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Van de redactie
Ilse Blaauw

De meteorologische winter is voorbij, maar 
het gevoel van lente moet nog wel ‘een 
beetje’ komen….

Met al die storm en regen is het moeilijk 
voor te stellen dat de natuur zich toch al 
weer op maakt voor een nieuwe cyclus en 
nieuw leven.

Toch begint het in het dorp weer te zoe-
men, en niet alleen maar om de wilde bijen 
te behouden. De molen en Meulkaomer 
maken zich weer op voor een nieuw 
seizoen, ook de tennisbaan wordt bin-
nenkort weer in gereedheid gebracht. De 
kerk bereid zich weer voor op Pasen, de 
jeugd heeft het ‘drok mit de Paosbult’ en de 
werkzaamheden voor het realiseren van de 
fietstunnel bij de Brunlaan zijn gestart.

Dus als er wel mooi weer in aantocht is, en 
u aan het snoeien slaat, breng uw oogst dan 
naar de paasbult, in het land van Boxen.

En mocht u, naast de natuur in eigen tuin 
en directe omgeving, ook breder geïnteres-
seerd zijn, meldt u zich dan ook aan voor 
het boekje van Natuur in de Onlanden? 
Want alleen bij voldoende aanmeldingen 
(meer dan 70 exemplaren), kunnen wij het 
voor elkaar krijgen. Zie op p.20 voor hoe u 
dat kunt doen.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Optimaliseren Onlanden
Het waterschap Noorderzijlvest heeft 
in een drietal bijeenkomsten (MFA 
Roderwolde, Café Boonstra Peize en Hotel 
van der Valk Hoogkerk) tekst en uitleg 
gegeven over het optimaliseren van de 
Onlanden. Ze doet dat, omdat ze daarvoor 
opdracht heeft gekregen om de veiligheid 
van de inwoners n.a.v. de klimaatsverande-
ring te waarborgen. 

Het KNMI heeft nl. in het Klimaatsenario 
2014 aangegeven, dat er in 2050 een ver-
hoging zal zijn van 2 graden Celsius met 
een waterstijgingspercentage tussen 20 – 
40%. Daarvoor is een Maatregelenpakket 
D(roge) V(oeten) 2050 met de overheid 
afgesproken. Dat houdt o.a. in, dat er op 
bepaalde plaatsen aan kadeophoging en 
uitbreiding gemaalcapaciteit moet worden 
voldaan.

Ook al is de verwachting, dat er 1 x in 
de 100 jaar een extreme situatie zal  ont-
staan, moet er aan de maximale uitvoering 
worden voldaan. En voor ons gebied zal 
dat inhouden, dat er drempels op 2 plek-
ken langs het Leekstermeer en in het 
Peizerdiep zullen worden verhoogd.

Die zullen zelfregelend worden. Verder 
vindt daar kadeverhoging plaats, hetgeen 
ook zal gebeuren met de dijken langs de 
Schipsloot, het Kleibos en de Zuidermaden. 
In totaal moet er 12 km kade worden 
opgehoogd. Hierdoor zal er de benodigde 
hoeveelheid grond moeten worden aange-
voerd. Op welke manier dat zal gebeuren 
is nog niet vastgesteld. Daarvoor zal in 
samenwerking met de inwoners naar een 
oplossing worden gezocht.

Er moeten eerst nog de benodigde rappor-
tages worden verricht en vergunningen 
worden verleend, dus het kan nog wel even 
duren voordat er kan worden begonnen, 
maar dat de optimalisering doorgaat staat 
wel vast.

Paasvuur
Denkt u eraan, dat het paasvuur dit jaar op 
1e paasdag (zondag 21 april) in de fik wordt 
gestoken? Uw snoeihout kunt u daarvoor 
(tegen een kleine vergoeding) op zaterdag 
6  en 13 april inbrengen tussen 10.00 en 
16.00 uur, op het land van Dolf Boxen aan 
de Kruiskamp.

Peter Oosterhof nu echt bioboer en deelt 
melk uit
Na jaren van voorbereiding mag Peter 
Oosterhof met ingang van 1 april melk 
afleveren met het predicaat: biologisch. 
Dat is natuurlijk een felicitatie waard. En 
om deze mijlpaal te vieren, wil hij  u graag 
laten meebeleven hoe lekker die melk 
smaakt. Hij zit namelijk met een tussen-
transport. De melk wordt nu geleverd  aan 
Eko Holland terwijl voorheen Friesland 
Campina de afnemer was en een tussen-
transport moet hij opvoeren aan de kalfjes 
of laten weglopen. Dat vindt Peter zonde, 
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Vacature redactie De Wôlmer

Met ingang van september 2019 zoeken 
wij een nieuw redactielid, die de rol van 
penningmeester; ledenadministratie en 
advertentiebeheer op zich wil nemen.

Na 10 jaar redactielid te zijn geweest heeft 
Sonja Meijer namelijk aangegeven te wil-
len stoppen.

Omdat De Wôlmer een School- en dorps-
krant is zouden wij graag iemand aan de 
redactie toevoegen, die binding heeft met 
de basisschool in Roderwolde, Het Palet. 
Wij vergaderen 1 keer per maand, 10 keer 
per jaar.

Vind je het leuk om een bijdrage te leve-
ren aan de Rowolmer gemeenschap en 
onderdeel van onze fijne redactie te 
zijn, en wil je meer weten? Neem dan 
voor meer informatie contact op met 
één van de redactieleden of mail naar: 
de.wolmer@gmail.com.

vandaar dat hij u allen in de gelegenheid 
stelt om die te proeven. Daarom bent u 
maandag 1 april allemaal tussen 10.00 
en 12.00 uur hartelijk welkom om met 
een pannetje, of als u meer wilt, met een 
jerrycan, want er is voldoende, naar het 
Doedensplein te komen, om die gevuld 
weer mee terug naar huis te nemen.

Voorbereidingen werkzaamheden 
fietstunnel gestart
Voor de aanleg van de fietstunnel Brunlaan 
zijn onlangs de voorbereidende werkzaam-
heden gestart. Bomen zijn gekapt, stobben 
uitgefreesd en rioleringen, kabels en 
leidingen verlegd. Om de vleermuisroute 
niet dwars te zitten heeft men boompjes 
geplant. Je zou zeggen, dat er nu volop 
begonnen kan worden met de bouw, maar 
volgens de bewoonster van het tolhuis 
zal dat nog wel even op zich laten wach-
ten, omdat er eerst nog een nulmeting 
plaats moet vinden, omdat men bang is 

voor verzakking van de woning tijdens de 
bouwwerkzaamheden.

Waalborg weer in zicht
Doordat er snoei- en kapwerkzaamheden 
zijn verricht rondom de Waalborg, is dit 
monumentale pand nu ook van afstand 
goed te zien. 
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Eindtoets groep 8
Op 16 en 17 april maken de leerlingen van 
groep 8 de eindtoets.

De eindtoets zal dit jaar wederom niet 
de Cito eindtoets zijn, maar de IEP toets. 
We hebben hiervoor gekozen omdat de 
IEP eindtoets naar onze mening beter 
aansluit bij onze school. De toets duurt 
minder lang en is ook minder tekstueel 
ingericht. Dit voorkomt dat leerlingen 
worden getoetst op begrijpend lezen bij 
ieder vak. De leerlingen zullen wel zoals 
gebruikelijk een einduitslag krijgen waar-
bij een schoolniveau naar voren komt. Een 
andere vormgeving dus, maar het komt op 
hetzelfde neer: toetsen om te zien wat het 
daadwerkelijke eindniveau van de leerling 
is. 

Vervanging bij ziekte
Het vinden van vervanging voor afwezige 
en/of zieke leerkrachten is erg lastig. Dit 
is een landelijk probleem waarover veel 
te horen is in het nieuws. Alle scholen 
hebben te maken met deze krapte op de 
arbeidsmarkt. Ook op Het Palet is het nu 
al meerdere keren voorgekomen dat er 
geen invaller voor een groep beschikbaar 
was. We hebben dit steeds intern kunnen 
oplossen, maar de kans dat dit op korte 
termijn een keer mislukt wordt steeds 
groter. Binnen ons bestuur, OPON, zijn er al 
groepen uit noodzaak naar huis gestuurd. 
Natuurlijk hopen wij deze maatregel zo 
lang mogelijk uit te kunnen stellen, maar 
willen alle ouders ook alvast op een derge-
lijke situatie voorbereiden.  

Meert: Streektaolmaond Huus van de Taol.
In Drenthe is het de streektaalorganisa-
tie ‘Huus van de Taol’ die middels diverse 

activiteiten de 
aandacht voor de 
streektaal, speci-
fiek ‘het Drents’, 
promoot en 
daarmee levendig 
houdt. Een jaarlijks terugkerende activiteit 
is het voorlezen in het Drents, door vrij-
willigers, op basisscholen binnen geheel 
Drenthe. Een activiteit welke wordt onder-
steund door Kunst&CultuurDrenthe.

Ook dit schooljaar kwamen de vrijwil-
ligers van het Huus van de Taol, weer bij 
ons op school langs voor het leeskwar-
tiertje /-halfuurtje om ‘veur te lezen’. 
Dit jaar waren dit oudgedienden van 
OBS Roderwolde: Juf Jettie, Juf Tonny en 
Meester Bert Blaauw. Het was een zeer 
geslaagde ochtend!

Boekenwebshop Daan Nijman
Sinds 2017 is de website https://palet.
daannijman.nl/ online. Via deze site kunt 
u boeken bestellen bij Daan Nijman. Van 
elke bestelling via deze site gaat 10% naar 
onze school. Mocht u in de toekomst kin-
derboeken willen aanschaffen, denkt u 
dan via deze weg even aan ons? 

 
 
 
 
 
 
 
  

Door samen te kijken waar de 
knelpunten zitten, help ik jou 
snel weer op weg, via een 
kortlopende begeleiding. 
Bel of mail voor een vrijblijvend 
gesprek. 
 
Aletta Jongman 
06-53140149 
aletta@naastdemolen.nl 
www.naastdemolen.nl 
Hoofdstraat 62, Roderwolde 
 
 

Moeite met Leren? 

 NaastDeMolen helpt! 

 

advertentie
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Middenbouw
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Peuterspeelzaal Dreumes

Astrid Jonkman 

Het is alweer maart en na een paar mooie 
dagen waren er regenachtig en stormachtig 
weer. 

Ons thema is gezond en ziek. We spelen 
dat de knuffels ziek zijn en dat ze naar de 
dokter gaan. Hoe kunnen ze weer beter 
worden? De kinderen spelen dat ze bij de 
tandarts zijn, en op het consultatie bureau.
Er werd een ogentest gedaan, naar ons hart 
geluisterd, en de beer kreeg een verbandje 
om.

Verder heb ik voorgelezen uit : een kuiken 
met waterpokken, Nijntje in het zieken-
huis en bobbi is ziek. Er werd ook heel 
wat af geknutseld! De resultaten staan 
hiernaast.
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Paasvuur dit jaar op 1e paasdag!
Anders dan voorgaande jaren is het paasn-
ders dan voorgaande jaren is het paasvuur 
dit jaar op 1e paasdag, zondag 21 april 
2019. De locatie van het paasvuur is ook 
gewijzigd: op het land van de fam. Boxen 
(Kruiskamp).

Er zijn twee inbrengdagen: Zaterdag 6 
april en zaterdag 13 april tussen 10 uur en 
16 uur. Voor het inbrengen vragen we € 5,- 
per vracht of een kratje bier. Hiermee zal 
De Keet op de avond zelf zorgen voor de 
nodige versnaperingen.

Het paasvuur zal zondag rond 19.30 uur 
worden aangestoken. We hopen dat ieder-
een langs komt om er een gezellige avond 
van te maken. Tot dan!

Vrouwenvereniging Roderwolde

Vrouwenvereniging Roderwolde heeft 
Wim Dussel gecontracteerd. Wim geeft 
een lezing over de Kiepkerel. Een man die 
vroeger met een koffer langs de huizen 
ging om zijn spulletjes te verkopen. 

Doordat Wim van 1958 tot en met 1961 
les heeft gegeven aan de basisschool in 
Roderwolde, willen wij belangstellenden 
voor deze avond of voor Wim hierbij ook 
uitnodigen. 

De avond begint om 20.00 uur in het 
Dorpshuis Roderwolde Hoofdstraat 
21A Roderwolde. Graag aanmelden 
voor 14 april 2019 bij Jechien Speelman 
Hoofdstraat 7 Roderwolde. Telefoon 
050-5033222.

Tennisvereniging Roderwolde

Open dag tennisvereniging
Zoals ieder jaar gaat ook dit jaar het tennis-
seizoen weer van start. Als de weergoden 
ons geen roet in het eten gooien, hebben 
we op eind maart de banen weer speel-
klaar. Op 7 april houden we dan ons 
openingstoernooi en op die dag hebben 
we ook “open huis”. Iedereen die wil ken-
nismaken met de vereniging is de hele 
middag van harte welkom. Er wordt dan 
volop getennist en er is koffie, thee of een 
drankje. Er is zelfs een mogelijkheid om 
een balletje te slaan als je dat wilt onder 
toeziend oog van een trainer of ervaren 
tennisser.

Kom zondag 7 april maar (weer) een kijkje 
nemen op de banen aan de Diaconielaan.
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Jacobskerk Roderwolde

Paasmiddag 16 april 2019

Op 16 april 2019 vieren we de Paasmiddag 
voor belangstellenden. We beginnen om 
15.00 uur in de Jacobskerk met een korte 
viering welke geleid wordt door ds. W. 
Meijles. 

Na deze viering gaan we gezamenlijk naar 
het Jeugdgebouw waar Annie Scheepstra 
ons, na de koffie met paaslekkernijen, een 
verhaal zal voorlezen. Daarna kunnen we 
met elkaar genieten van een gezamenlijke 
broodmaaltijd. U bent hiervoor van harte 
uitgenodigd.

Opgave kan bij mevrouw T. Aukema, tele-
foon: 5032494

Nieuwe Dominee ??
Vorig jaar vertrok ds. Bart Elbert, omdat 
hij  een beroep aannam in Beetsterzwaag. 
Vanaf dat moment waren binnen de PKN 
Roden – Roderwolde ds. Walter Meijles 
en Kerkelijk werker Astrid Mekes de twee 
pastores. 

Inmiddels is bekend dat er een nieuwe 
dominee is beroepen. Ds. Sybrand van 
Dijk van de Protestantse Gemeente Adorp-
Wetsinge en Sauwerd.  Het ziet er positief 
uit en het lijkt er op dat er rond de zomer 
weer drie pastores zijn.  

Rowolmer Archief

Berigt 53: het verkeersnet (uit: “Rowol 
Toendertied”)
Tegenwoordig zullen veel mensen al gauw 
denken dat het vroeger wel niet erg druk 
geweest zal zijn op de zandweg, die van 
Foxwolde naar Roderwolde liep. Wat zou 
men ook in Roderwolde hebben te zoe-
ken? Het moest al zijn dat men via de 
Roderwolderdijk naar Groningen wilde, 
maar anders . . .

Het oudste bericht over het verkeer in 
Roderwolde vinden we in een rapport 
van Baudewijn Willemsz. van der Boe uit 
1557: “Aengaende de passage verclaerden 
(de getuigen, red.) geen waegenwegh daer 
deur te leggen (= liggen, red.) dan alleen-
lick een voetwegh te Landewaert naer 
Groningen toe”. Bij Eiteweerd, halverwege 
Vierverlaten, kon men zich laten over-
zetten over het Peizerdiep en zo de stad 
bereiken.

En toch schijnt het verkeer door 
Roderwolde over de Rowolmerdijk druk-
ker geweest te zijn dan we vaak denken. 
Want toen in 1787 Wybe Boukes werd 
aangesteld tot schoolmeester en koster te 
Roderwolde, werd in het contract opge-
nomen: “De kermissen en jaarmarkten 
de tollen van de dijk te beuren, waarvoor 
deselve 2 maal des jaars de dijk moet slech-
ten ten keuze der dijkrichters”. Blijkbaar 
was het verkeer over de Rowolmerdijk 
toen zo druk, dat het de moeite loonde 
daar tol te beffen. En klaarblijkelijk waren 
de opbrengsten van deze tol wel zo groot, 
dat de schoolmeester bereid was daar-
voor tweemaal per jaar de hele dijk te 
egaliseren!
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Toen men in het midden van de negen-
tiende eeuw hier en daar in Drenthe 
overging tot het verharden van de wegen, 
begon men ook in Roden te denken over 
een betere verbinding met Groningen. In 
de Asser Courant van 15 februari 1856 
lezen we daarover: “Men verneemt van 
eene welonderrigte zijde, dat de hee-
ren Burgemeesters van Roden, Peize en 
Norg Zaterdag j.1. te Norg zijn vergaderd 
geweest, teneinde over de voortzetting 
van het plan, om eenen kunstweg door 
deze gemeenten te leggen, te beraadslagen. 
Na lange discussiën heeft men besloten 
eene opmeting van het terrein te bewerk-
stelligen en wel vanaf de gemeente Norg, 
over Rhoden en Rhoderwolde, tot op de 
grenzen van Drenthe en Groningen”.

Maar ook toen maalden de ambtelijke 
molens al langzaam, want het duurde tot 
25 april 1883 voor we in de Asser Courant 
weer iets lezen over de nieuw aan te leggen 
weg: “Peize, 20 April. Gister zijn de bur-
gemeesters en wethouders der gemeenten 
Peize en Roden naar Groningen geweest, 
teneinde met die van Groningen te beraad-
slagen omtrent de straatweg, die over de 
Peizermade gelegd zal worden”.

Het oude plan van 1856 om de weg over 
Roderwolde te laten lopen was dus van de 
baan. Blijkens een bericht van 4 novem-
ber 1856 was Norg ervoor geweest de weg 
over Roderwolde te laten lopen “eens-
deels omdat alle hooilanden der gemeente 
zich uitsluitend bijna onder Roderwolde 
bevinden; andersdeels wegens een daar 
opgerichte oliemolen, een fabriek in het 
noordelijk gedeelte van Drenthe, eenig in 
zijn soort”. De gemeente Groningen echter 
besluit al op 7 maart 1857 dat de weg over 
Peize zal moeten worden aangelegd “om 
de meerdere bevolking van Peize tegen die 

van Roderwolde en de waarschijnlijke aan-
sluiting van Eelde”.

Hoe slecht de weg over de Peizermade 
altijd geweest was blijkt wel uit een bericht 
in de Prov. Drentsche en Asser Courant 
van 22 juli 1885: “Groningen, 20 Juli 1885. 
Wie vroeger langs de Drentsche laan, over 
de “Kranenborg” door Reitsema’s tolhek, 
naar Peize moest, herinnert zich nog wel, 
dat, vooral in den herfst en winter, die 
weg een ware modderpoel was en groot-
endeels onder water stond, zoodat Peize 
langs ‘s heeren wegen bijna niet was te 
bereiken. Nu ziet men, zoodra men bij den 
Hoornschen dijk rechts afdraait, dat die 
ellendige zandweg in een prachtige straat- 
of klinkerweg is herschapen”.

Roderwolde moest het voorlopig maar 
blijven doen met een onverharde 
Rowolmerdijk: “zijnde rijsweg. Deze 
dijk of weg loopt van Roderwolde in een 
Noordelijke rigting door de Hooilanden 
en over de plaats Eite Weerd, tot aan de 
grens der gemeente Hoogkerk. Breed 5 
meter. Deze weg moet tweemaal ‘s jaars, in 
Mei en in Juli aangevuld worden met eene 
laag rijs, over ‘t midden van den weg ter 
breedte van twee meter, en ter dikte van 
vijf centimeter; de slooten aan weerszijden 
van den weg moeten worden opgeschoond 
en met de daaruit gekomen specie moet 
deze rijslaag evenredig worden bedekt en 
aangevuld”.

Het zou duren tot 1934 voordat 
Roderwolde zijn klinkerweg naar 
Vierverlaten kreeg.



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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Palmpasen 
Zondag 14 april, 10:30uur 

Lieve dorpsgenoten, 
 
Op zondag 14 april is het Palmpasen en dat vieren we in Roderwolde! De jongste 
kinderen van onze schoolkring mogen een palmtak met een palmhaantje versieren 
en laten die aan het dorp zien tijdens een tocht van de kerk naar het MFA. We 
nodigen daarom alle dorpsbewoners uit om de palmtakken van de peuters, kleuters 
en de kinderen van de onderbouw te bewonderen. Om 10:30 wordt in de kerk, na 
afloop van de dienst, het verhaal van (palm)pasen aan de kinderen verteld en daarna 
gaan de kinderen in optocht naar het dorpshuis waar om 11:00 uur iets te eten en te 
drinken voor de kinderen zal zijn. Er is koffie en er zijn prijsjes voor de makers van de 
palmtakken. Heel gezellig als jullie komen kijken naar de palmtakken! 
 
Bij het versieren worden vaak palmtakken of buxus, rozijnen en een broodhaan 
gebruikt, allemaal verwijzen zij naar elementen uit het verhaal van Palmpasen. 
Bijzonder dat het in Roderwolde jaarlijks wordt gevierd! VOOOR stelt aan alle 
kinderen een broodhaantje ter beschikking.  
 

Iedereen is welkom! 
 
Palmtakken of buxustakken staan dus symbool voor de intocht in Jeruzalem. 
Haan van brood staat symbool voor laatste avondmaal, de haan voor de haan die kraaide 
nadat Petrus had gezegd dat hij Jezus niet kende. 
Eieren staan symbool voor nieuw leven. 
30 rozijnen staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried.  
Weet je zelf nog meer? Veel plezier met het versieren van de palmtak. 
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ROWOLMER DROKTE

‘Olde garde nimt 
het Palet over…’
Albert Boelen

Het was op vrijdag de 8e meert, midden 
in de ‘Meertmaond, Drenthemaond’, een 
historische dag in Rowol. Het was umtrent 
kwart over tien, toen dree oldgedienden 
vol energie de dam indreiden bij het Palet 
en vastbesleuten de deur van de neie 
basisschoele instapten. Ze weuren har-
telijk ontvangen deur het jonge team van 
leerkrachten van de schoel en de keurnoot 
van de Dreintse Taol har zörgt veur een 
mooi stukkie gebak bij de koffie. Juf Jettie 
met een mooie stok van heur eigen moe 
metnummen, nog wachtend op een knie-
operaotie (ze har nogal pien, mor met veul 
pienstillers har ze de gang naor het Palet in 
ieder geval meugelijk maakt: ze wol d’r hen 
!), juf Tonny, fluks alle lokalen instappend 
en alle old-collega’s um de nak vliegend, 
vergezeld deur een mooie kleindochter 
die het moment met wol maken en mister 
Blaauw, met de deur het Huus van de Taol 
verstrekte trui an (‘hier kuj Dreints prao-
ten’) en een kedoogie van zien Aaltje veur 
het perseniel in de tasse. Ik mug het stel as 
‘keurnoot’ begeleiden naor heur vroggere 

schoele. Ik har ze eerst al ies vraogd, of ze 
een ‘routebeschrieving’ neudig hadden, 
mor dat was nargens veur neudig.

Nao de koffie, nao het bijpraoten over 
het underwies van tegenwoordig en alle 
veraanderings daorin, stapten ze alle dree 
naor heur eigen vroggere groep: Jettie hen 
de kleuters, Tonny hen de middenbouw 
en Bert naor de ‘hoogste klassen’. De kin-
der waren mooi veurbereid op het ‘hoge 
bezuuk’ en zaten al vol verwachting te 
kieken, wat d’r stun te gebeuren. Ze wus-
sen in ieder geval, dat er Dreints praot 
zul worden. Tonny steuk van wal met een 
prachtverhaol over ‘Kobus Knien’, Jettie 
har een paar kikkerdies metnummen en 
vertelde op heur eigen bekende wieze een 
schitterend verhaol over de kikkerdies en 
een ooievaar (veurzien van een deur heur 
zölf zungen liedtie) en Bert wus met zien 
stevige stem de jeugd wear te binden met 
een spannend verhaol. Het was een ver-
haol, dat deur een leerling van een aandere 
schoel schreebm was in verband met een 
wedstried: ‘ieder kind hef een verhaol’. Hij 
gaf ok nog een beurt an ien van de kin-
dern, um zölf eebm wat veur te lezen. Ok 
een fotograaf van het Roder Journaal was 
optrommeld, um dit historische feit vast 
te leggen: dree old-underwiezers op de 
baank met alle kinder d’r achter. Net as 
vrogger. De jonge leerkrachten van het 
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Palet trökken zuk een beetien terugge en 
de olde garde nam eigenlijk de hiele schoel 
met een netuurlijk gezag en gemak over. 
Ien van de kinder vreug an Jettie, of zij de 
juf was van het ‘witte schoeltie’ – Kobus 
Knien bleef nog lang in de koppies rond-
huppeln en mister Bert zat wear met zien 
netuurlijke gezag veur de groep oldere kin-
der. Wat een mister !

Nao zo’n dree kwartier weur het gezag 
wear overnummen deur het team van het 
Palet; de vroggere juffen en mister weuren 
bedankt en veural op ’t hart drukt um nog 
ies an te kommen en de weareld dreide 
wear deur, zoas de murgen begunt was. 
Wij zult veural niet zeggen, dat ’t vrog-
ger allemaol beter was (dat zul een leugen 
wezen), mor ’t was wal een gezellige tied. 
Bert verhaolde nog over een zitting van de 
oldercommissie, die opend weur deur een 
older met de tekst: ‘ik open de vergaode-
ring en geef het woord an Bert…’. Zo gung 
dat, zo dreide het toen en ach, ik wit niet 
of ’t zoveul minder was. Het was in ieder 

geval een mooie murgen in een mooie 
schoel (wat een rieke schoel, wat betreft 
leermiddeln en spullen veur de ontwik-
keling van kinder) met veural ‘gooud volk’ 
!Op de foto’s kuj zeein, hoe de vroggere 
juffen en mister gewoon weer an heur 
dagelijkse wark bint !

 
 

aan de jeugd van schoolkring Roderwolde  
 

  
Toneelvereniging Woldbloem heeft op dit moment 13 jeugdspelers 
in de leeftijd van 9 tot 15 jaar.  
 

Wil jij ook graag toneelspelen? Dat kan! 
 
Iedereen (vanaf groep 6 komend schooljaar) kan zich opgeven voor 
het nieuwe seizoen (uitvoering 26 januari 2020)  
 
Er wordt vanaf half oktober elke week op de vrijdagavond 
gerepeteerd in het MFA. 
 
Lijkt het je leuk om toneel te gaan spelen, en/of wil je meer 
informatie over de mogelijkheden binnen toneelvereniging 
Woldbloem neem dan contact op via afietersteege@outlook.com of 
via www.woldbloem.nl 
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RECEPT VAN DE MAAND

Goulash met Spaanse pepers en linzen

Hoofdgerecht voor 4 tot 6 personen
750 gram magere runderlappen
4 uien
2 knoflookteentjes
2 Spaanse pepers
40 gram boter
zout, peper
1 ons ontbijtspek in blokjes
1 eetlepel paprikapoeder
klein blikje tomatenpuree
1½ eetlepel bloem
2 eetlepels balsamico- of rode wijnazijn
1 liter vleesbouillon
200 gram linzen
2 rode paprika’s
3 eetlepels gesnipperde peterselie
1/8 liter zure room

h Verwarm de oven voor op 175 graden.
h Snijd het vlees in stukken van onge-

veer 4 cm. Pel en snipper de uien en de 
knoflook.
h Snijd de Spaanse pepers overlangs 

doormidden (verwijder desgewenst de 
zaadjes, die zijn het scherpst) en snijd 
ze in smalle reepjes.
h Verhit de boter in een braadpan en 

bak het vlees in ongeveer 5 minuten 
rondom bruin. Schep het vlees uit de 
pan en bestrooi het met zout en peper.
h Bak de spekblokjes in het achterge-

bleven vet zachtjes uit. Voeg de ui- en 
knoflooksnippers en de reepjes Spaanse 
peper toe en fruit het geheel ongeveer 3 
minuten.
h Roer de paprikapoeder, tomatenpuree 

en bloem erdoor en vervolgens de azijn 
en de bouillon. Breng het vocht aan de 
kook en schep de stukken vlees erdoor. 
Leg het deksel op de pan.

INGEZONDEN

Gemeente Noordenveld 
ontvangt advies 
‘Noordenveld Zoemt’

Op initiatief van raadslid Anita van der 
Noord van GroenLinks is in de gemeente 
Noordenveld de actie ‘Heel Noordenveld 
Zoemt’ gestart. Van der Noord wil van 
Noordenveld graag een Bijenvriendelijke 
gemeente maken. Actie is hard nodig, want 
de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar; 
de helft van alle 358 soorten is bedreigd. 
Ter ondersteuning van deze actie  heeft 
Landschapsbeheer Drenthe een advies 
aangeboden aan wethouder Ypema over 
bij-vriendelijk beheer in Noordenveld.

Landschapsbeheer Drenthe neemt deel 
aan project Nederland Zoemt, dat het 
structureel vergroten van voedselaanbod 
en nestgelegenheid voor wilde bijen in 
Nederland als doel heeft. Zij ondersteunt 

h Zet de pan 1½ uur in het midden van 
de oven (een andere warmtebron kan 
natuurlijk net zo goed)
h Was intussen de linzen in een zeef en 

kook ze ongeveer 5 minuten in ruim 
kokend water. Laat ze uitlekken.
h Was en halveer de paprika’s, verwijder 

de zaadbollen en snijd het vruchtvlees 
in stukjes.
h Roer de linzen door de goulash en laat 

het geheel in nog ongeveer 1 uur gaar 
worden.
h Roer 30 min. voor het verstrijken van 

de bereidingstijd de stukjes paprika 
door de goulash.
h Breng de goulash op smaak met zout 

en peper en roer de peterselie erdoor. 
Schep de goulash op borden en garneer 
met een flinke eetlepel zure room

Lekker met een salade.
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inwoners, gemeenten en partners om 
tuinen, terreinen en parken bij-vriende-
lijk in te richten. Dat kan door gefaseerd 
maaibeheer, het plaatsen van insec-
tenhotels en het inzaaien van Drentse 
Bloemenmengsels. In heel Nederland 
moeten 300 wilde bijenplekken worden 
gerealiseerd, waarvan ten minste vijf-
entwintig in Drenthe. In de gemeente 
Noordenveld zijn al een aantal lokale 
vrijwilligersinitiatieven, maar ook organi-
saties en de gemeente kunnen een bijdrage 
leveren aan het voortbestaan van wilde 
bijen.

Bij-vriendelijke gemeente 
Tijdens de bewonersbijeenkomst op 7 
maart heeft de gemeente Noordenveld van 
Landschapsbeheer Drenthe een advies 
ontvangen voor de verbetering van de 
leefomgeving van de wilde bijen. In het 
advies is aangegeven welke plekken in de 
gemeente vermoedelijk geschikt zijn voor 
wilde bijen, welke specifieke bijensoorten 
in de gemeente relatief vaak voorkomen, 
en wat de gemeente kan doen om voedsel 
en nestgelegenheid beschikbaar te stellen. 
De gemeente gaat samen met bewoners, 
IVN en andere betrokkenen projecten 
opzetten om Noordenveld bij-vriendelijker 
te maken. 

INGEZONDEN

Wat is de leukste plek in 
Drenthe om buiten te spelen, 
sporten of bewegen?

Vertel het ons en maak kans op een 
fotoshoot op jouw favoriete locatie!
Om zoveel mogelijk Drenten te inspire-
ren om de buitenlucht op te zoeken, gaan 
IVN Noord, SportDrenthe, Kennislab 
BIOR Noord en Drenthe beweegt een lijst 
samenstellen van de 50 mooiste plek-
ken. Dit gebeurt in het kader van 50 jaar 

SportDrenthe. Daarom roepen we ieder-
een op om vanaf 11 maart zijn of haar 
favoriete plek in te sturen. Een jury kiest 
vervolgens een top 3 en het publiek bepaalt 
in juni de winnaar, die een fotoshoot krijgt 
op zijn of haar locatie.

Criteria
De locatie die ingestuurd wordt, moet 
voldoen aan een aantal criteria. Het 
moet gaan om een locatie in de open-
bare ruimte, in een dorp of stad of in de 
natuur. Voorbeelden van goede plekken 
zijn bijvoorbeeld: speel- en sportplek-
ken (zoals playgrounds, schoolpleinen, 
speeltuinen, skateparken, trapveldjes en 
outdoor fitness), sport-, speel- en beweeg-
ruimte (zoals beweegtuinen, parken, 
plantsoenen, volkstuinen, speelvijvers 
en meren), routes (zoals wandelroutes, 
fietspaden en -snelwegen, ruiterpaden en 
skeelerroutes) en buitengebied (zoals bos, 
hei, duin en strand). Verdere criteria zijn 
te vinden op www.url.nl.

Werkwijze
Meld jouw locatie/plek aan op https://
www.kennislabbiornoord.nl/aanmel-
den-bior-plek/ voor 27 april 2019. Een 
deskundige jury kiest begin mei een top 
3. Van deze drie locaties wordt een filmpje 
gemaakt, in samenwerking met de inzen-
der. Vanaf 27 mei roepen we iedereen in 
Drenthe op om te stemmen op zijn of haar 
favoriet. Zondag 2 juni gaan de stembus-
sen dicht en wordt de winnaar bekend 
gemaakt, die krijgt een speciale fotoshoot 
op de winnende locatie aangeboden. 

Uiteindelijk wordt van alle inzendingen 
een top 50 gemaakt, die ter inspiratie 
wordt gepubliceerd op verschillende plek-
ken, zoals www.kennislabbiornoord.nl, 
www.50jaarsportdrenthe.nl en www.ivn.
nl/provincie/drenthe.  
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Als je het voorheen over een reiger had, 
dacht je meestal alleen aan de blauwe reiger, 
de meest voorkomende reigersoort in ons 
land. Vreemd eigenlijk dat de reiger die 
zilvergrijs van kleur is, blauwe reiger wordt 
genoemd en de spierwitte vogel daarente-
gen zilverreiger. 

Blauwe reiger (foto Frans Kromme)

Sinds de ontwikkeling van De Onlanden 
tot het waterrijke natuurgebied, kom je 
soms op het idee, dat de blauwe reiger in 
aantal worden overvleugeld door de grote 
zilverreiger. In welke periode van het jaar 
je ook in het gebied bent, je komt altijd 
wel één of meerdere exemplaren van deze 
opvallende vogel tegen.

De grote zilverreiger met zijn gele 
snavel en zwarte poten. De kleine 

zilverreiger heeft een zwarte snavel en 
de “voeten” zijn geel (foto Lia Snoek)

Ook de lepelaar, waar we voorheen voor 
naar de waddeneilanden moesten om ze te 
zien, wordt steeds vaker in moerasgebie-
den als De Onlanden waargenomen.

Behalve deze drie soorten zijn er nog een 
aantal veel zeldzamere exemplaren van de 
reigerfamilie, zoals de purperreiger, de kwak, 
de woudaap, de koereiger en de waterral. 

De waterral is een van de reigersoorten die 
sinds de ontwikkeling van De Onlanden 
hier ook regelmatig wordt gespot. Terwijl 
ze in grote delen van Nederland door de 
verdroging van veengebieden de laat-
ste tientallen jaren aanzienlijk in aantal 
zijn afgenomen, neemt hun aantal in De 
Onlanden juist toe. In tegenstelling tot 
zijn bekende neefjes is de ral een tamelijk 

kleine moerasvogel. Een prachtige vogel, 
ongeveer zo groot als een waterhoentje. Je 
zult hem niet gauw zien, want ze zijn erg 
schuw. 

Waterral gespot bij de mijmerbank (foto Frans 
Kromme) 

De Roerdomp
De grotere broer van de waterral is ook 
een moerasvogel die tot de reigers wordt 
gerekend, nl. de roerdomp. Ze zijn niet 
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alleen erg schuw, maar hebben door hun 
tekening ook nog eens zo’n goede schut-
kleur, dat je ze bijna nooit opmerkt. Als 
de roerdomp onraad bespeurt, neemt hij 
de zgn. paalhouding aan, d.w.z. hij strekt 
zich uit, met de snavel omhoog, zodat hij 
vrijwel volledig opgaat in zijn omgeving, 
het riet.

Het geluid is wel heel bijzonder, als je dat 
eenmaal hebt gehoord, zul je het waar-
schijnlijk altijd herkennen. Het klinkt als 
een soort lichte scheepshoorn, het wordt 
vaak hoempen genoemd. Je kunt het goed 
vergelijken met het geluid dat je hoort 
als je op de opening van een flesje blaast. 
Je ziet ze dus bijna nooit, maar door het 
geluid weet je dat ze bijna het hele jaar in 
De Onlanden aanwezig zijn.

Roerdomp met jongen (foto Ed Zijp)

De roerdomp broedt van april tot en 
met juni en is sterk aan zijn territorium 
gebonden. Hij jaagt zelfs kiekendieven en 
kraaiachtigen weg. Ze tolereren wel soort-
genoten en broeden soms dicht bij elkaar. 
Het nest wordt van plantenresten in dicht 
rietland gemaakt, nooit ver van open water, 
soms drijft het op het water. Het vrouw-
tje bouwt het nest, bebroedt de eieren en 
voert de jongen. 

Op zoek naar prooien houden ze zich met 
de poten met lange tenen vast aan het 
riet en kunnen zo behendig door dichte 
plantengroei sluipen. Ze leven vooral 
van vissen, kikkers en kleine zoogdieren, 
vooral woelmuizen. Maar ook jonge vogels 
en grote waterinsecten, zoals libellenlar-
ven, zijn niet veilig. Langzaam lopend en af 
en toe langdurig wachtend zoekt hij gedul-
dig naar zijn prooi. 

Na de broedtijd trekken de jonge vogels 
naar elders, soms tot enkele honderden 
kilometers. Broedende roerdompen zijn 
standvogel en trekvogel, voor een deel 
afhankelijk van het winterweer. Zij trek-
ken in strenge winters naar zuidelijker 
streken (tot in Zuid-Frankrijk), op zoek 
naar open water. Ons land wordt ‘s win-
ters ook bezocht door roerdompen die in 
Noord- en Oost-Europa broeden. Dat zijn 
dan wel echte trekvogels, die naar West- 
en Zuid-Europa trekken, maar soms ook 
naar Noord- en zelfs West-Afrika, ten zui-
den van de Sahara.

Het klinkt als een soort lichte 
scheepshoorn en wordt vaak  

hoempen genoemd



 De Wôlmer  maart  2019  pagina 20

Zwemmende roerdomp (foto Frans Kromme) 

In tegenstelling tot de zilverreiger en de 
lepelaar, broedt de roerdomp wel in De 
Onlanden, er zijn in 2016 ca. 20 broed-
paren in De Onlanden geteld. Collega 
natuurgids Frans Kromme, van wie de 
meeste foto’s in deze aflevering afkomstig 
zijn, moet veel geduld hebben gehad, toen 
hij een prachtige foto van een zwemmende 
roerdomp maakte.

Herhaalde oproep: Boek 
Natuur in de Onlanden

In het komend jaar willen wij, bij vol-
doende gebleken belangstelling, een 
boekje gaan uitgeven met artikelen die 
Wil Schröder in de loop der jaren over de 
Natuur in de Onlanden heeft geschreven.

Voor Wôlmer-abonnees is het boekje gratis.

In verband met het aantal te drukken 
exemplaren willen wij graag weten wie 
er belangstelling voor het boek heeft. 
Inmiddels hebben wij van ongeveer 20 
mensen een reactie ontvangen. Dat is 
helaas nog aan de lage kant.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken 
op 3 manieren:
1 Mailen naar: de.wolmer@gmail.com

2 Een briefje in de brievenbus bij Bert 
Blaauw (Hoofdstraat 6, Roderwolde) of 
Sonja Meijer (Dreesdestraat 16, Roden)

3 Persoonlijk bij één van de redactieleden

Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 
15 april aanstaande.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Aj ’n echte Drent bint, dan luuster je naor 
radio Drenthe en kiek je ok op tillevisie 
naor de Drentse oetzendingen van die 
zender. Miestal stiet de radio de heule dag 
bej oons op dat station ofsteld. Niet dat 
alle programma’s volop beluusterd wordt, 
maor heul veul wal. Het neijs is veur mej 
wal belangriek. En um o.a. het streekneijs 
lees wej ok nog aaltied het Dagblad van 
het Noorden. Tegenwoordig test wej onze 
kennis van Drenthe via de vraogen van het 
t.v. programma Loos. Dan komp wej tot de 
conclusie, dat die op een behoorluk nivo 
is, want de mieste vraogen hebben wej nog 
goud ok. 

Wej bint vriend van het Huus van de Taol, 
um de bevordering van het Drents met te 
understeunen. Smangs bint wej ok te gast 
bej Taol an Taofel. Veur oons is dat in Vreis, 
maor je kunt ok terecht in Dwingel of 
Noord Slien. Een aantal keren per jaor start 
ze um 11.00 uur op zundagmörgen met een 
programma in het Drents. Der bint drie 
underdielen: Proza, poëzie en muziek. As 
de “artiesten” hun eerste ronde daon hebt, 
woj oetneudigt an taofel um te eten. En dat  
smaokt aaltied prima. Aj ’t eten op hebt, 
dan treedt ze nog ’n keer op.

Het kost niet zo veul, je huuft zölf niet te 
koken en je hebt der ’n mooie zundagbeste-
ding an.
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www.esthervandijk.eu
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VAN ONDER DE WIEKEN

Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen
Dirk Magré

Het nieuwe seizoen zit er al weer aan te 
komen. Dat betekent dat we druk in de 
weer zijn geweest met de plannen voor de 
periode van eind april tot half september.

Op dinsdag 5 maart waren bijna alle 
vrijwilligers van Woldzigt bij elkaar om 
samen het rooster voor dit seizoen weer 
in te vullen. Een gezellige bijeenkomst op 
de platten met als resultaat dat we weer 
(op een kleine uitzondering na) elke week 
van donderdag t/m zaterdag ’s middags 
de molen kunnen openstellen voor het 
publiek. 

Om vast een paar van de geplande activi-
teiten te noemen:

Seizoensopening
Op vrijdag 26 april om 16:30 gaan we 
het startsein geven voor seizoen 2019. 
Samen met de Meulenkaomer maken 
we er een gezellige happening van. De 
nieuwe expositie in het graanmuseum 
wordt geopend door Johan Nicolay van 
de Rijks Universiteit Groningen. In de 
Meulenkaomer wordt weer door een aantal 
kunstenaars geëxposeerd.

Om 17:00 uur wordt het startsein gegeven 
voor een 24-uurs marathon olieslaan.

Nationale molendagen
Op zaterdag 11 en zondag 12 mei zijn de 
Nationale Molendagen. Beide dagen zijn 
we geopend van 11:00 tot 17:00 uur. Op de 
zaterdag wordt de hele dag olie geslagen.

Kunstmomenten Noordenveld
Tijdens hetzelfde weekend is de Open 
Atelier Route van Kunstmomenten 

Noordenveld. Naast een aantal locaties in 
Roderwolde zal zowel op de platten als in 
de Meulenkaomer worden geëxposeerd 
door een aantal kunstenaars.

Op vrijdag 10 mei wordt op het terrein 
voor de molen door Kunstmomenten 
Noordenveld een spectaculaire openings-
activiteit georganiseerd.

Daarover informeren zij zelf in de toe-
komst wel uitgebreid.

Verder hebben we nog op ons lijstje staan:
h De zomermarkt (georganiseerd door de 

Meulenkaomer op zondag 11 augustus);
h  Drentse Molendag (zaterdag 24 

augustus);
h  Open Monumenten dagen (zaterdag 14 

en zondag 15 september; gelijk met de 
Rowolmer Fair).

Opleiding Molengidsen
We zijn in Woldzigt 4 opgeleide molen-
gidsen rijker! Op 4 maart is hun opleiding 
afgerond en werden de getuigschriften 
uitgereikt. 

Van links naar rechts: Aletta Jongman, Marja 
Mulder, Peter de Boer, Niek vom Bruch.

De volgende onderwerpen zijn bij deze 
opleiding / cursus aan de orde geweest:
h Het werk van de molenaar / molengids;
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h  Rondleiding door de molen, bediening 
van de molen;
h  Molen: historie, ontwikkeling; 
h  Functies van de verschillende molens;
h  Veiligheid op de molens;
h  De molen types;
h  Hoe geef je een goede rondleiding;
h  Meeloopdag tijdens demonstratie 

olieslaan (De molengidsen lopen mee 
met de molenaar bij het klaarmaken van 
de molen en tijdens de demonstraties en 
rondleidingen voor publiek).
h  Verslag van de “meeloopdag”, uitwisse-

len van ervaringen, ideeën enz.
h  Evaluatie / verbeterpunten van de 

cursus.

Alle vier blijken zeer enthousiast voor alles 
wat in de molen gebeurt. We zijn daar-
mee niet alleen een aantal molengidsen 
(rondleiders) rijker, maar hebben er tegelij-
kertijd een paar nieuwe olieslagers bij!

“Molen door de vang”
Vorige “van onder de wieken” meldde ik 
dat de vang (de rem) van de molen niet 
goed functioneerde. De molen begon op 
een gegeven moment (terwijl hij al was 
stilgezet) spontaan nog weer een stukje te 
draaien. Ook het stilzetten zelf ging niet 
bepaald van een leien dakje.

Inmiddels is de molenmaker er bij geweest. 
Die heeft een aantal aanpassingen gedaan. 
Dat is succesvol geweest. Nu kunnen we de 
molen dus weer met een gerust hart laten 
draaien.

De vang wordt met een stalen stang (staak-
ijzer) aangetrokken rond het bovenwiel. 
Dat staakijzer liep op de plek van de pijl 
tegen het voeghout (dikke balk waar de 
hele kap op is gebouwd). Daardoor kon de 
vang niet geheel strak om het bovenwiel 
worden aangetrokken.

Door twee knikken in het sabelijzer te bui-
gen (onder verhitting) is alles nu weer vrij 
beweeglijk. De veiligheid is hiermee weer 
teruggekeerd  in de molen.

Van de museumcommissie
We hebben nu al een begin gemaakt met 
de voorbereidingen voor die nieuwe 
wisselexpositie.

Ziet het er in het museum normaal zo uit:

Dan is het op de plek waar de expositie 
wordt ingericht nu zo:  (zie fotoa andere 
pagina) Suggestie van een rieten dak en 
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groene vloer….. We komen wel steeds dich-
ter bij de ontknoping van wat er allemaal 
te zien zal zijn. Bij de seizoensopening op 
26 april is alles echt te aanschouwen!

Brandveiligheid
De aangekondigde veiligheidscheck voor 
de molen (m.n. risico’s op brand en hoe we 
daar tegen zijn gewapend) heeft plaatsge-
vonden. Daar komen we nog helemaal niet 
zo slecht van af. De brandblusser op de 
platten was wat moeilijk zichtbaar. Daar is 
direct wat aan gedaan.

Mijn vraag wat de risico’s zijn m.b.t. de 
dicht bij de molen staande schuur (met 
daarin de zitmaaier en een kleine voorraad 
benzine) werd niet echt als groot risico 
gezien. Eventueel kunnen we de jerry-
can met benzine in een gazen kooi buiten 
de schuur gaan bewaren om zo ontplof-
fingsgevaar te verkleinen of de richting 
waarin een ontploffing zou plaatsvinden te 
beïnvloeden.

Zaterdag 6 april 2019:  onze traditio-
nele activiteit het olieslaan gaat ook deze 
zaterdag, als eerst zaterdag van de maand, 
plaatsvinden.  Molen open van 13:30 – 
16:30 uur. Groepen kunnen we onder enig 
voorbehoud (met name het weer) weer 
ontvangen. Afspreken kan via de website  
p de pagina “Contact” op www.woldzigt-
roderwolde.nl.

COLUMN

Muziek met napijn
Henk van Kalken

Wij zaten in de Winsinghhof te genie-
ten van het optreden van gitarist Harry 
Sacksioni. Links naast mij de vertrouwde 
aanwezigheid van Ellis (u weet wel, van 
Vertellis). Rechts een fors uitgevallen 
meneer die zat als een echte kerel, de 
knieën gespreid, zijn linkerknie vrijwel en 
soms ook daadwerkelijk tegen de mijne, 
dus werd ik ernstig in mijn bewegings-
vrijheid beknot. Geen nood, ik had vrij 
uitzicht op mijn idool, met wie ik ’s mid-
dags nog een interview voor De Krant 
had. De twee zitplaatsen vóór mij waren 
leeg. Naast de zitplaatsen ontwaarde ik 
de contouren van twee gestalten, die 
langzaam waggelend de trap bestegen. 
Eén kleine volumineuze, en één grote en 
omvangrijke. Ze bleken toe te behoren aan 
een vrouw, voor wie een lidmaatschap 
van de Weightwatchers geen kwaad zou 
kunnen, en een man voor wie hetzelfde 
geldt. Ik richtte mij tot het Grote Dáár met 
een smeekbede om die man op de rij vóór 
mij rechts te laten plaatsnemen, zodat ik 
visueel van zijn imposante aanwezigheid 
geen last zou ondervinden. Mensen die mij 
kennen weten dat hetzelfde Grote Dáár mij 
qua lichaamspostuur eerder in de breedte 
dan in de lengte geschapen heeft. U raadt 
het al: de man zakte met een beweging 
als in een vertraagde film nadrukkelijk 
recht voor me neer. Weg uitzicht. Ik bleek 
gelukkig zowel links als rechts, in samen-
hang met het zicht op mijn idool, langs de 
gekortwiekte, massieve schedel en de wijd-
uitstaande oren van mijn voorbuurman te 
kunnen kijken. Niet zeuren, Van Kalken, 
genieten! Alsof hij het erom deed zakte 
zijn hoofd voortdurend afwisselend lang-
zaam schuin van links en rechts, zodat ik 
genoodzaakt was flexibel mee te bewegen. 
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HET TUINPAD OP

Wonen naast de molen!
Wim Brenkman en Aletta Jongman

Ongeveer 2 jaar wonen ze er nu. In 
het pand aan de Hoofdstraat, naast de 
prachtige molen en aan de haven van de 
Schipsloot. Het eerste jaar vielen ze van 
de ene verbazing in de andere. ‘s Ochtends 
wakker worden van een draaiorgel, die de 
wandelaars met een muzikale stempelpost 
onthaalden. ‘s Nachts meegenieten van 
de olieslagmarathon. Prachtige bruids-
paren over de lange oprit naar de molen 
zien lopen. Het gevoel hebben in een 
ansichtkaart te wonen, als in december 
de verlichting op de molen schijnt, en nog 
veel meer.

Het overkwam Wim Brenkman en Aletta 
Jongman. Daarvoor woonden ze met veel 
plezier in Paterswolde met hun 4 kinderen: 
Sarah, Joris, Lizet en Marle. In de zomer 
van 2016 ging de jongste ook op kamers en 
voelden ze zich vrij om rond te kijken naar 
een nieuwe uitdaging. Alles klopte in hun 
plaatje bij het pand aan de Hoofdstraat, 
ook wel boerderij van Datema, van Erp of 
Oosterwijk genoemd. Ze houden wel van 
een klusje en zo hebben ze het dak van de 
schuur al volledig vervangen en is er al een 
boomgaard, paddenpoel en natuurlijk bij-
enbeheer ontstaan. En er staan er nog wel 
wat meer ideeën op stapel.

Naast het huis met alle bezigheden, zijn 
ze druk met het werk. Wim werkt bij de 

Goliath, zoals ik hem inmiddels gedoopt 
had, schiep er een satanisch genoegen in 
om de rest van het optreden te volhar-
den in dat heen-en-weergaan. Vanmorgen 
werd ik wakker en keek terug op een 
avond vol betoverende gitaarklanken. Met 
hoofdpijn en een stijve nek, dat wel.   

provincie Drenthe, als directeur en Aletta 
is coördinator passend onderwijs van een 
basisschool in Tynaarlo en is zij coördina-
tor van een taalklas in Eelde. Zij doet dat 
met veel passie en is altijd weer blij, als een 
anderstalige leerling na gedegen taalon-
derwijs goed door kan stromen naar een 
gewone basisschool. Ze is ook gestart met 
haar bedrijfje “NaastDeMolen”, waar ze 
zelf kortlopende leerlingbegeleiding aan 4 
tot 20-jarigen geeft.

Ook in het dorp willen ze graag hun steen-
tje bijdragen. Zo zijn ze te zien bij het 
jaarlijks wilgenknotten langs het fiets-
pad en zet Wim zich in voor Roderwolde 
Energiek. Aletta heeft net de opleiding 
voor molengids afgerond en is als vrijwil-
liger actief voor de molen.

Als ontspanning kun je Wim hardlopend 
of fietsend tegenkomen, vaak met Pip hun 
hond. Zomers gaat hij altijd een week met 
vrienden naar de bergen voor een echte 
bergtop. Aletta houdt van knutselen en 
freubelen en gezelligheid.

Ze kennen steeds meer mensen in het 
mooie Roderwolde en hebben altijd de 
koffie klaar staan voor een gezellig praatje. 
Kom gerust langs.



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

 

 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 
 

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

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak
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INGEZONDEN

Energie Zuinig Wonen advies

Hans en Inge Noordhof

Enige tijd geleden hebben wij een warmte-
scan laten maken van onze woning. Deze 
scan riep vragen op wat betreft de isolatie 
van onze woning. In navolging hierop heb-
ben we een Energie Zuinig Wonen advies 
aangevraagd bij Anita Speelman van 
ZuinigWonen. Anita is op 6 maart bij ons 
langs geweest. 

Ze startte met het aansluiten van een 
CO2-meter (kooldioxide meter) in de 
woonkamer. De CO2-concentratie zegt 
iets over de kwaliteit van de ventilatie 
in de woning. Na een aantal inventarise-
rende vragen over het bouwjaar van de 
woning, het aantal bewoners, het verbruik 
en de huidige isolatie van de woning is 
Anita alle vertrekken en ramen  van het 
huis gaan opmeten om de oppervlakte van 
de woning en de constructies te kunnen 
berekenen. 

Omdat het voor ons niet duidelijk was 
óf en hoe de spouwmuren waren geïso-
leerd heeft Anita met een zogenaamde 
endoscoop (lampje met camera) in onze 
spouwmuur gekeken. Haar conclusie was 
dat onze spouwmuur wel met glaswol was 
geïsoleerd. Op de warmtescan was te zien 
dat het niet overal meer even goed beves-
tigd was in de spouwmuur. Een punt van 
aandacht dus!

De CO2-meter liet ondertussen een 
waarde zien van 1.362 ppm; tot 1.000 - 
1.200 ppm is gezond en boven de 1.200 
ppm geeft een ongezond leefklimaat weer. 
De CO2-concentratie daalde snel toen er 
2 ramen open werden gezet en de deur 
naar de hal op een kier werd gezet. Nog 

een punt van aandacht dus. Door te venti-
leren breng je verse droge lucht binnen in 
de woning. Je verbetert hiermee de lucht-
kwaliteit in de woning en het kost minder 
energie om de verse droge lucht op te 
warmen dan de aanwezige warme vochtige 
lucht in de woning. 

Ter plekke heeft Anita alle waarden in een 
programma ingevoerd en heeft het pro-
gramma de energieprestatie van de woning 
uitgerekend. Toen dat klaar was heeft ze 
vervolgens alle mogelijke energiebespa-
rende maatregelen ingevoerd met een 
indicatie van de kosten en heeft het bere-
keningsprogramma de energiebesparing 
per maatregel uitgerekend in euro’s per 
jaar. Ze heeft voor onze woning doorgere-
kend wat de investering en het rendement 
zou zijn als we:
h de spouw na-isoleren met glaswol;
h  het dak van de zolderruimte en de CV 

kast gaan isoleren;
h  de radiatoren gaan vervangen door lage 

temperatuurradiatoren;
h  vraaggestuurde ventilatie zouden 

aanleggen;
h  de oudere dubbele beglazing vervangen 

door HR++glas.

Van te voren hadden wij gedacht dat we 
vooral aan de slag moesten met het goed 
isoleren van de spouw. Maar verrassend 
genoeg zou dat weinig rendement opleve-
ren. Het dak van binnenuit isoleren (zolder 
en cv-kast) zou een veel grotere winst 
opleveren. En het is eenvoudig zelf te doen 
en kost weinig. En de beglazing vervangen 
door HR++, dat is nu nog niet nodig. Dat 
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doen we het beste als de ramen echt lek 
zijn, voor nu doen ze hun werk nog prima.

Het advies was verhelderend, heeft ons 
tot nadenken gezet. Zuinig stoken en 
isoleren is goed maar vergeet niet te 
ventileren voor een gezond binnenkli-
maat. Verder hebben we geleerd kritisch 
te kijken naar een ruimte. Waar wordt het 
voor gebruikt en wanneer is het nodig dat 
de CV die ruimte de hele dag mee ver-
warmt of kunnen we bijvoorbeeld beter 
voor een kortere periode de ruimte elek-
trisch gaan verwarmen met bijvoorbeeld 
infraroodpanelen.

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

Concert DSO met Jans Polling
Op zaterdag 13 april verzorgt het DSO 
(Drents Senioren Orkest) in het kader van 
“Gekleurd Grijs” een concert in Op De 
Helte in Roden. Zestig muzikanten spelen 
o.l.v. Henk Veneman muziek voor u. Het 
orkest is bekend met veel muziekstijlen. Of 
het een pittige mars, swingende muziek of 
licht klassiek is, het orkest maakt er een 
feestje van. Schrijver Jans Polling is er ook. 
Samen met het orkest zal hij zijn Drents 
repertoire ten gehore brengen.

De fa. Van Smaak verzorgt gratis een proe-
verij van hapjes. Het concert is van 14.30 
– 16.45 uur en de entree is  €10.



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

 

• Kanaalstraat 41 

       9301 LR Roden  

•  050-5018788 

•  www.quarts.nl 

 

•  Openingstijden: 

       dinsdag t/m vrijdag van 09:00-17:30 uur 

       zaterdag van 09:00-16:00 uur    
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Dorpsagenda

dinsdag 2 april 2019  Kerk : Koffie- 
ontmoetingsochtend in het Jeugdgebouw  
voor iedereen van 10.00 -11.30 uur.

zaterdag 6 april 2019 Molen Woldzigt: 
demonstratie olieslaan. 13.30 - 16.30 uur.

zaterdag 6 april 2019 Rowolmer Archief: 
Open Archief. 10.00 - 12.00 uur in de MFA.

zondag 7 april 2019 Open dag 
tennisvereniging, tennisvelden Diaconielaan

zondag 14 april 2019 Kerk en MFA, 
palmpasen optocht. 10.30 in de kerk, 11.00 
uur in het MFA.

dinsdag 16 april 2019  Kerk en 
jeugdgebouw: paasviering voor 
belangstellenden aanvang 15.00 uur.

woensdag 17 april 2019 
Vrouwenvereniging Roderwolde: avond. 
Aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis.

vrijdag 26 april 2019 Molen Woldzigt en 
Meulenkaomer: seizoensopening en om 
17.00 uur start 24 uursmarathon olieslaan

Colofon

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

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

Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact 
op met de redactie.

Aanleveren kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com 
Volgende inleverdatum: 15 april 2019

Lever uw bijdrage aan in Word-formaat. 
Lever eventuele afbeeldingen apart aan.  
De Wôlmer wordt ongeveer twee weken na 
de inleverdatum bezorgd.

Digitaal archief
Oudere nummers van De Wôlmer staan op 
www.dorpsbelangenroderwolde.nl.

Sponsors
De Wôlmer wordt mede mogelijk gemaakt 
door:
h Miedema, dakbedekking en 

installatietechniek
h Café Marten Scheepstra
h Stichting Olie– en Korenmolen Molen 

Woldzigt
h Diaconie
h Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde
h Bertus Jansma
h Stichting Openluchtspel Roderwolde



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

boekhandel 
daan nijman

Heerestraat 57 | 9301 AE Roden | 050-5016748 | www.cruwijn.nl | www.bjwijnkopers.nl
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