms@gmail.com

Voor vragen kunt u bellen naar
hhTea Hoven (06 36172721) of
hhGerda Boonstra (06 11208082)

0625035327
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Tennisvereniging Roderwolde
Op zaterdag 10 januari werd in de REOhal het jaarlijkse wintertennistoernooi
gehouden.

De 2e plaats was ook een draw: André
Janssen en Ada van Dijk. Zij kregen ieder 1
blik snert.

Deze keer had het toernooi een “open”
karakter. Dit hield in, dat er ook tennisspelers van andere verenigingen mee mochten
doen.
Het bestuur had zowaar een “wildcard”
uitgedeeld aan toptennisser Dick v.d. Werf.
Ook een 4-tal dames “uut Stad” waren van
de partij.
Het was een gezellige avond met veel
sportieve strijd, waar in de partijen niets
cadeau werd gedaan, want iedereen wilde
de felbegeerde winterprijzen in de wacht
slepen.
Iedereen speelde 4 partijen, samenstelling
door loting, en hieruit kwam natuurlijk
een eindstand voort.

Op het moment dat jullie dit lezen ligt er
misschien wel een dik pak sneeuw, maar
de gedachten gaan ook alweer richting
lente/zomer. Dan begint ook weer het
buiten tennisseizoen, waarbij we begin
april weer een Open Dag / Toernooi zullen
houden.

Lia Snoek, Hans Noordhof en Johan Bakker
eindigen ex aequo met 7 punten (maximaal 8 te behalen). Aangezien Lia en Hans
in de organisatie zaten deden zij buiten
mededinging mee. Daardoor ging de prijs,
2 blikken snert, naar Johan.

Hier kunnen de Rowolmers ook aan mee
doen om kennis te maken met tennis. We
kunnen best wat leden gebruiken, aangezien we graag de vereniging levend willen
houden, maar ook het dorp. Roderwolde
heeft nog maar weinig verenigingen en
voor de leefbaarheid is dit wel nodig, dus
mensen kom naar de Open Dag!
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Vrouwenvereniging
Op de Jaarvergadering van de
Vrouwenvereniging Roderwolde hadden
we ons oud Foxwolmer inwoonster Bertha
Middendorp uitgenodigd om ons uit te
leggen hoe we met migraine om kunnen
gaan en hoe of zij migraine door middel van hypnose bij ons kan verminderen.
Bertha vindt het leuk om bij ons een lezing
over migraine te geven. Zij heeft natuurlijk vele voetsporen liggen in Foxwolde en
Roderwolde, zoals thuis, het spelen met
kinderen in de Kleibos, bij de school, bij
de korfbal, bij het bezorgen van de kerkblaadjes, bij het oppassen. Doordat Bertha
zo vaak migraine had, heeft zij zich hierop
toegelegd en studie hierin gevolgd voor
Hypnotherapeut. Bertha stelde zich hierbij op als proefkonijn. De eerste 4 stappen
in de les gingen goed, totdat ze misselijk
werd.
Het bleek, dat de eerste keer dat Bertha
misselijk werd in het ziekenhuis was,
bij de amandel operatie. Deze operatie
bleek helemaal niet goed te zijn gegaan.
Daardoor had zij een patroon ontwikkeld
waarbij zij bij uitspraken als: het komt
goed, of geef je er maar aan over, misselijk
werd. Want dit waren ook de uitspraken
van de doctoren geweest, voor de amandel
operatie en die was dus niet goed gegaan.
Migraine heeft hoofdzakelijk te maken
met het bewuste en het onbewuste. Ons
bewuste is 5% we doen dingen met wilskracht, je zoekt om een reden. Ons
onbewuste is 95% ademhaling, eten, slapen, emotie. We bedenken het in ons
hoofd, maar we voelen het anders.
Voorheen had ze al vele middeltjes geprobeerd, zoals nieuwe brillenglazen, dieet,
medicijnen, accupunctuur, maar dat hielp

allemaal niets. Ze heeft ons verteld hoe
onze hersenen werken met betrekking tot
onze emoties. Migraine bestaat uit 4 fases.
We worden een paar dagen van te voren
prikkelbaar zijn kortaf. We zien de helft
van de voorwerpen, zoals een halve klok.
We kunnen diarree krijgen of onze nek en
schouders zitten vast.
Tijdens een migraine aanval voelt het alsof
je de controle kwijtraakt. Vele mensen
denken dat ze onder hypnose ook hun
controle kwijt zijn. Daardoor zijn ze bang
voor hypnose, omdat ze denken dat ze niet
meer weten wat ze gezegd hebben. Maar
Hypnose is eigenlijk alleen maar een hele
diepe ontspanning, we ontspannen ons
hoofd en schakelen bepaalde dingen uit.
Hierdoor kwam Bertha erachter dat er
een koppeling was die haar onderbewust
had gemaakt, tussen een bepaald negatief
gevoel. En dat gevoel wilde ze nooit meer
ervaren. Het gevoel dat je ten koste van
alles wilt vermijden. En die koppeling was
bij Bertha een volledig automatisch programma gaan volgen.
Door haar hypnotherapie kan ze de oorzaak van het negatieve gedrag naar boven
halen bij mensen. Zo bracht ze ook ons
onder hypnose en we stonden er versteld
van. We moesten onze armen langs ons
lichaam voelen en welke het lichtste was
en Bertha praatte tegen onze lichtste arm.
Lichter maken, lichter maken lichter
maken, zei ze steeds en zowaar die ene
arm ging van ons lichaam af staan en
kwam iets omhoog.
Onbewust zijn we elke dag ook zelf wel
onder hypnose.
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Rowolmer Archief
Bijvoorbeeld als we even niet bij de les zijn
of als we de tijd vergeten of een stuk overslaan met het rijden, dat we ineens denken,
zijn we hier nu al. Het blijkt dat we een
bepaald gedrag kunnen afleren en onze
hersenen kunnen we veranderen. En zo
ziet het leven er dan voor iedereen anders
uit maar wel zonder Migraine.
Het was een hele leerzame en leuke lezing.
Bertha heeft over haar eigen ervaringen
een boek geschreven. Migraine: De oorzaak
van jouw migraine, Leer in 6 weken je pijn te
beheersen tijdens een aanval.

Een krummel uit het archief…
Waar gingen de eerste en tweede klas van
de OLS-Roderwolde in 1957 naar toe met
hun schoolreisje? Naar de moderne luchthaven Eelde, met de bus!
Op de foto zien we achteraan als begeleider: Jan Koopman, de buschauffeur, Lien
Woldring-Lubbers, meester Van der Velde,
juffrouw Meester en hospitant R.J. Oberink.

Achter: Wollie Bakker, Egbert Groenewold,
Albert Suurd, Lute Meijer, Bram Pruim,
Bert Bathoorn, Annechienus Pieters,
Jannes Koopman, Marten Scheepstra.
Midden: Bart Barelds, Abel Smilda, Harm
Jan Klevering, Hillie Doedens, Joukje
Meijer, Jantje ter Steege, Roelie van Zanten,
Marga Aukema,? , Janneke Bebingh, Roeli
van Zanten.
Voor: Fenna van der Veen, Roelie
Woldring, Nannie Aalders, Jacoba Jansen.

Het boek bevat heel veel nuttige informatie over Migraine en wat voor vele mensen
met Migraine een herkenning of bevestiging zal geven.
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(nieuw en gebruikt)

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

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

Duurzaamheid

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

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

Iedereen kan zingen, ontdek jouw talent !
Esther van Dijk is een enthousiaste, klassiek geschoolde
zangeres. Zij biedt zangles aan volwassenen en kinderen. Mail
of bel voor een gratis proeßes naar:
Esther4singing@gmail.com
06 51 76 70 81
Hoofdstraat 38A
9315 PC, Roderwolde
www.esthervandijk.eu

Toneelvereniging Woldbloem
28 januari en 2 en 3 februari stond
Roderwolde weer in het teken van toneel.

En kwam al snel de geur van heerlijke
gehakt ballen naar voren.

Dit jaar was het allemaal wel wat anders
dan anders. Toneelvereniging Woldbloem
speelde dit jaar niet in Café Rode Hert
maar in MFA de Doefkamp.
Op 28 januari speelde de jeugd twee
stukken de oudste drie dames speelden
‘’Anneke wint een prijs’’ en de anderen
speelden ‘’Vreemde gasten’’. De jeugd
groep van Woldbloem bestaat ondertussen uit 21 leden! Hier gaat Woldbloem ook
zeker mee verder.
Ook dit jaar stond er weer een ‘’nieuw’’
gezicht op het toneel, Marjan van Erp
speelde na een aantal keren Openluchtspel
mee met Woldbloem. Maar ook zeker weer
‘’oude’’ vertrouwde gezichten.

Op 2 en 3 februari speelde de volwassenen
‘’De klok op hol 2.0’’.
Dit stuk is in 1995 eerder opgevoerd maar
is deze keer herschreven naar een verhaal
anno 2018.
Aan de zaal te horen was het stuk goed
herschreven want er kwam veel gelach uit
de zaal... Maar ook iets mindere reacties...
Maar dit kwam niet door de spelers maar
meer door de geureffecten dit er dit jaar
bij kwamen kijken.... Maar deze geur trok
gelukkig snel weer weg.

Op 3 februari werd de avond gezellig
afgesloten met live muziek van het duo
Twisted.
Toneelvereniging Woldbloem hoopt u
alleen volgend jaar weer te mogen ontvangen in MFA de Doefkamp.
Foto’s: Mirthe Hut
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Redactienieuws
UITSLAG VAN DE PUZZEL UIT DE VORIGE
WOLMER
Er waren deze keer maar liefst 6 inzenders, die de oplossing goed hadden. Hieruit
zijn bij loting de volgende prijswinnaars
getrokken:
1 prijs €25 Lia Snoek
2 prijs €15 Ellis van der Griend

9. Hoe heet het nieuwe boek van Henk van
Kalken?: LAUDANUM
10. Onze molenaar Dirk Magré was na zijn
diplomering regelmatig te vinden op de
molen in zijn woonplaats Enumatil. Hoe
heet die molen?: EBENHAEZER
11. Wie was in 2016 Nederlands kampioen
Stockcar F7?: KOEN MARIS

3 prijs €10 Marijke Vrij

Als u de antwoorden op de juiste wijze
invulde, kwam er: MOLEN WOLDZIGT te
staan.

12. Wie kreeg in 2016 van de school de
Gouden Stamper?: KARIN BELGA
13. Wat schonken Jan en Aaltje Douwes
aan het dorp?: FLINT

De oplossing was als volgt:
1. Hoe heet de trimsalon van Greetje
Ensing – Zoelman? : MOLENBRUG.

Op donderdag 16 februari zijn in de school
Het Palet de prijzen aan de winnaressen
overhandigd.

2. Wie is de leidster van de groep Meer
Bewegen voor Ouderen?: ANNIE BOS
3. Wie was de winnaar van de Wôlmer
Bokaal 2016? : RENE ALBERTS
4. Welke naam heeft onze
Peuterspeelzaal?: DREUMES
5. Welk beroep oefent Walter Meijles uit?
DOMINEE
6. Hoe heten de kleine rechthoekige poelen, waaruit men vroeger veen baggerde?:
BAGGELWIEKEN
7. Welke Rowolmer werd dit jaar (2016)
geridderd?: HARRIE BOEREMA
8. Wat was het woord van het jaar volgens
Van Daele?: TREITERVLOGGER

DE REDACTIE VRAAGT UW AANDACHT VOOR
HET VOLGENDE
De redactie van de Wôlmer had het voornemen om op zaterdag 26 mei a.s. voor
de abonnees en adverteerders van onze
mooie dorps- en schoolkrant een gratis toegankelijke verrassingsavond te
organiseren.
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Jacobskerk Roderwolde
De voorbereidingen waren al volop aan
de gang, totdat vorige week één van de
optredende artiesten opbelde met de
mededeling, dat hij een minder prettige
mededeling had ontvangen en daarvoor
geopereerd moest worden.
Hoe hij daaruit zou komen en het vervolgtraject zou verlopen, kon hij natuurlijk niet
inschatten. Duidelijk was in elk geval wel,
dat er niet op 26 mei bij ons kon worden
opgetreden.

De tijd gaat snel, toch duurt het nog even
voordat het Pasen is. Maar omdat de
volgende Wolmer in de loop van maart
uitkomt willen we u / jullie er alvast
op attenderen dat de Paasviering in de
Jacobskerk dit jaar op 27 maart zal plaatsvinden. We beginnen zoals gebruikelijk
om 15.00 uur met een korte viering in de
Kerk waarna we onze bijeenkomst voortzetten in het Jeugdgebouw voortzetten.

U begrijpt, dat dat van beide kanten wel
even balen was, maar hij beloofde ons, dat
als één en ander voorspoedig zou verlopen,
ze in het najaar gaarne bereid waren dat
alsnog te doen.
We wachten dat dus maar even af en als er
meer duidelijkheid is zullen we u daarover
via onze Wôlmer informeren. Te meer dus
een reden om de volgende Wôlmers goed
te blijven lezen.

Iedereen is van harte welkom! !!
U kunt zich aanmelden bij Trieneke
Aukema (050- 5032494)
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Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

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

€ 75,-

Wij kunnen ook de
verkoop van uw caravan/
camper regelen

NATUUR EN OMGEVING

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

Het is bijna half februari als ik dit stukje
schrijf en het is eindelijk een beetje winters na een trieste en natte januarimaand.
De nachten zijn koud, maar overdag krijgt
de zon alweer wat kracht en is het, mits
je er op gekleed bent, mooi weer voor een
wandeling.
Als je dat in De Onlanden al vaak hebt
gedaan, is het misschien de moeite waard
om even in de auto te stappen (of op de
fiets, voor de sportievelingen) en een
gebied te verkennen dat iets verder van
huis ligt.
Je zou bijvoorbeeld het Noordsche Veld
eens kunnen gaan verkennen, een geschikt
wandelgebied met een rijke historie.

Een geschikt startpunt is een parkeerplaats
dichtbij de weg van Norg naar Donderen.
Je bereikt deze plek via een keienpad
schuin tegenover Theehuis De Bosrand
aan de Donderseweg 7 richting Donderen.
(Parkeren bij het theehuis kan trouwens
ook, ze zijn in de wintermaanden in het
weekend geopend).
Op de parkeerplaats (P) heeft
Staatsbosbeheer plannen een gebouw
neer te zetten, dat behalve een bezoekerscentrum ook plaats zal bieden aan het te
verplaatsen Theehuis en ook het kantoor
en de werkschuur van SBB, dat nu nog in
Langelo gevestigd is.

Type gebouw waar men aan denkt voor
het nieuwe theehuis(foto internet)

Het Noordsche Veld met bovenin de Donderseweg/

Het wordt een gebouw dat zoveel mogelijk aan de omgeving wordt aangepast,
ecologisch verantwoord dus. Zover is het
voorlopig niet, dus eerst meer over de
wandeling.

Norgerweg, van middenonder naar linksboven het
Oostervoortse Diep en rechtsonder het heideveld

Vanaf de parkeerplaats volg je nog een
stukje het keienpad en na ca 30m sla je
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rechtsaf en loopt langs de bosrand richting
beekdal van het Oostervoortse diep.

(overblijfsel) uit een nog oudere periode,
het Zeijer hunebed.
Je kunt merken dat we hier op het lage
deel van het Noordsche Veld zijn, het is er
erg nat en hoge waterdichte schoenen zijn
geen luxe! Aan het einde van het heideveld gaan we linksaf en lopen we tussen de
akkers en de bosrand langs het heideveld
waar, net als op vele plekken in Drenthe,
schapen de heide “onderhouden”.

Beekdal van het (hier nog) gekanaliseerde
Oostervoortse diep

Langs het pad liggen vele mierenhopen, die
behoorlijk geplunderd zijn, waarschijnlijk
door de groene specht of marterachtigen,
op zoek naar mierenlarven.

Je blijft het pad langs de bosrand volgen.
Aan je linkerhand komt het heideveld in
zicht. Het pad buigt rechtsaf naar de beek,
maar we blijven de rand van het heideveld
volgen. Vanaf deze kant zijn de grafheuvels
op het veld al goed waar te nemen.

Geplunderde mierenhoop

Zicht op de grafheuvels

De grafheuvels dateren uit de prehistorie, meer dan duizend jaar voor Christus.
Aan de overkant, iets ten zuiden van het
heideveld, ligt een archeologisch relict

Na de bocht bereiken we het veld, waar
een fietspad midden overheen loopt.
Dit moet vele eeuwen geleden de route
geweest zijn waar de (Duitse) marskramers langstrokken. Het pad wordt wel het
“poepenpad” genoemd, een verbastering
van het Duitse Buben.
Over Duitsers gesproken, in WO II hebben
de bezetters hier een zgn. “schijnvliegveld” aangelegd, waar men (houten)
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nepvliegtuigen plaatste, om de geallieerden te misleiden. Deze zouden dan hier
hun bommen werpen in plaats van een
eind verderop, waar het goed gecamoufleerde eigenlijke vliegveld lag. Voor de
aanleg van dat nepvliegveld werden vele
grafheuvels weggegraven. Overigens kreeg
de archeoloog Prof. Van Giffen in die
tijd nog wel de gelegenheid de heuvels te
onderzoeken! Een aantal van die grafheuvels is later gerestaureerd.

natuur dat vele historische bijzonderheden
herbergt en om die reden 2 jaar geleden tot
archeologisch rijksmonument is benoemd.

RECEPT VAN DE MAAND

Gebakken witlof met feta
Recept voor 2 personen
Was en snij 2 struikjes witlof in de lengte
in vieren.
Verwijder de bittere kern.
Was 2 takjes tijm en snij 2 zongedroogde
tomaten in reepjes.
Verhit 20 gram boter in een koekenpan en
bak de witlof op een matig vuur in ca. 4
minuten een beetje bruin.

Het historische “poepenpad” langs de
grafheuvels en de Celtic Fields

Dat gebeurde ook met nog andere prehistorische overblijfselen in het gebied, de zgn.
Celtic Fields, ook wel raatakkers genoemd.
In de ijzertijd (ca 500 v. Chr.) vestigden
zich hier de eerste akkerbouwers. Zij
bewerkten kleine akkertjes die omheind
werden met wallen. Zo ontstond een netwerk van walletjes (raatpatroon). Op een
aantal plaatsen in Drenthe zijn de resten
van deze wallen ondanks de erosie en vergraving nog min of meer zichtbaar.

Voeg 1 theelepel honing, de tomaten en de
blaadjes van de tijm toe aan de witlof en
bak de groenten nog ca. 1 minuut.
Brokkel 75 gram feta boven de witlof,
breng op smaak met zout en peper en serveer het gerecht direct.
Lekker met gebakken beenham en pasta.
Wij vonden 2 struikjes witlof te weinig en
hebben gewoon 500 gram genomen.

Aan de overzijde van het veld lopen we
langs het eeuwenoude keienpad weer terug
naar de parkeerplaats. Met elkaar een ca.
5,5 km lange wandeling door een stuk
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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

VAN ONDER DE WIEKEN

Onderhoud en aanpassingen
Dirk Magré

Vervolg onderhoud en aanpassingen
In het graanmuseum zijn we druk bezig
met de herinrichting van een deel van de
vitrines.
Zoals ik al eerder vermelde hebben we aan
de zuidkant onder de kap in het museum
de vitrines leeggehaald en van een achterwandje voorzien. Dat maakt de ruimte
om zaken ten toon te stellen wel kleiner.
Voordeel is wel weer, dat de bezoeker niet
zo erg meer wordt overvoerd door de hoeveelheid tentoongestelde spullen. Wat er
weer in paste en ook zo bedoeld was, ligt
nu op zijn plek.

aandrijfriem. Deze is nog meer kritisch
dan die van de pletter.
Het wordt mogelijk om tijdens het
olieslaan de spanrol nog wat extra druk
te kunnen geven (terwijl alles gewoon
doordraait).
Misschien herinneren jullie je de oude
situatie nog van de foto in mijn vorige
aflevering. Voor de volledigheid hierbij
nogmaals daar een foto van.

Nu nog goede (nieuwe) teksten er bij en de
vitrines kunnen worden gesloten.
De schuifkasten onder de vitrines bevatten allerlei voorwerpen, die eigenlijk niet
relevant meer zijn. Daar wordt dus ook een
grondige “schoonmaak” gehouden.
De exposanten voor de wisselexpositie (???) zijn benaderd en van hen wordt
verwacht dat zij contact opnemen met
de molenaar (met Dirk dus) om verdere
afspraken te maken over de inrichting van
dat deel van het museum.

Op bezoek bij Sleense molenaar Klaas
Renting in Holsloot konden we de proefopstelling van de nieuwe installatie al
bewonderen:

Aandrijfriemen
De verbeterde aandrijving van de pletter
(spanrol zie vorige aflevering van “Van
onder de wieken”) heeft zicht bij de laatste keer olieslaan op 3 februari bewezen:
Prima resultaat!
Nu wordt hard gewerkt aan de vervanging van de spanrol op de bovenste
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Zoals je ziet: een heel gevaarte. Door
oppompen van de hydraulische druk met
het pompje rechts wordt de arm met de
rol er aan omhoog gedrukt. Dat levert een
bepaalde druk tegen de aandrijfriem.

Het pompje is vanaf de vloer te bedienen,
zodat we ook terwijl alles staat te draaien
tussentijds de spanning kunnen aanpassen.

Op woensdag 15 februari is het geheel
op zijn plaats gebracht en geïnstalleerd.
Voorwaar nog een hele klus!
Eerst de oude rol losmaken en voorzichtig
laten zakken.
Daar ligt hij dan na vele jaren van trouwe
dienst:
De rol gaat nu de andere kant (niet
trekkende kant) van de aandrijfriem aandrukken. Dat moet nog effectiever zijn dan
de oude situatie.
Een mooi stukje aanvulling op de techniek
in Woldzigt, die tot stand is gekomen dank
zij de vakmanschap van Klaas Renting,
die dit geheel belangeloos voor ons heeft
gedaan!

Vervolgens is de nieuwe in onderdelen op
zijn plaats gebracht en in elkaar gezet:

Er gaat een en ander veranderen in de molen
Uw molenaar gaat per mei dit jaar officieel
met pensioen. Dat houdt onder andere in,
dat het aantal verplichtingen ten aanzien
van activiteiten in en rond de molen flink
gaat afnemen.
Wij zullen niet meer op elk willekeurig
moment groepen in de molen ontvangen,
koekjes mee bakken en rondleidingen
verzorgen.
Ook voor het schoonhouden van de ruimtes in de molen zal een groter beroep op de
vrijwilligers worden gedaan.

En daar is dan het geheel op zijn nieuwe
plek. Klaar om vele jaren de aandrijfriem op de juiste spanning te brengen.

Daarom willen wij (het bestuur van de
Stichting en wij als huidig beheerderspaar)
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graag komen tot het ontstaan van een
aantal poules van vrijwilligers, die te
benaderen zijn voor ad-hoc opvang van
groepen voor zowel koekjes bakken als
rondleidingen in de molen verzorgen.

Voor groepen bestaat de mogelijkheid
om buiten openingstijden op afspraak de
molen te bezoeken. Dit kan via de website
op de pagina “Contact”. www.woldzigtroderwolde.nl

Ook zou het mooi zijn als er een team
van vrijwilligers komt, die regelmatig
de handen uit de mouwen steekt om wat
schoonmaakwerkzaamheden in de molen
(bezoekersruimte, museum, keuken, toilet)
ter hand te nemen.

Vrijwilliger worden – je bent nog steeds
welkom!
hhMolengids worden? Meld je aan.
Contactgegevens zie hierboven. We willen in principe in maart starten met de
“cursus” van 4 avonden om je kennis te
laten maken met Woldzigt en zeker ook
van molens in het algemeen en een aantal organisatorische onderwerpen.

Via de website: www.woldzigt-roderwolde.
nl/contact/ kun je je hiervoor aanmelden
met een van de formulieren die daar zijn
te openen. Hoe groter de poule, zo veel
te meer kans we hebben om potentiële
molenbezoekers ook daadwerkelijk te kunnen ontvangen. Dan kan er zicht vast wel
iemand vrijmaken voor zo’n moment.
Activiteiten in Woldzigt en voor de komende
tijd:
hhZaterdag 3 maart: Onze vaste activiteit
voor de eerste zaterdag van de maand:
13:30 – 16:30 uur wordt er weer olie
geslagen.
hhDonderdag 8 maart of donderdag 15
maart om 19:30 uur: met bijna alle
vrijwilligers wordt invulling gegeven aan het activiteitenrooster van
Woldzigt. Daarbij zijn ook alle nieuwe
vrijwilligers (of belangstellenden om
vrijwilliger te worden) van harte welkom. Als je graag als nieuwe vrijwilliger
een bijdrage wilt leveren, maar dan
gebruik van een van de formulieren op
de pagina Contact op de website. Zodra
de definitieve datum (8 of 15 maart;
meeste stemmen gelden) bekend is krijg
je daar dan bericht over.

hhMeehelpen bij de ontvangst van groepen kinderen en met hen koekjes
bakken? Ook hierbij kunnen we nog wel
een paar mensen gebruiken.
hhOlieslager worden? Ons team kan steeds
weer nieuwe mensen gebruiken. Op die
wijze (na opgeleid te zijn in de praktijk)
help je mee de kennis en vaardigheid van dit oude ambacht in stand te
houden. We (met name Hans Meijer)
zijn druk doende om ook dit ambacht
erkend te krijgen als immaterieel cultureel erfgoed binnen Nederland.
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin
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SMALLE PRAOT OP ’T BAANKIE…

Henk Buring
Albert Boelen

Het har vreuren die nacht en ’t was kold.
Ik wol ies kieken, of d’r al ies lag op ’t
stille waoter veur ’t holten baankie veur
de meul. Ik was niet de ienige met dizze
gedachten, want ik tröf daor een speciaole
dörpbewoner an. Zo speciaol, dat ’t ok de
Keuning opvallen was, want op 26 april
veurig jaor weur Henk Buring underscheiden en weur hij ‘Lid in de Orde van Oranje
Nassau’ met een prachtig zulvern kruus
en ’n mooi speldtie. Ik vreug hum nog, of
hij ‘m ok dreug, mor hij legde mij oet, dat
dat allennig mar mug bij hiel speciaole
gelegenheden en op verzuuk van Willem
Alexander.

De Wôlmer heurde nog niet in ’t rijgie van
‘speciaole gelegenheden’. Ik mug naotied
bij Henk in hoes wal eebm de mooie deuze
met de underscheiding zeein. ’t Mooiste
was dat er ok een oetgebreide ‘draagwiezer’ bij leverd was. Ik heb d’r mor gauw een
foto van maokt. Bij ’t baankie zölf op die
kolde murgen weur ’t nog gezellig, want

hiel toevallig fietste Bert Blauw ok langs,
die vlot een foto van oes beiden maokte:
singelier is dat toch: die man is altied op
tied! Met zien donkerbroene sukkelaostem bleek Henk wear een aangenaom
gezelschup en wus hij wal raod met mien
vraogen.
Waor bin’j iene van?
Henk is de oldste zeun van Eite Buring en
Geesje Buring-van der Velde. Zien beide
olders leeft niet mear en bint in 2004
(mam) en 2005 (pap) oet de tied kommen.
Hiel biezunder is, dat Henk in de meul is
geboren (in 1954) en ok in de meul woond
hef. Zien va har boerderij en warkte d’r
nog bij bij de Landbouwveriening. Naodat
de boerderij an de kaant gung, dee hij
grondwark bij de EGD, bij de monteurs.
Geesje runde de hoesholling, mor har ok
nog tied um zo nou en dan te helpen in de
winkel van Hendrik en Hennie Scheepstra.
Eite en Geesje kregen twei jonges: Henk
en Freddie. Umdat Freddy nogal wat
laoter kwam (nao zeuven jaor), hef Henk
eigenliek veul dingen zölf moeten oetzuuken: ’t leeftiedsverschil met zien breur
was te groot, um saomen de jeugd deur te
brengen.
Waor ko’j vort?
Henk is een Rowolmer van ’t zuuverste
waoter – geboren in de meul, woonde in
meul, mor woonde eigenliek tot zien legere
school-tied in de veurstad van Rowol:
Foxwol. Dat was in ’t hoes van Ensing, op
de hoouk). Met Jannie is hij begunt op
de hoouk van de Hansenkamp in Rowol.
Hij har toen een ongeleuflijke schuld
van 115.000 gulden (veur de Premie-Awoning) waorvan hij docht, dat hij dat
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nooit wear kwiet zul raken. Ze hebt daor
zeuven jaor woond en bint toen hen de
Hoofdstraot trökken (1986) in de olde
smederij van Henk van der Veen. Het hoes
was toen aordig verbouwd en ze hebt er
zo’n twintig jaor in woont. Toen hebt ze ‘t
sloopt d’r een neie woning henzet. (2007)

tevreden over, dat dat is bereikt deur
gezaomenlijke inspanning.
Over tien jaor deinkt Henk niet, dat d’r
nog grote veraanderings kommen zult: d’r
zult wear aandere meinsen wonen, mor het
dörp zal vast niet wieder oetbreiden. Het
lig ja zo mooi tussen Grunning en Roon: ie
bint boeten en ie hebt alle veurzieningen.
Wel zul burgermister van Rowol kunnen
worden?
Henk nuumt Roelof Blomsma as kaanshebber: hij hef veul veur ’t dörps daon en
zul zo’n functie gooud ankunnen. Ik wit
niet, of ’t met het salaris een beetien te
regeln valt in zo’n kleine gemiente, mor dat
moe’w dan nog mor eebm bekieken.

Henk is nao de ULO al vrog in zien tegenwoordige wark te laande kommen: weg- en
waoterbouw. Jaoren warkte hij veur Jager
in Midwolde (een groot diel van zien
leebm); later is hij bij Oenema terechtkommen, waor hij non nog wark veur döt.
Ze kunt hum daor nog niet echt missen,
want d’r komt aal wear neie vraogen en
opdrachten.
Veul veraanderd in ’t dörp?
In de loop van de jaoren is Rowol wal wat
veraanderd, mor het wezen van het dörp
is volgens Henk gooud overende bleven.
D’r is een neie buurt kommen, d’r is een
prachtig netuurgebied (Onlanden) anlegd
en veur zien geruststelling is ‘Grunning
niet dichterbij kommen’. D’r waren wal
aal plannen, um wonings te bouwen in ’t
gebied bij Matsloot en ’t Leekster Meer,
mor dat is gelukkig niet deurgaon.
Het hef ok veul wark kost vanoet
Dörpsbelangen, mor Henk is d’r arg

Wat zu’j dooun as ie veul vrije tied kriegt?
Ie kunt je ’t haost niet veurstellen, mor as
Henk oeteindelijk wat mear tied kreg, dan
zul hij graog het vrijwilligerswark bij de
tennisveriening deur dooun: beide baonen underhollen en de kantine. Ok zul hij
dan graog wat meer willen dooun veur de
meul: hij hef de opleiding daon veur rondleider in de meul en de meul trekt hum
vanzölf nog altied.
Waor he’j ’n hekel an?
Daor mus Henk wal hiel lang over
naodeinken: as positief insteld meins bint
d’r niet zo veul dingen, woar hij ’n hekel an
hef. Oeteindelijk kwam naor veuren, dat
hij d’r niet zo van hold, um met de neuze
veuran te staon. Op belangrieke recepties,
bij veurbield bij de gemiente, vuult hij zuk
dan ok niet zo thoes. Ok hef hij saomen
met Hendrik Schoeling al ies zegt: “wij wilt
alles dooun veur de veriening, mor lopen
met lotten of met liesten, laot dat ’n aander
mor dooun!
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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

DRÈNTS DIGGELGOUD

Van welke verienings bin’j lid?
Zoas bij de mieste Rowolmers, is Henk
lid van haost alle deinkbaore verienings
in ’t dörp; dan wal as bestuurslid, dan
wal as vrijwilliger, dan wal as steunder of donateur. Allennig in ’t bestuur
van de vrouwenveriening en in de kerkeraod hef hij nog niet zeten, markt hij
op. Jannie maokt dat dan wear gooud,
deur heur bestuurslidmaotschap van de
vrouwenveriening.
A’j een pries muggen oetreiken in ’t dörp,
waor zul die hen gaon?
Daor huufde Henk niet lang over te deinken. Hij zul die pries dan metien oetreiken
an de activiteitencommissie van het
Dörpshoes. Die club is zo actief met allerlei
acties en activiteiten, dat die dat wel eebm
verdient
Wat is je mooiste herinnering an een
activiteit in ’t dörp?
Ok daor was Henk duudelijk in: de vrijwilligersbouwgroep, die met een groep van 60
vrijwilligers het bouwwark daon hef veur
het neie dörpshoes. Het was een mooie
saomenwarking met hiel diverse dörpsbewoners, die je toen gooud leerde kennen;
d’r was saamhorigheid, het was gezellig,
wij hebt hard warkt en ’t risseltaot was d’r
naor! Zo’n klein jaor hebben wij heul plezierig saomenwarkt.
Mooiste plekkie?
Dat is natuurlijk oes eigen hoes an de
Heufdstraot: prachtig oetzicht hen veuren én hen achtern, midden tussen kerk
en meul, midden in de activiteit en prachtig centraol. Netuurlijk is de Waalborg ok
mooi, mor oes hoes is ’t mooiste plekkie…!

Moi lezers
Lubbert

Een tiedje leden, maakte ik kennis met een
boetenlander, die hier in Drenthe an het
wark was.
Al praotende luut hij zich ontvallen, dat hij
bij de lunch aaltied een broodje kaas nam.
Ik vreuig hum of hij dat niet eintonig vun.
Het vuul wal met, zee hij,maor as ik hum
een raod kun geven. Nou, dat kun ik wal.
Ik zee dat hij ies een oetsmieter bestellen
mus. Dat zul hij doen .
Een week of wat laoter sprak ik hum weer
en informeerde of hij ok al een oetsmieter
eten har. Hij grinnikte wat en zee dat hij
dat wal probeert har, maor het was der niet
van kommen.
Toen weur ik wal wat neisgierig en wol
graog weten hoe dat zat.
Nou, zee hij, de eerste keer dat ik nao het
gesprek met jou weer luncht heb daocht
ik, dat ik maor ies een oetsmieter bestellen mus. Toen de ober kwam, dee ik dat ok.
Maor toen vreuig hij: Wilt u bruin of wit
brood? Ik zee: Nee, een oetsmieter! Wilt
u 2 of 3 eieren? Nee, ik wil een oetsmieter! Wilt u ham, kaas of rosbief? Nee, een
oetsmieter! Wilt u enkel of dubbel gebakken? En toen antwoordde ik: Doe mej maor
weer een broodje kaas.

Wij waren undertussen de kolde haost vergeten en bint toen gauw op hoes an gaon.
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COLUMN

Verbazing
Henk van Kalken

We zijn allemaal wel eens verbaasd. Ik ben
vaak verbaasd, trouwens. Verbaasd bijvoorbeeld over Rapper Boef die zich eerst
door vrouwen een lift laat geven en ze
daarna voor hoer uitscheldt.

nog maar kunnen scoren met het schrijven
van een bestseller, getiteld: Handleiding
voor potentiële non-valeurs, en hoe ze hun
carrière zo effectief mogelijk door eigen
doen en laten om zeep kunnen brengen.

Verbaasd ben ik ook dat een alom bekende,
rijzende politieke ster in het Haagse spectrum als Thierry Baudet (u weet wel, van
het ijdeltuitige duo Baudet & Hiddema, die
gelukkig veelvoudig schitteren door afwezigheid in de tweede kamer) een serieus
iemand als weerman Gerrit Hiemstra
wil ontslaan. Hiemstra doet niets anders
dan de wereld oprecht en terecht waarschuwen voor de gevolgen van de
Klimaatverandering. Hij baseert zich op de
wetenschap, die in meerderheid zijn waarschuwingen ondersteunt. Mijn verbazing
in dit geval heeft te maken met datgene
wat de partij van Baudet zegt te zijn: een
forum voor democratie. Een forum is een
groep van deskundigen met wie je kunt
discussieren. Da’s mooi. Zo ook democratie: in een land met een democratische
bestuursvorm is een in het oog springend
kenmerk dat iedereen in principe zijn of
haar gedachten mag uitspreken. Prachtig.

En tenslotte is er verbazing over mijzelf.
Na zoveel jaren in dit ondermaanse slaag
ik er nog steeds in om mijzelf te verbazen
over mijn eigen verbazing…
AANKONDIGING

Fout feestje
24 maart

Mijn verbazing is erin gelegen dat het
warme gevoel dat je krijgt bij bet horen
van de naam van deze nieuwe politieke
beweging zo ongeveer bevriest bij het zien
van de acties en beweringen van Baudet in
de praktijk. ‘Circusklanten,’ noemde een
politicus als Alexander Pechtold Baudet en
de zijnen.
Dan is er nog verbazing over Camiel
Eurlings. Ooit de kroonprins van het CDA.
Na een aantal jaren zou hij eigenlijk alleen
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AANKONDIGING

Landelijke opschoondag
24 maart

Dorpsbelangen Roderwolde doet op zaterdag 24 maart actief mee aan de 16e editie van de
Landelijke Opschoondag. Op deze dag gaan overal in het land gemeenten, bedrijven, scholen, verenigingen en vrijwilligers samen de straat op om zwerfafval aan te pakken.
De Landelijke Opschoondag heeft als doel om heel Nederland enthousiast te maken om te
zorgen voor een schone leefomgeving. In een land zonder zwerfafval is het namelijk prettig leven: een schone omgeving voelt veiliger en maakt mensen vriendelijker.
Vorig jaar hebben we met een enthousiaste groep van zo’n 20 volwassenen én kinderen
zwerfafval in en rond het dorp opgehaald in het kader van de Landelijke Opschoondag.
Resultaat: twee overvolle containers!
24 maart tussen 9.00 en 11.00 uur willen we in meerdere kleine groepjes het zwerfafval
uit onze bermen van o.a. de Hooiweg en de Roderwolderweg gaan halen. De gemeente
stelt hiervoor hesjes, grijpers, zakken enz. beschikbaar. We verzamelen die ochtend op het
Doedensplein.
Wie komt ons helpen? Ook de jeugd is natuurlijk weer van harte welkom! Vele handen
maken licht werk en zo’n wandelingetje kan ook reuze gezellig zijn! Geef je dus snel op via
info@dorpsbelangenroderwolde.nl (dit i.v.m. de hoeveelheid materiaal)

advertenties

 De Wôlmer  februari 2018  pagina 31

INGEZONDEN

Rechtsgevoel
Henk van Kalken

Lees, gij lezer met compassie, welk leed
mij getroffen heeft! Laatst reed ik de vier
minuten van de sportschool naar huis. Ter
hoogte van Haarveen merkte ik dat mijn
gordel per ongeluk bij de passagiersplaats
ingeplugd zat. Ik maakte hem los en wilde
mijn fout herstellen, maar eerst sloeg ik
linksaf de Roderwolderweg op en passeerde daarbij een mij tegemoetkomende
politieauto, waarin twee wakkere dienaren van de heilige hermandad, die mijn
misdrijf, het rijden zonder gordel, feilloos
opmerkten. U raadt het al: ze kwamen
mij achterna en lieten mij stoppen in
Roderwolde, tweehonderd meter van mijn
veilige haven.
De agent die op mij afbeende stak een centimeter of dertig boven mij uit, als wilde
hij hiermee het machtsverschil uitdrukken.
‘Goedemiddag meneer, de reden dat wij u
aan de kant zetten…’ sprak hij met bronzen
stem, zoals hij dat van de tv had geleerd.
Ik probeerde het nog met mijn versie van
wat er gebeurd was. Héél even zag ik zijn
innerlijke Barse Diender strijden met zijn
innerlijke Oom Agent. De Barse won en ik
ben een bekeuring rijker en honderdveertig euro armer. Hij sloot het af met: ‘Toch
maar een prettige dag, verder!’ Wie instrueert dienders eigenlijk?
Ik suste de verontwaardigde burger in mij
en ik zei niet: ‘Ga liever boeven vangen.’ Ik
bleef beleefd en verdrong ook wat ik diezelfde morgen in de Hoofdstraat waarnam
toen ik mijn hond uitliet. Een SUV-achtig
ding kwam (het was schooltijd en er liepen
kinderen buiten) met ongeveer 80 km. per
uur aangescheurd.

Hij raasde de parkeerplaats op, trapte
op de rem en vloog er met een spinnend
achterwiel weer vandoor, terug richting
Roden. Zo mogelijk nog harder. Toen hij
voorbijscheurde, zag ik dat hij een telefoon
aan zijn oor had. Natuurlijk ontslaat onbestraft verkeershufterig gedrag mij niet van
mijn verplichting om met veiligheidsgordel te rijden – zelfs niet één minuut.
Maar mijn rechtsgevoel loopt niet altijd in
de pas met overdreven plichtsbetrachting.

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

Van der Veen Service
Het telefoonnummer 050-5034128
van Van der Veen Service is per heden
vervallen.
Het mobiel - nummer 06-25427095 is
nog wel bereikbaar. Officieel is de zaak
nu gesloten maar voor advies, technische
ondersteuning en/of vragen kunt u mij
altijd bellen. Samen komen we er vast uit.
Met vriendelijke groet, Appie van der Veen.
Gratis afhalen
Dikke populierboom
Zelf zagen.
M.Scheepstra telefoon 050-5032192
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INGEZONDEN

Kom in actie op de Bijenwerkdag op 9 en 10 maart a.s.
Landschapsbeheer Drenthe

Ze zorgen voor de kers op je taart en de
aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen
zijn verantwoordelijk voor 80% van de
bestuiving en zijn daarom onmisbaar.

Wat is Nederland Zoemt?

Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 357
soorten is bedreigd.

LandschappenNL, Naturalis, IVN en
Natuur & Milieu slaan de handen ineen.
Met maar één doel.

Om de wilde bijen te ondersteunen
organiseren Het Drentse Landschap en
Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met Nederland Zoemt op 9 en 10
maart de Bijenwerkdag.

De wilde bij moet zich hier thuis voelen.
Samen laten we Nederland zoemen voor
de wilde bij.

Met z’n allen aan het werk voor de wilde
bij. Dat gaat gebeuren op de bijenwerkdag.
Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open
zandplekken gecreëerd en steilwandjes
aangelegd.
Tevens kan de voedselvoorziening (nectar
en stuifmeel) worden verbeterd en daarom
worden bloemen gezaaid en struiken
geplant.

Doet u ook mee? Schrijf u dan nu in op
Nederlandzoemt.nl of www.nldoet.nl.

Nederland Zoemt is mogelijk gemaakt
dankzij een extra bijdrage van de
Nationale Postcode Loterij.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stefan Pronk, projectmedewerker
Landschapsbeheer Drenthe (06 507 441
16)
T 0592 – 316 616 (algemeen)
E info@lbdrenthe.nl

Waar?
De Bijenwerkdag wordt in heel Nederland
georganiseerd en in Drenthe wordt op
maar liefst 14 locaties gewerkt aan de
ondersteuning van wilde bijen.
Onder andere in Zuidlaren, Ruinen, Assen,
Meppel, Beilen en Gieten gaan vrijwilligers
aan de slag.

Jong en oud gaan aan tijdens de Bijenwerkdag aan
de slag voor de wilde bij. Foto: Stefan Pronk

Op een aantal locaties is uw hulp van harte
welkom.
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Dorpsagenda

Colofon

zaterdag 3 maart 2018				
Rowolmer Archief: Open Archief van 10.00 12.00 uur in het MFA

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw,
Sonja Meijer, Hans Noordhof

zaterdag 3 maart 2018				
Molen Woldzigt: Molen open en
demonstratie olieslaan, 13.30 - 16.30 uur

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

dinsdag 6 maart 2018				
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 11.30 uur
woensdag 14 maart 2018			
Vrouwenvereniging: Lezing door onze
dorpsgenoot Will Schöder over Natuur,
aanvang 19.30 uur, in het MFA
dinsdag 27 maart 2018				
Kerk en Jeugdgebouw: Paasviering voor
belangstellenden, aanvang 15.00 uur

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 maart 2018
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
hhRabobank Noordenveld West Groningen
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en
Vakmennsmakelen
i

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

Auto in de kreukels? Geen problemen.
Auto in de kreukels? Geen problemen.
Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!

Ruime
showroom
Ruime
showroom
Ruime showroom
Lichtadvies
bij
thuis
Lichtadvies
bijuuuthuis
thuis
Lichtadvies bij
Vrijblijvend
uitproberen
Vrijblijvend uitproberen
Vrijblijvend
uitproberen
Gratis
Gratis bezorgen
bezorgen
Gratis
bezorgen

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com
Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com
DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

11-3-2015 13:12:14

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

11-3-2015 13:12:14

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

11-3-2015 13:12:14

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Kanaalstraat 37
050
5020387
Kanaalstraat
37Roden
Roden
050
5020387
Kanaalstraat
37 Roden info@oosteromverlichting.nl
050 5020387
www.oosteromverlichting.nl
www.oosteromverlichting.nl
info@oosteromverlichting.nl
www.oosteromverlichting.nl info@oosteromverlichting.nl

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
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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

