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Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,
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tentoonstellingen en kunstevenementen(zie Website/Facebook) 
 
www.fokkorijkens.nl  
06-12622511, info@fokkorijkens.nl 

 
 



 De Wôlmer  april 2019  pagina 3

Van de redactie
Hans Noordhof

Zo kunnen we straks in mei, vroeg in de 
veren voor een ochtendje dauwtrappen. 
En een paar dagen eerder kun je mee doen 
met de fietsoriënteringsrit.

Dit jaar zal de kunstroute in Roderwolde 
en Foxwolde plaats vinden op 11 en 12 
mei. De opening van de kunstroute zal 
op 10 mei in de haven en de molen van 
Roderwolde plaatsvinden. Hierbij zal een 
historisch tafereel uitgevoerd worden.

En als je van al die activiteiten tot rust wilt 
komen dan kun je sinds kort terecht bij 
Rustpunt Rowol. Hier kun je genieten van 
het uitzicht, onder het genot van een kopje 
thee of koffie.

In dit nummer

4 Buurtnieuws
6 Schoolnieuws

Middenbouw 9

Activiteitenladder 11

Peuterspeelzaal Dreumes 13

14 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 14

Tennisvereniging Roderwolde 14

De Meulenkaomer 15

IJsvereniging Roderwolde 16

Vrouwenvereniging Roderwolde 17

Dorpshuis 20

Rowolmer Archief 23

24 DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers
25 Energiek Roderwolde
27 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 

Onlanden
29 COLUMN Kerkhof
30 VAN ONDER DE WIEKEN Wat gaat komen
34 ROWOLMER DROKTE Vernimstig volk. ..
37 INGEZONDEN Welkom bij Rustpunt 

Rowol!
39 AANKONDIGING Fietsoriënteringsrit
40 AANKONDIGING Wielrennen in en door 

Roderwolde en Foxwolde
41 AANKONDIGING Dauwtrappen
42 INGEZONDEN Hij deed het voor jou
42 INGEZONDEN Wilgen knotten
43 AANKONDIGING Monumentdagen
43 INGEZONDEN Kunstroute in Roderwolde 

en Foxwolde 11 en 12 mei
44 AANKONDIGING Rowolmer Fair en 

Rondrit 2019
45 INGEZONDEN SPRANKELENDE {VOGEL} 

LIEFDE. ..
45 Prikbord
46 Dorpsagenda
46 Colofon

grote foto voorkant: Lia Snoek

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.

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.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Biologische melk
Dat Peter Oosterhof zijn melk vanaf 1 april 
het certificaat biologisch mag noemen 
is echt waar en dat verdiend een dikke 
pluim. Maar dat u op die dag gratis melk 
kon halen, was natuurlijk als 1 aprilgrap 
bedoeld. En het is overduidelijk gebleken, 
dat u er niet in bent getrapt. 

Uitslag Provinciale Staten verkiezingen op 
stembureau Het Rode Hert
Vanwege de deadline van de vorige 
Wôlmer, lukte het niet de uitslag van de 
Provinciale Staten verkiezingen op het 
stembureau Het Rode Hert mee te nemen.

Daarom wordt die (misschien overbodig) 
alsnog geplaatst.

Ter vergelijking wordt ook de uitslag van 
de vorige Statenverkiezing vermeld.
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Provinciale Staten 2019 2015

PvdA 57 84

VVD 63 86

CDA 30 36

CU 15 2

Gr L 72 39

50 Plus 13 13

St Lok 12 13

Sen B N 3 8

PVV 18 24

SP 20 23

D66 41 55

FVD 28

PvdD 18

OPD 11 0

SGP 0 2

Blanco 2 4

Ongeldig 0 1

Totaal 403 390

Opkomst (%) 67,20

Waterschap Noorderzijlvest 2019 2015

PvdA 54 56

VVD 64 63

CDA 32 30

CU 13 15

Water Nat 152 72

50 Plus 14 13

St Lok 12

Sen Bel N 3

PVV 18

SP 20

D66 41

Beter Water 50

AWP 13

Blanco 4

Totaal 395 343

Opkomst (%) 62,90
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Flessenactie
Namens de school ‘Het Palet’ willen 
wij iedereen die heeft meegeholpen om 
deze actie tot een groot succes te maken 
bedanken!

De inzamel actie heeft een mooi bedrag 
van 210 euro opgebracht.

Met dit bedrag kan de school weer dingen 
aanschaffen en de kinderen nog meer ple-
zier te laten beleven op school.

Omdat de flessenactie een groot succes 
was willen we dit nog een keer gaan her-
halen (waarschijnlijk volgend jaar). Dit zal 
dan weer worden vermeld in de wolmer.

Iedereen bedankt namens, De kinde-
ren/leraren van school ‘Het Palet’ en de 
Oudervereniging van ‘Het Palet’.

Afvalproject 
Op vrijdag 22 maart zijn onze kinderen 
actief aan het opruimen geweest rondom 
de school. Dit in het kader van de lande-
lijke opschoondag die op zaterdag 23 maart 
2019 plaatsvond. Onze school is supporter 
van schoon voor Gemeente Noordenveld. 

Deze opruimronde sloot ook nog eens 
mooi aan bij het afvalproject van IVN 
Drenthe. Al onze groepen hebben afgelo-
pen weken veel extra activiteiten rondom 
het thema afval gedaan.

Nationale buitenlesdag 2 april
Op dinsdag 2 april hebben we meegedaan 
met de Nationale Buitenlesdag! 

De weergoden waren ons goed gezind, 
want het was een prachtige dag. De kin-
deren hebben rekenles, taalles, leesles, 
verkeersles en zelfs muziekles gehad. Dit 
alles veelal in spelvorm en alles lekker in 
de buitenlucht. We kijken terug op een 
zeer geslaagde dag! Volgend jaar doen we 
zeker weer mee! 

De organisatie van de Nationale buitenles-
dag is een samenwerking van Jantje Beton 
en IVN. Samen willen zij leerkrachten sti-
muleren om meer naar buiten te gaan. Niet 
alleen om buiten te spelen, maar juist ook 
om buiten te leren. Buitenlessen hebben 
als doel om leren te bevorderen, bewe-
ging en samenwerken te stimuleren en de 
motivatie en het welzijn van kinderen te 
vergroten.

Wetenschapsjournalist Mark Miera heeft 
onderzocht dat niet alleen buiten spélen, 
maar ook buiten léren positieve effecten 
heeft op kinderen. Kinderen presteren 
beter op het gebied van lezen, schrijven, 
rekenen en overige vakken. 

Door buitenles hebben de kinderen de 
mogelijkheid om zelf meer dingen uit te 
zoeken, op een andere manier samen te 
werken en meer te bewegen. 
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En meer beweging op school helpt. Sterker 
nog, gebrek aan beweging remt juist de 
cognitieve ontwikkeling. Daarnaast heeft 
alleen al de blootstelling aan natuurlijk 
daglicht en frisse buitenlucht een positief 
effect op het leer- en concentratievermo-
gen van kinderen.

https://buitenlesdag.nl/

Flessenactie OV
Afgelopen maanden konden er lege flessen 
ingeleverd worden in onze school. Vrijdag 
22 maart gingen de leerlingen van groep 
6,7,8 langs de deuren om flessen in te 
zamelen. De actie is daarmee nu afgerond. 
De totale opbrengst van de flessenactie is 
€207,- en gaat naar de OV. 

Via die weg komt het dan geld weer bij de 
kinderen terecht. Iedereen die heeft deel-
genomen: bedankt!

Vacature activiteitenladder
Voor de herfstvakantie is de laatste acti-
viteitenladder speciaal voor Roderwolde 
aan kinderen meegegeven. Na bijna 10 jaar 
van veel inzet en enthousiasme stopt deze 
werkgroep ermee. Het dorpshuis is nu 
op zoek naar nieuwe ouders die het leuk 
vinden om de organisatie van activiteiten 
vanuit het dorp weer op te pakken. Wie 
interesse heeft kan contact opnemen met 
Jannie Stoffers: 

jannie.roeloef@dekopbreed.nl

Koningsspelen groep 1 t/m 4 en sportdag 
groep 5 t/m 8
Op vrijdag 12 april 2019 vierden we weer 
de Koningsspelen. Ook dit jaar bestaan 
de Koningsspelen uit het Koningsontbijt, 
de Koningssportdag en als warming-up 
het lied van Kinderen voor Kinderen. De 
Koningsspelen worden georganiseerd door 
de Johan Cruyff Foundation en de Krajicek 
Foundation. Juf Marije H. en Juf Marijke 
zorgden voor een feestelijke en sportieve 
invulling van deze dag voor onze jongste 
leerlingen. 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 deden 
mee aan de gemeentelijke sportdag in 
Roden. Deze vindt jaarlijks plaats bij het 
sportcentrum in Roden en de voetbalvel-
den van V.V. Roden. 

Er wordt zowel binnen als buiten gesport. 
De kinderen kunnen zelf kiezen uit een 
aantal sporten. 
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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 min-
der tekstueel ingericht. Dit voorkomt dat 
leerlingen worden getoetst op begrijpend 
lezen bij ieder vak. De leerlingen zullen 
wel zoals gebruikelijk een einduitslag krij-
gen waarbij 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. 

5 april podium en museum 
Op vrijdagmiddag 5 april was het podium. 
Alle belangstellenden werden ontvangen 
door een fotograaf op de rode loper. 

Toen iedereen een plekje in de zaal had 
gevonden, konden we beginnen met de 
show. De kinderen van groep 1 en 2 speel-
den het prentenboek “We hebben er een 
geitje bij” na, groep 3/4/5 liet een aantal 
liedjes horen en de leerlingen van 6/7/8 
musiceerden met de boomwhackers. Na 
afloop kon iedereen rondlopen in het 

museum. 

Het was erg druk bij de maquette van ‘De 
stad van de toekomst’, en er werd druk 
gedebatteerd met de aanwezige politieke 
partijen. We zijn heel trots op de kinderen 
en het resultaat van deze middag! 
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Middenbouw
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Activiteitenladder

Hoe het ooit begon…….
‘Dagarrangementen en/of BSO en een activi-
teitenladder in Roderwolde

Na een lange stilte is er op 16 juni 2010 
een startbijeenkomst realisatieproject 
Dagarrangementen Roderwolde geweest. 
Achter de schermen is er echter niet stil geze-
ten. Daarom kon bij monde van Wethouder 
Oeds Keizer er ook uitleg worden gegeven 
over de (financiële) ondersteuning en ambi-
ties van de gemeente met betrekking tot dit 
project. Uitgangspunt is een pilot van in ieder 
geval 1 jaar, maximaal 2 jaar en bij een posi-
tief resultaat gewoon doorgaan natuurlijk.

In de werkgroep zijn vertegenwoordigd 
de gemeente, het onderwijs en het Palet, 
Stichting WIN, Dorpsbelangen, ODA, 
Stichting Dorpshuis, Kidscasa en als project-
leider STAMM CMO. 

Waar gaat het eigenlijk over… 
Het is de bedoeling dat er in Roderwolde 
buitenschoolse opvang (BSO) gaat komen en 
daarbij dagarrangementen voor kinderen 
in de leeftijd vanaf 4 jaar. Buitenschoolse 
opvang kan echter alleen gerealiseerd worden 
als daar genoeg aanvraag, dus kinderen, voor 
zijn. 

De organisatie van de BSO komt in handen 
van Kidscasa. Met dagarrangementen bedoe-
len we activiteiten die toegankelijk zijn voor 
àlle (dorps)kinderen en welke aansluitend 
zijn aan school. Hierbij moet je dan denken 
aan een aangeboden laagdrempelige activiteit 
op het gebied van sport, natuur, knutselen en/
of cultuur. We hopen dat bij de invulling van 
die activiteiten en workshops vele dorpsbewo-
ners betrokken willen zijn.’ 

Hoe we eindigen…
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen zijn 
we vol goede moed in juni 2010 begonnen 
met het realiseren van de buitenschoolse 
opvang in Roderwolde, maar ook met het 
maken van de Activiteitenladder die bij die 
zogenaamde Dagarrangementen hoorde. 
Met de BSO gaat het goed! Eigenlijk zouden 
we nog wel een groep extra kunnen vul-
len, maar daarvoor zijn we afhankelijk van 
Kidscasa. Daar gaat dit stukje niet over…

Wel willen we even verhalen over de 
gemaakte Activiteitenladders van deze 
afgelopen jaren. Met een kleine werkgroep 
zijn we gestart. Zitting daarin namen 
Silvia van der Meijs, Geke Goslinga, Jannie 
Stoffers en vanuit WiN als coördina-
tor/ aanspreekpunt Tessa Steghuis. In de 
latere jaren kwamen daar Karin Belga en 
Bianca Bakkelo nog bij aansluiten. In het 
begin maakte de werkgroep 3 ladders per 
schooljaar, maar de laatste jaren hielden 
we het op een herfst/winter uitgave en een 
lente/ zomer ladder. Voor iedere leeftijds-
groep of onder- en bovenbouw, zorgden 
we het hele schooljaar door voor verschil-
lende doe-dingen. We geven u een aantal 
voorbeelden; heerlijk dansen, allerlei knut-
selactiviteiten, Pietengym, muziek maken, 
zingen met elkaar, uitstapjes naar de boer / 
tandarts / dierenarts / enz., schaatsen, 
wisselende sporten ervaren, zeilen of sur-
fen leren, lekker koken en samen opeten, 
toneel spelen, grimeren, EHBO lessen 
krijgen, wandelen in de natuur en beestjes 
(onder)zoeken, fotograferen leren, voorle-
zen, vogelhuisjes maken, enz. enz. 

Teveel om op te noemen, maar bijna altijd 
enthousiast ontvangen en gedaan. Ook 
willen we hier noemen dat veel van de 
begeleiders van de activiteiten mensen uit 
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 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
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                    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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het dorp of schoolkring waren. Tegen een 
kleine onkostenvergoeding en/of geheel 
vrijwillig ging men met de kinderen aan de 
slag om eigen kennis en kunde of hobby uit 
te leren. Fantastisch! 

Daarnaast konden we dus soms profes-
sionals inhuren of de verkregen gelden 
spenderen aan het huren van bijvoor-
beeld een groot speel-en luchtkussen of 
een theater gezelschap. De werkgroep 
heeft altijd vol enthousiasme en vereende 
krachten er weer iets leuks, zinvols en 
leerzaams van proberen te maken voor de 
kinderen. Het bedenken en organiseren 
van de activiteiten, zorgen voor vrijwil-
ligers en helpers of zelf inspringen, lijsten 
maken van deelnemers, gelden innen en 
rekeningen betalen, het hoorde er alle-
maal bij en we deden het met liefde. Maar 
nu stoppen we na 9 jaar met het organi-
seren van de Activiteitenladder en dus de 
Dagarrangementen. 

De BSO staat als een huis, de kinderen 

kunnen aansluiten bij de activiteitenlad-
ders van Roden en/of Peize (welke door de 
Welzijn in Noordenveld gemaakt worden) 
en wij vullen onze vrijgekomen tijd vast 
weer anders in…

Silvia, Geke, Karin, Bianca, Tessa en Jannie

Peuterspeelzaal Dreumes
Astrid Jonkman

Het thema is lente bij ons op de peuter-
speelgroep. We hebben het gehad over 
jonge dieren: hoe heet bijvoorbeeld het 
jonkie van een hond? Een puppie!

Daarnaast heb ik voorgelezen uit de boe-
ken: “kom uit het ei kleintje, Dotties eieren 
en Dotties kuikens”. Ook hebben we lekker 
geknutseld want het weer was niet om naar 
huis te schrijven,brr zo koud en nat!

Ook is het mij gelukt om kikkerdril te van-
gen. Het is leuk voor de kinderen om te 
zien hoe uit kikkerdril kikkervisjes komen 
en te zien hoe ze uitgroeien tot jonge kik-
kertjes. Zover komt het echter niet, zodra 
ze pootjes krijgen zet ik ze terug in de 
natuur.

De BSO kinderen vinden het ook fantas-
tisch: ervaren hoe kikkerdril voelt is al 
geweldig en van de week mochten ze 
helpen de bak te verschonen. Ze hielpen 
ontzettend goed mee! 

Vandaag  (zondag) mocht ik getuige zijn 
van de palm pasen optocht in Roderwolde 
en het was zo leuk om te zien hoe de 
kinderen hun palmpasen stok zo mooi ver-
sierd hadden en in optocht door het dorp 
liepen.
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

OPROEP AAN ALLE HONDENBEZITTERS
De laatste tijd krijgt de vereniging van 
Dorpsbelangen Roderwolde eo klach-
ten over hondenpoep in en om het dorp. 
Bewoners storen zich aan hondenpoep 
op de grasvelden, bermen en op andere 
plekken.

Vandaar de oproep aan alle hondenbezit-
ters om tijdens het uitlaten iets mee te 
nemen om de uitwerpselen op te ruimen. 
Als iedereen zijn of haar verantwoorde-
lijkheid hierin neemt zorgen we er samen 
voor dat deze onnodige ergernis tot het 
verleden behoort. Kleine moeite, groot 
plezier!

Allen hartelijk dank voor de medewerking 
namens Dorpsbelangen Roderwolde eo

Tennisvereniging Roderwolde

OPEN DAG EN TOERNOOI TENNISVERENIGING 
RODERWOLDE 
Bert Blaauw

Onder stralende weersomstandigheden 
werd op zondag 7 april bij de tennisvereni-
ging Roderwolde het nieuwe tennisseizoen 
geopend. Volgens traditie gebeurde dit 
met een toernooi. “s Ochtends was de 
jeugd aan de beurt en de nieuwe voorzitter 
Geert Siegers zorgde met zijn nageslacht 
met vriendjes en vriendinnetjes voor 
een aardige groep deelnemertjes, die 
onder toeziend oog van trainer Winand 
Hannema met veel enthousiasme met de 
tennissport en de TVRoderwolde kennis 
maakten.

Vanaf 13.00 u. gingen twaalf koppels 
senioren de baan op. Mede dankzij het 
goede weer waren de banen zo vroeg in 
het seizoen al in redelijk goede conditie. 
Dat was bij alle spelers nog niet helemaal 
het geval, maar dat weerhield ze er niet 
van het toernooi met volle overgave in te 
gaan. Het resultaat leverde dan ook prach-
tige partijen op vol strijdlust. Tussendoor 
had de organisatie er voor gezorgd, dat de 
inwendige mens niet vergeten werd. De 
koppels waren verdeeld over 3 poules, 

Foto Hans Noordhof



 De Wôlmer  april 2019  pagina 15

zodat elk team 3 wedstrijden van een half 
uur kon spelen. In de eerste poule werd het 
koppel Hans en Abelien winnaar, bij poule 
2 waren dat Willem en Evelien en in poule 
3, Aaltje met wisselende partners, van-
wege een knieblessure van Bert. Voor de 
winnaars was er een toepasselijke prijs en 
natuurlijk de eeuwige roem.

Bij de nazit werd door de moegestreden 
deelnemers onder het genot van een hapje 
en een drankje nog even gezellig nagepraat 
over deze geslaagde dag. (Nieuwe) inwo-
ners van Roderwolde, die nog geen kennis 
hebben gemaakt met de tennisvereniging, 
zijn van harte welkom.

Foto Wil Schröder

Foto Lia Snoek

De Meulenkaomer

De Meulenkaomer opent haar deuren op 
vrijdag 26 april a.s.om 16.30 uur!

Het nieuwe seizoen komt eraan! De 
Meulenkaomer start op vrijdagmiddag 26 
april a.s. met nieuwe artikelen, nieuwe 
kunst, prachtige planten en verse jams en 
siroopjes. 

Tijdens de afgelopen winter hebben de 
inbrengers van de Meulenkaomer hun 
uiterste best gedaan om een mooie nieuwe 
collectie te maken. We hebben helaas 
van enkele deelnemers afscheid moe-
ten nemen, anderen hebben zich nieuw 
aangemeld. 

Sommigen zijn alleen maar creatief en 
doen geen winkeldienst, anderen daaren-
tegen geven de voorkeur aan het verkopen 
van al dat moois. Voor iedereen staat het 
plezier aan het bijdragen aan het welslagen 
van de Meulenkaomer voorop, dit jaar voor 
het 32e jaar!

Even als de voorgaande jaren laten enkele 
kunstenaars uit Roderwolde hun mooiste 
schilderijen zien. 

Dit jaar zijn dat Janny Cazemier, Ina 
Smilda en Janet Talens. Zij noemen zich-
zelf nadrukkelijk amateurschilders, maar 
de expositie van hun werk laat zien dat 
deze dames heel wat in hun mars hebben. 
Zij maken ieder op een heel eigen manier 
bijzondere schilderijen. 

Zij doen alle drie eveneens mee aan de 
manifestatie Kunstmomenten, die op vrij-
dag 10 mei in en om molen Woldzigt wordt 
geopend.
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Tijdens de opening van de Meulenkaomer 
wordt de nieuwe eigen website gepresen-
teerd. De voorbereidingen zijn in volle 
gang. In de toekomst kunnen potentiële 
klanten thuis rustig bekijken wat ze later 
in de winkel willen kopen.

Op zondag 11 augustus wordt voor de 10e 
keer de Zomermarkt gehouden op het 
terrein voor de molen. Het bestuur van 
de Meulenkaomer doet haar uiterste best 
om deze jubileummarkt aantrekkelijk en 
gezellig te maken. 

Ons speerpunt is de aandacht voor verse 
zelfgemaakte producten uit de eigen 
omgeving zoals honing, jam en biologische 
vleesproducten. Vanzelfsprekend is er ook 
weer een groot aanbod van vaste planten 
en bijzondere geraniums. 

Mensen met belangstelling voor een kraam 
waar zij hun koopwaar willen aanbie-
den, kunnen zich nog altijd aanmelden. 
Natuurlijk wordt ook de inwendige mens 
niet vergeten. Op het terras kan gezellig 
worden genoten van lekkere koffie met 
cake en een glaasje.

Tijdens het tweede weekend in septem-
ber worden de Open Monumentendagen 
gevierd. Wij zullen dan traditionele 
gerechten serveren.

De Meulenkaomer is het gehele seizoen tot 
eind september geopend van dinsdag tot 
en met zaterdag. 

Een nieuw bord voor aan de weg geeft aan 
dat de Meulenkaomer soms ook geopend is 
als de molen is gesloten! 

Extra openingstijden worden op de web-
site aangegeven.

Het bestuur:
Ada van Dijk, voorzitter
Lia Snoek, secretaris
Annie Scheepstra, penningmeester
Greta Belga
Anke Bosman

IJsvereniging Roderwolde

Het dak GAAT er af!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Via de Wolmer, de publicatieborden in 
Roderwolde, Foxwolde en Sandebuur en 
middels huis aan huis flyeren hebben we 
gepoogd mensen te bewegen om op de 
IJsvereniging Roderwolde e.o. te stemmen 
tijdens de Rabobank Clubkas Campagne 
2019.

Op 26 maart jl. heeft de Rabobank een 
avond georganiseerd in de Postwagen in 
Tolbert. Een groot gedeelte van de deel-
nemende verenigingen was aanwezig om 
een enveloppe met daarin een cheque in 
ontvangst te nemen. De enveloppe moest 
tot nader order gesloten blijven. Koffie en 
gebak stond klaar.
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Eerst kwam Chris Zegers (onder andere 
van: 3 op reis, oppassen, onderweg naar 
morgen en wie is de mol) op het podium 
om op een komische wijze zijn levens-
verhaal te vertellen. Het ging over zijn 
studietijd in Groningen, werken in 
Singapore, profvoetballer voor €.30.- per 
week en zijn voorrecht om acteur / presen-
tator te mogen zijn. Hij is een blij man. Zijn 
boodschap: probeer jezelf te zijn. Het was 
een boeiend verhaal en de volle zaal luis-
terde aandachtig.

Voordat we de enveloppen mochten 
openen werden we nog getrakteerd op 
champagne en een paar cijfers (daar is het 
een bank voor) :
h Er was te verdelen: €.120.000.-
h Aantal verenigingen die meededen 242
h Aantal uitgebrachte stemmen 19390
h Minimum bedrag van een cheque : 100.- 

(zo dat is binnen)
h Bedrag per stem: €.4.94

Uit onze enveloppe kwam een cheque met 
een bedrag van €.545.- tevoorschijn en 
daar zijn wij hartstikke blij mee. Reden 
voor ons om alle stemmers hartelijk te 
bedanken.

De stand van zaken rond het dak:
h Overleg met de gemeente Noordenveld 

voor een bijdrage ziet er goede uit
h Aanvraag voor ondersteuning inge-

diend bij Lidl
h Opdracht tot verwijdering van het 

asbest is gegeven

Met vriendelijke groet,

Bestuur IJsvereniging Roderwolde e.o. 

v.d. Piet Boelen (voorzitter)

Vrouwenvereniging Roderwolde

Woensdag 13 februari 2019 kwam onze 
dorpsgenoot Agnes Germeraad de 
Vrouwenvereniging Roderwolde leren hoe 
men van papier mooie kunstwerpen kan 
vouwen. We kregen allemaal een plastic 
hoesje met daarin verschillende soorten 
en kleuren papier. Vouwblaadjes om te 
oefenen en mooi papier om het kunstwerk 
daadwerkelijk te maken.

We leerden eerst een slinger van kleine 
papiertjes te vouwen die we eventueel in 
een rondje op een kaartje kunnen plakken 
en dan versturen, Daarna kwam de uitleg 
van een tulp, hoe we die in elkaar moes-
ten vouwen. Eerst de stengel en daarna 
de tulp zelf. Toen had ze een mooi doosje 
voor ons in petto. Gelukkig had Agnese de 
contouren al voor gedrukt, zodat wij alleen 
de buitenkanten hoefden te knippen en 
daarna de lijnen naar binnen konden vou-
wen en boven in een gaatje prikken met 
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de perforator en dan hebben we een mooi 
doosje aan een touwtje. Daarna moesten 
we nog een hartje vouwen, want ja, een 
dag later was het Valentijnsdag. Dat was 
tevens het moeilijkste wat er bij was. Maar 
wel ontzettend leuk. Maar gelukkig, overal 
had ze voorbeelden van en die kregen we 
ook mee naar huis. Dus als we thuis nog 
eens willen oefenen word het ons gemak-
kelijk gemaakt. Het was een hele gezellige 
avond en Agnes heel erg bedankt voor 
deze leuke leerzame avond.

Rabobank actie
De Vrouwenvereniging Roderwolde 
wil alle inwoners van de schoolkring 
Roderwolde heel erg bedanken voor hun 
stem die de Vrouwenvereniging heeft 
mogen ontvangen bij de Rabobank Clubkas 
Campagne. 

Dit jaar had de Rabobank voor de tweede 
keer een Clubkas Campagne georgani-
seerd, 242 verenigingen/stichtingen 
hadden zich hiervoor aangemeld. Ieder 
lid van de Rabobank had 5 stemmen 
om weg te geven. Totaal waren er 4061 
Rabobankleden die samen 19.396 stem-
men hebben uitgebracht. Hiervan heeft de 
Vrouwenvereniging Roderwolde 58 stem-
men mogen ontvangen wat een bedrag van 
€ 387,00 opleverde. Hiermee kunnen we 
natuurlijk, iets heel leuks gaan doen. De 
Rabobank is van plan dit volgend jaar te 
herhalen. We hopen, dat we dan weer op 
jullie stemmen mogen rekenen. Nogmaals 
bedankt voor dit mooie bedrag.

Lawaai bij de Vrouwenvereniging 
Roderwolde 13 maart 2019. 
Deze avond gingen er 10 dames van de 
Vrouwenvereniging Roderwolde naar de 
Drumschool in Roden om het drummen 

wat onder de knie te krijgen. We werden 
ontvangen door Gerard met koffie, thee 
en wat lekkers. Daarna mochten we een 
drumstel in de kring uitzoeken en Gerard 
ging voor aan zitten op een verhoging. 
Zodoende kon hij ons goed in de gaten 
houden. We hadden verschillende deksels 
voor onze neus en een voetpedaal.

Met 2 stokken moesten we de ene keer 
1,2,3, slaan en een andere keer, appel, peer, 
appel. Dat had ook met de hardheid en dan 
weer dezelfde deksel te maken en hoe lang 
de tussen pose kon zijn. Er werd mooie 
muziek gestart en wij mochten meedoen. 
In de pauze hadden we even rust, letterlijk 
en figuurlijk en onder het genot van een 
drankje, worst, kaas en pinda’s konden we, 
als dames van de Vrouwenvereniging even 
bijpraten. 

Na de pauze hadden we andere liedjes 
waarop we mochten mee drummen en 
zingen. En natuurlijk waren er wel eens 
mensen die hun stokje door de lucht zagen 
vliegen of van de grond op moesten rapen. 
Want soms ging de muziek toch wel wat 
sneller dan dat wij op de maat konden blij-
ven drummen. 

Het was een gezellige luidruchtige avond.
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Dorpshuis

Donateursvergadering Stichting Dorpshuis 
Roderwolde e.o. 13 maart 2019 Locatie: MFA 
Roderwolde
Aanwezig: 

Dorpshuisbestuur: Jolande Krap, Henk 
Buring, Jeanet Barels, Henk Roelfzema en 
Henny Haisma

Afwezig (mkg): Jannie Stoffers, Leon 
Roelofsen, en Gerda Boonstra

School: Marijke Vrij

Donateurs: Bert Blaauw, Emmie Meijer, 
Siem ter Steege, Mat Scheepstra, Hedzer 
Stelma, en Harry Krap

Allereerst verwelkomen we Henk Buring 
en Jeanet Barels die in ons bestuur zijn 
gekomen. Jeanet is altijd actief geweest in 
de activiteiten commissie en we zijn erg 
blij dat we de kennis van Henk Buring 
mogen gebruiken ivm verbouw van het 
MFA. Helaas hebben we afscheid moeten 
nemen van Hedzer Stelma. We bedanken 
Hedzer voor zijn jarenlange inzet en geluk-
kig komen we elkaar nog vaak tegen omdat 
Hedzer actief is in licht en geluid.

Activiteiten (geweest en/of uitgelicht)
Feest Wolmer.
Mensen hebben genoten van het 
amusement.

Het bestuur van de Wolmer had meer 
mensen verwacht maar kijkt samen 
met het Dorpshuisbestuur terug op een 
geslaagde avond. 

De artiesten van cabaretgroep “Niet schie-
ten” waren erg te spreken over het licht, 
geluid en de ontvangst. 

Pubquiz 
Pubquiz 18 januari 2019. De eerste pubquiz 
van 2019, het 2e deel van de winterses-
sie, was wederom druk bezocht. Zestien 
teams, waaronder een aantal nieuwe 
teams, hadden zich verzameld in het MFA. 
Janet Barels had wederom de regie in han-
den, Dick Bathoorn zorgde weer voor de 
presentatie. Evenals de eerste keer was het 
druk bezocht en een succes.

Toneelvoorstelling van de Woldbloem.
Het bestuur van het dorpshuis is er erg 
blij mee dat de Woldbloem definitief 
heeft besloten om de voorstellingen in het 
dorpshuis te blijven doen. Dank ook aan 
de school, omdat de zaal een week niet 
gebruikt kan worden. De 3 voorstellin-
gen werden goed bezocht en de afsluiter 
op zaterdagavond met livemuziek van de 
dames ‘Doublon’ was een groot succes! 
Bert Blaauw geeft aan dat het lastig is dat 
ze kort van tevoren pas in de zaal kunnen 
oefenen op podium; een week eerder zou 
heel fijn zijn. Nemen we mee en gaan we 
bespreken met School.

Voorlichtingsavond van Noorderzijlvest over 
de toekomst van de Onlanden 
Woensdagavond 27 februari. was goed 
bezocht en werden kritische vragen 
gesteld door de aanwezigen.

NL doet klussendag is op 16 maart a.s..  
Iedereen die kan helpen, graag!!

Potgrondactie is op 23 maart. 
Dit jaar even anders dan voorgaande jaren: 
we gaan huis aan huis langs vanaf 9.00u. ‘s 
morgens. Een ieder die thuis is en contant 
betaald kan afnemen.
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10 jarig bestaan Dorpshuis, 
We willen dit uitgebreid vieren! We zijn 
bezig om op 6 juli een beachvolleybal en 
een dorps barbecue te organiseren. 

Dorpsbelangen bestaat in 2020 75 jaar. 
Wellicht een dag in combinatie met school-
feest (1jaar vervroegd) school reünie.

Komend:
h Gemeente inspraakavond di. 19 maart 

2019
h Algemene ledenvergadering De Kop 

Breed do. 4 april
h Wandel 2 daagse di. 7 en woe. 8 mei ‘19
h Dauwtrappen Hemelvaartsdag do. 30 

mei 19
h Musical 28 juni ‘19
h Beachvolleybal en dorps BBQ zat. 6 juli 

‘19
h Rowolmer Fair zon. 15 september ‘19
h Oldtimer tractortocht zon. 22 septem-

ber ‘19
h Floralia
h Pub Quiz november / december ‘19
h Oliebollenactie 31 december ‘19
h Oudejaarsborrel 31 december ‘19

Algemeen
Verbouw MFA
We zijn erg blij dat we Henk Buring heb-
ben kunnen toevoegen aan ons bestuur. 
Henk is onze contactpersoon richting de 
gemeente over de plannen voor de ver-
bouw van het MFA en geeft middels een 
tekening uitleg, over het voorstel aan de 
gemeente. Ook neemt Henk plaats in de 
jubileumcommissie van Dorpsbelangen 
(75 jaar) nms het Dorpshuis.

Wij willen graag de kantine vergroten en 
meer bergruimte realiseren. We hebben 

een ernstig ruimtegebrek De bedoeling is 
om de kantine te vergroten met de moge-
lijkheid deze in 2en te delen zodat we 
meerdere vergaderingen kunnen laten 
plaatsvinden. De gang bij de kantineruimte 
aan te trekken en meer bergingsruimte 
in het MFA. Tekeningen zijn ter inzage 
beschikbaar. Op 21 maart is een vervolg-
gesprek met de gemeente. Gemeente heeft 
toegezegd dat er een budget voor is echter 
hebben we nog geen definitief antwoord 
hoeveel.

Fair
Wij zijn verheugd te kunnen mededelen 
dat er een nieuwe commissie is gevonden 
die bereid is om de Fair te organiseren. De 
nieuwe Faircommissie bestaat uit Dirk en 
Niek (buren van Albert en Annemarie), 
Harry Krap en Mina We zijn Rina(Jansma), 
Sjoerdina, Gerda (Boonstra) en Hedzer 
erg dankbaar dat ze dit alle voorgaande 
jaren hebben willen organiseren en dat ze 
de huidige Faircommissie nog steeds wil-
len ondersteunen met raad en daad als dit 
nodig is!

School
De school wil graag een groener school-
plein en hebben hier een werkgroep voor 
opgericht. Het doel is een multifunctioneel, 
groenere omgeving rond de school creëren, 
inzetten op duurzaamheid. 

Financien
De penningmeester (Henk Roelfzema) 
bespreekt de financiële overzichten van 
2018. Siem ter Steege en Henk Buring 
hebben de kascontrole gedaan en er 
wordt decharge verleend. We kunnen 
eindelijk spreken van zwarte cijfers. Dit 
hebben we te danken aan onze actieve 
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activiteitencommissie, Faircommissie en 
alle verenigingen die ons het vertrouwen 
hebben gegeven door bij ons te vergaderen, 
uitvoeringen van toneel, feesten, gebruik 
van de gymzaal en overige te laten plaats-
vinden. Wij hebben oa geïnvesteerd in 
trussen, die de investering al dubbel en 
dwars waard zijn geweest. We zullen ook 
dit jaar actief bezig zijn hoe we iedereen 
die gebruik wil maken van het dorpshuis 
of de gymzaal beter van dienst te kunnen 
zijn.

Rondvraag
Mat Scheepstra vraagt of ze een jaarpro-
gramma kan krijgen m.b.t. de zaal. Er 
worden zo snel mogelijk data gemaild wan-
neer er geen gebruik van de zaal gemaakt 
kan worden.

Emmie Meijer geeft aan dat er veel klach-
ten zijn geweest dat het zo koud was in het 
MFA. De gemeente is er mee bezig en we 
hopen dat het probleem nu is opgelost. 

Siem ter Steege oppert het idee om als 
dorpshuis een schoonmaakmachine aan 
te schaffen omdat het na een evenement 
een hele klus is om alles schoon te maken. 

In principe kan er een machine van Buiter 
geleend worden. 

Bert Blaauw heeft een vraag over de btw 
die betaald moest worden. Bestuur moet 
het daar nog over hebben. Was 10 jaar btw 
plichtig

Marijke Vrij: voor de herkenbaarheid van 
de school zou het goed zijn als er ook een 
bord komt met de naam van de school 

“het Palet” Er is nu alleen het bord met de 
Doefkamp. 

Afsluiting
We willen iedereen bedanken die ervoor 
zorgen dat we een bestaansrecht hebben, 
die helpen met het opruimen, bardiensten, 
op en afbouwen na activiteiten en alle 
andere hand en spandiensten! 

We zijn nog steeds op zoek naar bestuurs-
leden die ons bestuur willen komen 
versterken. 

Nog een gezellige nazit met een hapje en 
een drankje.

advertentie



 De Wôlmer  april 2019  pagina 23

Rowolmer Archief

Berigt 54: verslag van de ‘Ouderavond op 31 
Maart 1939 ’s avonds om 7 ½ in de school’
De avond wordt door de voorzitter op den 
vastgestelden tijd geopend en heet allen 
hartelijk welkom en zegt verder dat er ter 
bestrijding van de onkosten een kleine 
verloting zal worden gehouden, waarvoor 
door onderscheidene personen gratis prij-
zen beschikbaar zijn gesteld waarvoor hij 
dezen hartelijk dank zegt. 

Van de Zuivelfabriek is ontvangen zes 
luxe kaasjes, van bakker Smallenbroek 
2 doozen gebak, J van Zanten tractatie, 
Sunderman een koek, Smith Koffie en thee 
en koffie loodjes, Cooperatie Excelsior 
verschillende artikelen, slager Melesen rol-
lade, Tuinman aschbakje en bonbonniere, 
H Ebbinge schoensmeer en 2 pakjes tabak 
en verder van de ouders nog onderschei-
dene voorwerpen. Daarna verzoekt hij de 
secr. de notulen der vorige Ouderavond 
voor te lezen welke zonder aanmerkingen 
worden goedgekeurd. Vervolgens neemt 
de heer Cremer het woord, heet allen 
eveneens welkom en doet daarna mede-
deeling over het schoolmelkcomite welke 
pogingen hier mislukt zijn, maar toch nog 
weer geprobeerd zal worden of het nog 
niet voor elkaar kan komen. Verder dat 
het leerlingenaantal zoodanig gedaald is 
dat het ondanks de pogingen van de O.C. 
(Oudercommissie) enz. het niet meer tegen 
te houden was dat de derde leerkracht 
moest verdwijnen en de heer van Dijk die 
benoemd werd te Paterswolde vertrokken 
is, nadat er geen kans is om een kweeke-
ling met acte te krijgen daar de betrokken 
minister daarvoor geen gelden beschik-
baar wil stellen. 

Memoreert de verschillende gehou-
den feesten en schoolreisjes en het Sint 

Nicolaasfeest toen de grooten naar de 
bioscoop zijn geweest en de kleinen Sint 
Nicolaas in de school. Deelt mede dat de 
leerwijze eenigzins veranderd is en de kin-
deren meer zelf moeten doen, waarop door 
Juf Tjassens van de eerste en tweede klasse 
ieder een paar opstellen worden voorgele-
zen, door Juf Cremer van de 3 en 4e klasse 
en Juf Aukema van de vijfde, hetgeen heel 
aardig wordt gevonden. 

Daarna is aan de orde verkiezing van 4 
leden van de O.C. In de vacature Aukema 
word gekozen de heer M. v.d. Schans, vac. 
Braams de heer J. Jansen, vac. Bijsma H. 
Buring en vac. Wierenga J. Hagenauw, 
welke de benoeming aannemen. De heer 
Cremer dankt daarna de afgetreden O.C. 
leden voor al hetgeen zij voor het onder-
wijs en o.l. school hebben gedaan en 
daarna is het pauze. 

Na de pauze word een kleine verloting 
gehouden: de 200 loten a 10 cent zijn vlot 
verkocht en er zijn 53 prijzen beschikbaar. 
De nummers en prijzen worden getrokken 
door J. Vogelzang en M. Venema. Daarna 
worden door de dames Tjassens, Meier, 
Cremer en Aukema eenig liederen op ver-
dienstelijke wijze ten gehoore gebracht. 

Dan treedt op de heer Postma van 
Bakkeveen met een rede over de openbare 
school, bespreekt de gelijkstelling van het 
openbaar en bijzonder onderwijs (school-
wet 1920), de concentratie van scholen en 
de veel te grote klassen en laat vooral uit-
komen dat het steeds de openbare school 
is die het loodje moet leggen. Daarna 
houdt hij nog een drietal voordrachten of 
schetsen welke zeer goed in de smaak zijn 
gevallen. De heer Cremer dankt de heer 
Postma voor het gebodene en hoopt hem 
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hier nog eens terug te zien. Daarna wordt 
de rollade, gezonden door slager Melissen, 
op het Amerikaans verkocht, de opbrengst 
is fl. 13,85 en koopster mej. Middendorp-
Douwes. De heer Aukema dankt dan het 
personeel voor de aangename samenwer-
king en allen die aan dezen avond hebben 
meegewerkt en goederen beschikbaar heb-
ben gesteld en uit verder beste wenschen 
voor de o.l. school te Roderwolde. 

Mej. Aukema-de Waard vraagt daarna of 
het verplicht was voor de schoolbaden de 
zwempakjes van de Cooperatie Excelsior 
te nemen, waarop door de heer Cremer 
ontkennend wordt geantwoord zoodat een 
ieder daarin vrij is. 

De heer R. Meier vraagt daarna of het 
voor kinderen die de school reeds hebben 
verlaten nog mogelijk is daaraan deel te 
nemen. De heer Cremer zal daar nog eens 
naar informeeren bij de V.V.V. Het is inmid-
dels ongeveer half twee geworden en door 
de heer Cremer wordt de avond met een 
woord van dank aan allen die hebben mee-
gewerkt gesloten. 

Getekend: R. Aukema (voorzitter) en J. 
Hagenauw.

Rabobank Clubkas
Graag willen we iedereen bedanken die 
op ons gestemd heeft bij de Rabobank 
Clubkas Campagne. Wij hebben 56 stem-
men gekregen en dat levert ons liefst 
376 euro op! Afgelopen jaar zijn wij er 
financieel maar een heel klein beetje op 
vooruitgegaan (E.25,35), dus zijn we erg 
blij met deze flinke ondersteuning.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Wat mooi van Shell niet? Aj in het ver-
volg bej Shell tankt en je betaolt per liter 
braandstof ‘n cent meer, dan wordt dat 
geld besteed an het planten van bomen. 
Hiermet zuj as het ware zölf de oetstoot 
van CO2 compenseren. Wat ‘n geweldig 
idee. As elkenein daor nou an metdöt, wat 
zul dat ‘n stap in de goeie richting weezen 
van het oplössen van het klimaatprobleem.

Op het eerste gezicht liekt het inderdaod 
een geweldig plan, maor aj der over nao 
gaot denken, dan kuj ok tot ‘n aandere con-
clusie kommen. Want as het der goed op 
an komp, dan betaolt Shell de bijdrage niet, 
maor dat doej zölf. Shell maokt goeie sier 
met jouw centen.

As Shell nou zee: Aj in het vervolg ‘n cent 
meer betaolt veur ‘n liter benzine, dan 
verdubbel wej die bijdrage.” Dan was’t ‘n 
aander verhaol. Maor dat doen ze niet. As 
heur goed in de slappe was zittende aan-
dielholders nou zeden 1 % van ons aandiel 
trek wej oet veur het klimaatprobleem. 
Maor dat doen ze niet. As ze nou es stopten 
met het investeren in het winnen van eulie 
of gas. Maor dat doen ze niet. 

Het is ‘n mooi gebaar, maor as t’puntie bej 
‘t paoltie komp, bin wej, volgens mej, zölf 
het kind van de rekening. En daorum blief 
ik tanken bej Jan Buter in Roon, want die 
gun ik het leiver dan Shell en pak ik vaoker 
de fiets in plaats van de auto. Dan draog 
ik, denk ik, meer bej an de oplössing van 
het klimaatprobleem, dan met die cent per 
liter bij Shell.
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Energiek Roderwolde

Royale lui, die Rowolmers!
Tenminste, als het om energie gaat, daar 
geven ze namelijk graag hun geld aan uit. 
Het gemiddelde energiegebruik in het 
gebied van Energiek Roderwolde ligt 
namelijk een factor 1,86 hoger dan het 
landelijk gemiddelde. Dat gemiddelde is 
voor gas 1470 m3 en voor elektriciteit 3000 
kWh. De woningen in het nieuwste deel 
van Roderwolde verbruiken gemiddeld het 
minst, dit zijn de postcodes 9315 TJ, PH en 
PG. Toch zitten deze woningen ook al zo’n 
20% boven het landelijk gemiddelde, hoe 
kan dat?

Veel mensen hebben geen idee wat hun 
energieverbruik is. Je kan niet zonder 
energie en de rekening wordt vaak auto-
matisch afgeschreven. Uit het oog is uit het 
hart? Dat het verbruik in Roderwolde en 
omgeving relatief hoog is, ligt in hoofdzaak 
aan drie dingen:
h Er zijn in verhouding veel grote en vrij-

staande huizen

h Veel huizen zijn relatief oud en waar-
schijnlijk matig geïsoleerd

h Als je niet weet waar je je energie pre-
cies aan verbruikt, dan kun je ook niet 
sturen op je verbruik

Als je dan royaal bent, dan is het toch een 
beetje jammer dat je al dat geld naar je 
energiebedrijf brengt, er zijn betere doelen 
te bedenken. 

Maar het goede nieuws is: er valt een hoop 
te besparen, en dus te verdienen. 

Investeren in energiebesparing in je huis is 
daar een van, eens goed kijken naar waar 
die energie allemaal naartoe gaat is een 
andere. In Energiek Roderwolde pakken 
we beide op.

De huis-aan-huis inventarisatie wordt 
momenteel uitgevoerd. Hiermee zullen we 
meer te weten komen over het (verschil in) 
verbruik van individuele woningen. Maar 
we zijn ook benieuwd wat er nog meer uit 
komt. Daarom gaan we, als alle gegevens 
bekend zijn, een bijeenkomst organise-
ren waarin we de resultaten met u willen 
bespreken. Eens kijken of de opkomst dan 
ook zo royaal is!

Jeroen Niezen, projectleider Energiek 
Roderwolde

https://energiekroderwolde.nl
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder (foto’s Lia Snoek)

Heb je vrijdag 5 april de uitzending van 
Vroege vogels (NPO 2, 19.45 u) gezien? De 
uitzending was vrijwel geheel gewijd aan 
De Onlanden, met mooie beelden van o.a. 
otters, de zeearend en natuurlijk de roer-
domp, waar ik in de Wolmer van maart 
over schreef.

Niet gezien? Dan moet je toch even naar 
uitzending gemist kijken, of op youtube/ 
Onlanden/vroege vogels. Het waren prach-
tige opnamen.

De specht
De laatste weken horen we rondom ons 
huis steeds de roep van de groene specht. 
Gezien hebben we hem nog steeds niet, 
maar als ze hier gaan nestelen, zal dat vast 
nog wel lukken.

De groene specht is, in tegenstelling de 
andere soorten in de spechtenfamilie niet 
herkenbaar aan het bekende getimmer op 
een boomstam, maar vooral aan zijn roep, 
die klinkt alsof hij je uitlacht (dat doet hij 
misschien ook wel als ik hem wel duidelijk 
hoor, maar niet zie).

De groene specht leeft vnl. van mieren 
en daarom treffen we hem minder aan in 
bomen, maar vaak in de tuin in het gras of 
op de oprit waar hij mieren vindt tussen de 
stenen. Nestelen doet hij wel het liefst in 
oude bomen. 

Hij heeft net als de andere spechten wel 
een rode vlek op zijn kop. Verder doet hij 
zijn naam eer aan met een duidelijk groene 
rug en vleugels.

De grote bonte specht doet het de laatste 
decennia goed in Nederland. De verkla-
ring daarvoor is het moderne beleid van 
de natuurbeschermingsorganisaties om 
het dode hout in de bossen zoveel mogelijk 
te laten liggen of staan, als dat tenminste 
geen gevaar oplevert voor het publiek. 

In dode bomen krioelt het van kevers, 
larven, spinnen en slakjes, allemaal voed-
sel van veel bosvogels, o.a. spechten. Het 
klinkt paradoxaal, maar hoe meer dood 
hout, hoe meer leven (vogels, paddenstoe-
len) in het bos.

Ochtendgloren boven het Eelderdiep Groene specht op zoek naar mieren 
(foto Harm-Jan Danker)
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De kleine bonte specht lijkt veel op zijn 
grote neef maar is een stuk kleiner, 
ongeveer de grootte van een mus. Hij is 
aanzienlijk minder talrijk, maar komt hier 
toch ook regelmatig voor. Hij heeft wat 
minder zwarte veren en het witte deel is 
wat minder helder wit. Er is nog een derde 
soort bonte specht die qua grootte en kleur 
tussen de andere twee soorten inzit en 
daarom, heel logisch, middelste bonte specht 
heet. Ook deze soort is in onze omgeving 
wel gespot, maar is in ons land (nog) erg 
zeldzaam.

Veel groter is de zwarte specht (ongeveer 
als een zwarte kraai) en ook deze is wat 
zeldzamer. De reden daarvoor is het feit 
dat de zwarte specht hoge eisen stelt aan 
zijn biotoop (leefomgeving) en een territo-
rium nodig heeft van minimaal 2 vierkante 
kilometer. 

In het Mensingebos bijvoorbeeld broedt 
maar één paartje.

De nestholte van de zwarte specht is dan 
ook wat groter dan die van de grote bonte 
specht en ovaalrond van vorm. Zijn nest 
vind je vrijwel uitsluitend in een beuk met 
voldoende aanvliegruimte. De roffel van 
de zwarte specht duurt meestal wat lan-
ger dan die van de bonte specht. Bij een 
zwarte specht verschilt de roep naar de 
omstandigheden. De lokroep naar een 
partner klinkt anders dan het waarschu-
wen voor onraad en wanneer hij vanuit het 
nest roept is het ritme weer anders.

Als de mens met dezelfde kracht met zijn 
hoofd op een boomstam zou kloppen (met 
dezelfde snelheid lukt sowieso niet), zou 
hij op zijn minst een zware hersenschud-
ding oplopen. De natuur heeft ervoor 
gezorgd dat zich in de schedel van de 
spechten kleine ruimtes bevinden die 
gevuld zijn met beenmerg, waardoor het 
schedelbot een stuk dikker en soepeler is 

Grote bonte specht zoekt zijn voedsel 
’s winters ook wel in de tuin. 

In dit geval een vrouwtje met 
een kleiner rood ‘petje’.

Zwarte specht in zijn nestholte 
in het Sterrebos Roden
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dan bij andere vogels. De hersenen krij-
gen daardoor minder grote dreunen te 
verduren.

De schedel van de specht heeft bovendien 
een soort gleuf waarin hij zijn tong oprolt, 
Die tong is namelijk erg lang, zodat hij 
zijn voedsel (kevers en larven) achter de 
schors en uit spleetjes en holletjes van de 
stam kan peuteren. 

De laatste telg uit de spechtenfamilie is de 
draaihals, die veel zeldzamer is. Hij nestelt 
wel in boomholtes, maar is geen tromme-
laar zoals zijn soortgenoten. Hij zoekt zijn 
voedsel, net als de groene specht, voor-
namelijk op de grond. Hij is grijsbruin 
getekend, heeft geen rode kop en lijkt wel 
wat op een zanglijster. Waar hij zijn naam 
aan te danken heeft, laat zich raden.

Interessante vogels, die spechten.

Door zijn uitstekende schutkleur is een draaihals 
vrijwel niet te zien (foto Roef Mulder)

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 bijna 40 men-
sen een reactie ontvangen. Dat is helaas 
nog aan de lage kant.

U kunt uw belangstelling ken-
baar maken door te mailen naar: 
de.wolmer@gmail.com

COLUMN

Kerkhof
Henk van Kalken

Toen mijn telefoon ging werd ik ruw uit 
een kort, uiteraard meditatief verblijf op 
de bank wakker gerukt. Ik meldde me met 
een stem waarin ik zoveel mogelijk ver-
stoordheid liet doorklinken. 

‘Van Kalken?’ De man klonk als een amb-
tenaar die dit klusje nog vóór vijf uur 
geregeld wilde hebben. ‘Jaha…’ mompelde 
ik weinig toeschietelijk. ‘U spreekt met 
Douma van het kerkhof ‘De Treurwilg.’ 

‘Oh.’ 

Ruim vijfentwintig jaar geleden werd mijn 
moeder daar begraven. 
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‘U heeft hier een graf op ons kerkhof,’ 
sprak hij bijna beschuldigend. Ik pro-
beerde om het gesprek naar een iets 
luchtiger niveau te tillen. ‘Nou, nee,’ zei ik 
glimlachend, maar dat zag die man natuur-
lijk niet. ‘Ik gelukkig niet. Mijn moeder 
wel.’ De man bedwong nauwelijks zijn 
ongeduld.

‘Nou, dan moet ik díe spreken!’ Ik begon 
inmiddels te vrezen dat dit een heel inge-
wikkeld gesprek zou gaan worden. ‘Is die 
er ook?’ kraste de man volhardend. ‘Eh… 
nee, die ligt bij u op het kerkhof.’ Stilte. 
Keelschrapen. Papiergeritsel. ‘U bent 
toch H. van Kalken?’ hernam hij met een 
begin van verbijstering in zijn stem. ‘Ja.’ Ik 
besloot om te proberen de impasse waarin 
we ons inmiddels bevonden te doorbreken. 
‘Ik eh…’ ‘Dan moet ik u hebben, en niet uw 
moeder!’ riep hij triomfantelijk. 

Hoe kwam ik hier ooit nog uit? ‘Nou nee, 
mijn moeder is lang geleden overleden en 
ligt begraven op uw kerkhof.’ Soms helpt 
heel duidelijk formuleren wel eens. ‘Dus 
ú heeft dat graf!’ riep hij triomfantelijk. 
Ik begon inmiddels te begrijpen hoe een 
misdadiger zich moest voelen die wordt 
gedwongen om iets te bekennen wat hij 
niet heeft gedaan. ‘In eigendom?’ pro-
beerde ik verzoenend. ‘Ja!’ Wat anders?’ 
Hij schreeuwde nog net niet. Het bleek te 
gaan om de verlenging van grafrechten.
Een administratieve afhandeling door een 
vrijwilliger, die waarschijnlijk met enige 
zorg op zijn gebrek aan empathische kwa-
liteiten was uitgeselecteerd. Als ik zelf aan 
de beurt ben, zoek ik een ander kerkhof 
uit. 

VAN ONDER DE WIEKEN

Wat gaat komen
Dirk Magré

Wat gaat komen?
Deze keer begin ik maar eens met wat er 
allemaal op stapel staat in de molen.

Het komt er aan: Seizoensopening
Op vrijdag 26 april om 16:30 uur is onze 
Seizoensopening. We doen dit zoals 
al jaren de gewoonte is samen met de 
Meulenkaomer.

U bent allemaal van harte uitgenodigd om 
dit onder het genot van een drankje en een 
hapje mee te vieren.

Nieuwe expositie
Tijdens de seizoensopening wordt ook de 
nieuwe wisselexpositie in het graanmu-
seum geopend.

Voor zover nu bekend, zal dit worden 
gedaan door Johan Nicolay van de Rijks 
Universiteit Groningen.

De expositie draagt de titel “Huisplaatsen 
in de Onlanden” naar de gelijknamige uit-
gave van de Universiteit, het Groninger 
Instituut voor Archeologie (GIA).
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Oliemarathon
We hebben er ook een beetje een tradi-
tie van gemaakt om één keer in de twee 
jaar een olie(slag)marathon te houden. De 
laatste was in 2017, dus “moet” het dit jaar 
zeker weer gebeuren.

Onze olieslagers gaan er bij toerbeurt 
(steeds drie uur achterelkaar) oftewel in 
een estafette vorm voor zorgen dat 24 uur 
aaneengesloten wordt olie geslagen. Ook 
in de kleine uurtjes is iedereen hartelijk 
welkom om de dan aanwezige vrijwilligers 
moreel bij te staan.

De start is op de dag van de seizoensope-
ning (vrijdag dus) om 17:00 uur. Het gaat 
door tot zaterdag de 27e om 17:00 uur.

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 wel 
uitgebreid.

Bouwactiviteiten in de molen
Zoals elk jaar heeft een of meer paartjes 
kauwtjes de molen uitverkoren om hun 
nest(en) te bouwen.

Eerst trof ik in de kap een breed bouw-
werk aan (wellicht van twee verschillende 
paartjes). 

Dit heb ik een paar keer per week 
weggehaald.

Nadat de molen op 6 april was gekruid 
kwam een andere kant van de kap in de 
aanvliegroute.
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Of het daardoor mogelijk was direct 
een smallere en hogere stapel takjes te 
bouwen???

Hier op deze foto is het resultaat van twee 
dagen takjes stapelen te zien. Totaal ruim 
een meter hoog en rijkend tot de rand van 
het achtkant. Hoog genoeg om er serieus 
een nest op in te richten. Gelukkig kon ik 
de kauwtjes hier net voor zijn en de tak-
jes weer weghalen. Eenmaal een nest met 
eieren mag niet meer worden weggehaald 
(beschermde status van deze vogels). Dat 
zou opleveren dat de molen langere tijd 
niet gekruid kan worden en dus ook niet 
makkelijk kan draaien.

Vernieuwde bank
Voor de molen staat al een paar jaar een 
bank, geconstrueerd met stobben uit de 
Onlanden. De stobben werden toch wel 
erg zwak, waardoor de bank op instorten 
stond.

Jan van der Veen heeft met eikenhout van 
Marjan en Sietze een mooi stel poten en 
armleuningen gemaakt. De dikke planken 
zijn nog in prima staat en zo is bij elkaar 
weer een prachtige bank voor de molen te 
vinden. De oude stobben staan er nu als 
sier tegenaan.

Molenaars in Opleiding
Tijdens de dag olieslaan op 6 april kre-
gen we 12 molenaars in opleiding (MIO’s) 
uit Hilversum / Utrecht en omstreken op 
bezoek. Zij wilden wel eens in het echt 
meemaken hoe het olieslaan in zijn werk 
gaat. Een van deze heren (Marco Hemsen) 
blijkt en prima fotograaf. Zie hier twee van 
zijn foto’s.

Kruien op de echte manier, oftewel op 
handkracht.

Instructie door onze olieslager Mans 
Harms.

Mooie boekwerken
Naar aanleiding van het archeologisch 
onderzoek in de Onlanden is een prachtige 
driedelige uitgave uitgebracht.
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Hiervan hebben wij een exemplaar 
beschikbaar gekregen om ter inzage in de 
molen te leggen. Dat gaan we zeker doen.

In deze zelfde periode werd ons een twee-
delige uitgave beschikbaar gesteld door de 
provincie Drenthe:

Geschiedenis van Drenthe:
h Een archeologisch perspectief
h Een nieuw perspectief.

Ook deze liggen in de molen om te worden 
ingezien.

Schilders
Wanneer ze gaan komen weten we nu nog 
niet, maar de schilders komen (met hun 
hoogwerker) binnenkort zeker nog een 
tijdje voor de molen om hun klus af te 

maken. Onder andere moeten de wieken 
nog verder worden afgewerkt. Dat bete-
kent dat binnenkort zeilen en borden weer 
van de wieken zullen worden weggenomen 
en dat betekent weer dat dan de molen niet 
zal draaien.

Donateurs
Al jaren is de minimum donatie voor 
Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt 
€ 5,00. Prijzen en ook de energierekening 
zijn in die tijd wel steeds gestegen. Wij 
kunnen dan ook niet achterblijven en heb-
ben dit minimum bedrag verhoogd naar 
€ 7,50. Veel mensen doneren gelukkig een 
ander (hoger) bedrag. Dat helpt enorm 
om ons werk als Stichting te kunnen blij-
ven doen. Zo was het ook weer mogelijk 
te investeren in dat wat nodig is voor de 
nieuwe expositie in het graanmuseum.

U weet toch dat donateurs gratis toegang 
hebben in de molen

Activiteiten Woldzigt en voor de komende 
tijd:
h Vrijdag 26 april 2019 om 16:30 uur:

Feestelijke seizoensopening molen en 
Meulenkaomer.
h Vrijdag 26 april 17:00 uur tot zaterdag 

27 april 17:00 uur: olie(slag)marathon 
in de molen. 24 uur aaneengesloten 
wordt olie geslagen.

h Zaterdag 27 april 09:00 – 11:00 uur 
ONTBIJT VOOR DE MOLEN. Je moet je 
wel opgeven (maximaal 40 personen 
kunnen we ontvangen): mail naar 
info@woldzigt-roderwolde.nl en ver-
meld je naam en het aantal personen. 
Voor de deelname aan het ontbijt 
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ROWOLMER DROKTE

Vernimstig volk. ..
Albert Boelen

‘Wat nou drokte? ’, zul mien olde buur-
man Bertus zeggen, ‘kippendrokte zeker! 
’. Toevallig kwam ik dit bordtie teegn an 
de Rowolmerweg, toen ik weer an de leste 
jaorvergaodering van Dörpsbelangen 
mus deinken. Bertus was trouwens die 
buurman, die zien vrouw neie overger-
dienen gaf veur heur verjaordag. Van de 
wearumstuit kreeg hij toen een striekie-
zer op zien eigen verjaordag. Ok dat was 
‘kippendrokte’ volgens Bertus. De ver-
gaodering, veur ‘t lest under leiding van 
Mans, begunde rustig. Zo’n viefentwin-
tig bezuukers met an ‘t begun as miest 
schokkende besluut, dat er vanof non ien 
jaorverslag zul kommen, in plaots van 
twee half-jaorverslaogen. 

Toen ‘t op de centen ankwam en d’r 
praot was van verschillende ‘potties’ bij 
under mear de gemiente, kwam ‘t lös. 
Toen weur d’r echt spraoke van ‘Energiek 
Roderwolde’. Het iene creatieve idee 
was nog niet geboren, of het aandere 
vleug al over de taofel. Van de website 
tot an schiefliggende putdeksels in de 
Heufdstraote, van de warmtescan tot an 
een zunnepark van zo’n twaalf bunder, 
van de speultuun an ‘t Bovenland tot an 
het neie tunneldie under de weg van Peize 

vragen wij een bijdrage van € 2,50 per 
persoon.
h Vrijdag 10 mei 19:30 uur: Voor 

de molen: Openingshappening 
Open Atelier Route Noordenveld 
(Roderwolde) door Kunstmomenten 
Noordenveld.

h Zaterdag 11 en zondag 12 mei Nationale 
Molendagen. Molen en Meulenkaomer 
geopend van 11:00 – 17:00 uur.

Ook zijn dan de werken van een aan-
tal kunstenaars in het kader van 
Kunstmomenten Noordenveld te 
bewonderen.

Groepen kunnen we weer ontvangen.

Afspreken kan via de website op de pagina 
“Contact” op www.woldzigt-roderwolde.nl.

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin 
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hen Stad. Ok het kommende jubileum-
feest van Dörpsbelangen stiet al haost in 
de steigers, veurzien van een Zeskamp, 
versierde wagens, een gierend dörpsfeest 
en een knikkerolympiade en gao zo mor 
deur. Iederien is drok met van alles en ‘t 
dörp borrelt en blas. Een ‘fietscorridor’ is 
in veurbereiding en een kleine commis-
sie kwam met een albandig plan um de 
veiligheid van oeze kinder te bewaoren 
bij de fietstocht tussen ‘t Haarveen en 
Rowol, deur een schelpenpadtie naost de 
straot dwars deur de bestaonde sloot hen 
te ontwarpen. Applaus van de hiele zaol 
klunk bij dit mooie plan en de steun van 
hiel dörpsbelangen was beklunken. Nóg 
wieder gunk het, toen d’r een plan oetstukt 
weur veur de anleg van een ‘dörpsap-
pelhof’ op de plek van de olde loods van 
Belga: d’r trök een bield op van een mooie 

hof met appel- en perenbomen, veur-
zien van baankies, een kiosk, waoras de 
meul de pannenkoeken kun oetventen, de 
Meulekaomer de Arretjescake en Fennema 
de kaorten veur de roeiboten. Ok speul-
veurzienings zullen d’r in kommen. D’r zul 
een rechtstreekse verbinding kommen met 
de haoven, waoras de kade verhoogd en 
verbried zul worden. Het weur de start van 
een holten wandelpad naor het Peizerdiep, 
waoras dan een voetveer zul liggen veur 
de overtocht naor de overkaant. De plan-
nen weuren van alle kaanten nog anvuld 
en mooier, maakt en ‘t was dat Marten 
de briefies oetdielde en de consumpties 
rondbracht, aans waren de plannen nóg 
hoger en brieder worden. De financiering 
van het kommende dörpsfeest, de ofspra-
oken rond het paosvuur, de andacht veur 
de ‘fietsgemiente’ en de overgang over de 
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INGEZONDEN

Welkom bij Rustpunt Rowol!
Niek vom Bruch en Dirk Postma

Rowolmers die regelmatig over de 
Rowolmerdijk richting het Peizerdiep 
fietsen, wandelen, rijden of steppen heb-
ben wellicht al gezien dat op het erf van 
onze woonboerderij aan de Rowolmerdijk 
3 een bord staat met ‘Rustpunt’ er op. 
Misschien heb je je al afgevraagd: ‘Wat is 
hier gaande?’

Na goed overleg met andere Rowolmers, 
waaronder de nieuwe eigenaren van het 
Rode Hert, zijn we ingegaan op het ver-
zoek van Stichting Rustpunt om een 
pleisterplaats in te richten voor fietsers 
en wandelaars die (mee) willen genieten 
van ons uitzicht en erf, daar zelf een kop 
koffie of thee kunnen zetten en eventueel 
gebruik kunnen maken van een huuske en 
een oplaadpunt voor elektrische fietsen. 

Wanneer de opbrengsten van onze moes-
tuin en kippenren daar naar zijn willen 
we bovendien graag eieren en groenten 
aanbieden – alles tegen een vrijwillige 
vergoeding op basis van een gegeven 
adviesprijs. 

Alle genoemde voorzieningen hebben we 
ingericht in onze carport (gebouwd van 
zeecontainers) met een klein terrasje 
aan de achterzijde met uitzicht over de 
weilanden. 

Deze voorzieningen zijn self-catering. Dat 
wil zeggen dat wij bezoekers niet zelf gaan 
bedienen. Het rustpunt kan dus ook open 
zijn wanneer we zelf niet thuis zijn. De 
dorpsgenoten met wie we tot nu hebben 
gesproken over ons initiatief, waren hier 

blij mee, omdat we er zo samen voor kun-
nen zorgen dat er in Roderwolde (bijna) 
altijd een plek is waar passanten van ons 
dorp en omgeving kunnen genieten en 
kunnen bijtanken. 
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In ons rustpunt geven we ook informa-
tie over Roderwolde, onze streek, De 
Onlanden en wat hier zoal te doen is. 

Mochten we als nieuwkomers belangrijke 
informatie over het hoofd hebben gezien, 
dan vernemen we dat graag. Ook bieden 
we graag ruimte voor posters, flyers en 

ander promotiemateriaal ten behoeve van 
lokale initiatieven en ondernemingen, 
zodat we onze bezoekers kunnen wijzen 
op alle bijzonder plekken, voorzieningen 
en activiteiten in onze omgeving.

Wij hebben niet voor de inrichting van 
een Rustpunt gekozen om er aan te ver-
dienen, maar omdat we het een mooi idee 
vinden om onze bijzondere plek met geïn-
teresseerde passanten te delen. Hoe ons 
dat in de praktijk gaat bevallen zullen we 
nog moeten ondervinden. Met veel ple-
zier hebben we in ieder geval onze eerste 
bezoekers ontvangen. Ook inwoners van 
Roderwolde en omgeving zijn uiteraard 
van harte welkom om eens een kijkje te 
komen nemen. 

Bezoekers die een boodschap voor ons of 
andere bezoekers willen achterlaten, nodi-
gen we uit om in ons logboek te schrijven.

Helaas is ons rustpunt nog niet van alle 
gemakken voorzien. Het toilet en oplaad-
punt voor e-bikes laten nog even op zich 
wachten. 

Wij hopen dat onze bezoekers hier begrip 
voor hebben.

Meer informatie over Rustpunten vind je 
op de website van Stichting Rustpunten: 
www.rustpunt.nu 

Wanneer u vragen, ideeën en adviezen met 
ons wilt delen, dan vernemen we die graag

Met vriendelijke groet,

Niek vom Bruch en Dirk Postma

(06-19851715, 
dirkwillempostma@gmail.com)
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AANKONDIGING

Fietsoriënteringsrit
zondag 26 mei
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AANKONDIGING

Wielrennen in en door 
Roderwolde en Foxwolde
15 en 16 juni

De W.V. Roden organiseert op 15 en 16 juni a.s. 
voor de 36e keer het ‘Wielerweekend Roden ‘.

Een onderdeel van dit weekend is een ploegen-
tijdrit. Het weekend is ook een stuk promotie 
voor |Noordenveld. Nadat we de vorige keer een 
route in de omgeving Lieveren, Altena, Roden 
hadden, hebben we nu een parkoers bedacht 
in het gebied Roden, Foxwolde, Roderwolde, 
Onlanden, Leutingewolde. 

We hebben overleg gehad met I.V.N. aangaande 
de passage door het natuurgebied ‘de Onlanden 
‘. De passage stuitte bij hen niet op bezwaren. 

Omdat het om een ploegentijdrit gaat, moeten 
er op het gebied van verkeersveiligheid ver-
keersmaatregelen genomen worden voor het 
parkoers.

De start van de tijdrit is aan de Dwazziewegen  
(nabij Autoschadeherstel Bathoorn) en 
gaat vervolgens via het Haarveen en de 
Roderwolderweg naar Roderwolde. 

Via de Hoofdstraat verlaten het dorp en 
gaan we door de Onlanden en komen via 
de Roderwolderdijk en Hooiweg terug in 
Roderwolde. 

Via de Achtersteweg, Pastorielaan, 
Hansekamp en Hoofdstraat gaan we via de 
Kruiskamp, Sandebuur langs de Ronervaart en 
Leutingewolde terug naar Roden, waar de finish-
lijn ligt op de Leutingerwolderweg na de passage 
onder de tunnel door.

De tijdrit start om 09.30 uur en de finish van de 
laatste ploeg wordt verwacht rond 12.45 uur. In 

totaal zullen er zo’n 150 teams starten met een 
minuut tussenruimte per team. 

Vanwege de verkeersveiligheid moeten we 
het parcours afsluiten voor doorgaand verkeer 
gedurende de duur van de tijdrit.

Om te voorkomen dat aanwonenden aan het 
parkoers afgesloten zijn van de omgeving, bie-
den wij een ieder die gedurende de tijdrit haar of 
zijn woning wil verlaten of bereiken de mogelijk-
heid dit te doen onder motorbegeleiding van 
onze organisatie. 

Hiertoe hebben wij op diverse punten langs 
het parkoers motorrijders gestationeerd staan 
die u tussen de wielerteams naar het punt van 
bestemming brengen.

Wij kunnen ons voorstellen dat er bij vele aan-
wonenden en ondernemers/bedrijven vragen 
ontstaan over bereikbaarheid e.d. gedurende de 
periode dat het weggedeelte is afgesloten.

Om duidelijk uitleg aan een ieder te kunnen 
geven, organiseren wij 2 inloopavonden in de 
maand mei a.s. in het M.F.A. in Roderwolde en 
wel op maandag 6 en maandag 13 mei a.s. tus-
sen 19.30 en 21.30 uur.

Wij nodigen u van harte uit, voor zover daar 
behoefte aan is, om op een van deze avonden te 
komen. Wij zullen dan tevens het parkoers met 
toelichtingen overhandigen.

Gaarne tot ziens op één van de avonden.

Jan Slenema, voorzitter WV Roden.
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AANKONDIGING

Dauwtrappen
donderdag 30 mei
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INGEZONDEN

Hij deed het voor jou
Bart Henstra

Want alzo lief had God de wereld dat Hij gaf 
zijn Zoon.
Terwijl die wereld dit beantwoorde met spot 
en hoon
Met kerst was daar nog sprake van het emo-
tie genot.
En zong men zeer uitbundig het “ ere zij God”.
En op Palmpasen was er opeens die ijdele 
hoop.
Het hosanna klonk als een uiterste wanhoop.
Hetgeen tenslotte eindigde in de hof van 
Gethsemanee.
En daar nam men Jezus als misdadiger mee. 
De rechtsspaak was wat je noemt: “ een was-
sen neus “.
Voor de Zoon van God was er geen andere 
keus.
Buiten de stad, opgehangen aan een houten 
kruis.
Verlaten van mens en God de Vader, incluis.
Zo stierf Jezus, Gods Zoon, als redder voor u 
en mij.
En als mens maakt dit feit je beschamend blij.
Goddank is Jezus opstanding na drie dagen 
een feit.
En geeft ons die levende hoop, voor de 
eeuwigheid.
 Jezus, Gods Zoon, is nu onze voorspraak bij 
de Vader.
En de Heilige Geest wijst ons de weg,  in dit 
kader.
Jezus U deed dit offer, voor jouw en mij.
Drieenig God, halleluja, U loven en prijzen wij!

INGEZONDEN

Wilgen knotten
Marjan Schetsberg

Op zaterdag 23 maart heeft het, inmiddels, 
vaste groepje Rowolmers de wilgen langs het 
voormalig fietspad richting Peizerdiep weer 
geknot. 

Ook dit jaar was het weer goed zodat na 
afloop aan de picknictafel kon worden 
genoten van een door Aletta gemaakte 
appelplaattaart. Als altijd was het nuttige 
met het aangename goed in balans.
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AANKONDIGING

Monumentdagen
14 en 15 september

Op verzoek van een aantal mensen en 
gesteund door het organiserende Comité 
Open Monumentendag Noordenveld, wil-
len wij tijdens de Open Monumentendagen 
2019 weer een praam laten varen vanuit de 
haven van Roderwolde naar het dieselge-
maal op de Peizermade en vice versa. Het 
gemaal is dan te bezichtigen en de diesel-
motor zal voor bezoekers kunnen draaien.
Om het een en ander goed te laten verlo-
pen, hebben wij echter een aantal mensen 
nodig.

Aangezien het in principe een enkele 
bootreis vanuit de haven van Roderwolde 
of vanaf het gemaal Peizermade betreft, is 
er iemand nodig om fietsen na te brengen. 
Auto met grote trailer is aanwezig. Een 
helpende hand zou mooi zijn voor wie niet 
zelf in staat is de fiets in de trailer te zet-
ten. In Roderwolde bij de haven: Plaatsen 
van vertrekborden. In de praam moeten 
stoelen worden gezet. 

Mensen opvangen voor de afvaart van de 
boot. Zo nodig hulp bieden bij in- en uit-
stappen boot. Kortom, iemand moet ervoor 
zorgen dat het allemaal goed verloopt. 
Misschien moet ook het een en ander bij de 
stuw in het Peizerdiep gebeuren. Maar dat 
is afhankelijk van de hoeveelheid neerslag 
en de waterstand. In het verleden ver-
zorgde Siem ter Steege deze zaken. Maar 
Siem heeft te kennen gegeven, in ieder 
geval dit jaar, niet beschikbaar te zijn.

Wij zoeken een of meer personen (vrijwil-
ligers), die op beide dagen deze genoemde 
taken willen verrichten.

Inlichtingen bij Arend Luinge (06-
38268171) en Marleen van Zanten 
(06-81323008 v.a. 17.00 uur) Of via 
050-5515437.

INGEZONDEN

Kunstroute in Roderwolde 
en Foxwolde 11 en 12 mei
Iwe Hut

Dit jaar organiseert de Stichting 
Kunstmomenten Noordenveld voor de 8e 
keer een Kunstroute. Vorig jaar was dit in 
Norg en nu in Roderwolde en Foxwolde. 
Op acht mooie locaties is er gevarieerde 
Kunst te bekijken. 

Een flyer met daarop een plattegrond met 
de locaties en de 36 deelnemende kunste-
naars is te verkrijgen bij Molen Woldzigt 
en op de andere locaties. 

Het bijzondere is ook dat er Kunst te zien 
is in historische gebouwen, zoals o.a. De 
Waalborg (1650), Boerderij “Datema”, 
molen Woldzigt, de Meulenkoamer en café 
Het Rode Hert.

Lezing
Er zal een lezing worden gehouden in 
het Rode Hert op vrijdagavond 3 mei om 
20.00 uur door Tjerk Karsijns. Het thema 
is: “Gaerthe, een bijzondere naam in 
Roderwolde” toegang is gratis en 1 gratis 
koffie/thee.

Spectaculaire opening als verrassing
De opening is op vrijdagavond 10 mei om 
20.00 uur in de haven en de molen van 
Roderwolde. Voordat burgemeester Klaas 
Smid de Kunstroute zal openen, wordt er 
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een historisch (rond het jaar 1794) tafereel 
uitgevoerd, omlijst met muziek. Dit mag u 
niet missen. 

Verder worden er nog een paar leuke 
dingen als omlijsting van de Kunstroute 
toegevoegd, te weten: Bij de molen zijn 
kunstige pannenkoeken te verkrijgen, 
idee voor een lunch? En het is Nationale 
Molenweekend. 

Bij het Rode Hert: Deze is open met beide 
dagen live muziek op hun terras, waar-
bij u een speciaal kunstig gebakken 

“Hopperbroodje” kunt bestellen. Theetuin 
De Essentie is geopend.

Lied Rowol
Dit lied is geschreven door Jakoba Hoff 
Meinesz, (vroegere eigenaresse café Het 
Rode Hert). Op zondagmiddag 12 mei om 
2 uur in Het Rode Hert, is iedereen uit-
genodigd om Het Rowolmer lied mee te 
komen zingen. Muzikanten Harm Hoff 
(zoon van Jakoba) en Iwe Hut zorgen voor 
de begeleiding. 

Alle inwoners van Rowol en omstreken, 
jong en oud zijn van harte welkom. Ook 
zal er een bijzonder mooi borduurwerk 
(gemaakt door Mevr. A. Bathoorn – Meijer) 
over dit lied getoond worden. 

Bij atelier Rijkens: Schilderijen van 100 
basisschoolleerlingen n.a.v. de Workshop 

“Maak je eigen Rembrandt” Dus eigenlijk 
zijn er 136 deelnemers…… 

Komt het zien, kom het horen.

AANKONDIGING

Rowolmer Fair en 
Rondrit 2019
zondag 15 september

Als nieuwe Rowolmer Fair-commissie 
werden we meteen voor een dilemma 
geplaatst: organiseren we dit bijzondere 
jaarevenement op de tweede zondag van 
september, zoals Rowolmers en bezoekers 
gewend zijn, of houden we vast aan een 
Fair op Open Monumentendag, die dit jaar 
op de derde zondag van september valt?

Na overleg met deze en gene en de 
leden van de vorige Rowolmer Fair-
commissie hebben we besloten om de 
Rowolmer Fair en Rondrit 2019 tijdens 
Open Monumentendag op zondag 15 
september te organiseren, want dan valt 
er nog meer te beleven. Zo kunnen Open 
Monumentendag en Rowolmer Fair en 
Rondrit elkaar blijven versterken. Houd 
deze datum dus alvast vrij in jullie agenda, 
want we rekenen graag weer op ieders 
bezoek en medewerking. Als nieuwe com-
missie maken we dankbaar gebruik van het 
draaiboek dat de vorige commissie aan ons 
heeft overgedragen. Hier en daar zullen 
we waarschijnlijk wat nieuwe onderde-
len introduceren, zodat de Rowolmer 
Fair een levend begrip blijft, maar op 
hoofdlijnen blijven we vasthouden aan de 
succesformule die is ontwikkeld. In de 
Wôlmer houden we iedereen graag op de 
hoogte. Als u ideeën of suggesties voor de 
Rowolmer Fair en Rondrit 2019 heeft dan 
vernemen we die uiteraard graag! 

Met vriendelijke groet, namens de nieuwe 
Rowolmer Fair-commissie,
Niek vom Bruch en Dirk Postma
(06-19851715, 
dirkwillempostma@gmail.com)
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Prikbord
Wilt u ook iets op het prikbord plaatsen? Mail uw 
bijdrage dan naar de.wolmer@gmail.com

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de 
kaartjes, bloemen, appjes en persoonlijke 
beterschapswensen die ik heb ontvangen na 
mijn ski-ongeval. Het gaat weer de goede 
kant op.

Tineke Veldhuis
Pa was op Eerste Paasdag jarig
en op Tweede Paasdag ma.
Daardoor was het dié Paasdag ma’s dag,
Hoewel ’t ook Paasdag was voor Pa.
Pá’s feest was dus een dubbel Paasfeest.
Ook ma’s feest viel precies op Paas;

Broedpaardjes blijven samen hun hele leven 
bij elkaar.
En dit zorgt voor trouw en respect voor 
elkaar.
Onderling is daar nauwelijks sprake van 
rivaliteit.
Maar voor belagers is bekend hun 
agressiviteit.
Alleen al die vleugels, twee meter veertig, 
wijd.
Maken dat je voor je veiligheid hen liever 
mijdt.
Toch geeft deze foto een beeld van 
romantiek.
Hij en zij,  steeds samenwerkend, heel 
fanatiek.
Voor toekomstig kroost, na acht en dertig 
dagen.
Gaat dit kroost dan weer ander aandacht 
vragen. 
Als ouders blijf je een heel jaar hen 
begeleiden.
Tot volwassenheid leiden en hierop 
voorbereiden.
Na drie jaar is deze taak eindelijk volbracht.
En zorgen deze jongen dan weer voor 
nageslacht.
En voor ons mensen een mogelijke motivatie.
Beseffend, hoe gaan wij om met onze relatie!

INGEZONDEN

SPRANKELENDE 
{VOGEL} LIEFDE. ..
Bart Henstra

Deze foto heeft iets dat vergeet je zomaar 
niet.
Als je van dit knobbelzwanenpaartje geniet.
O ja, goed dat u ook dit voortaan nu weet.
Behoren tot de Cygnus familie voor u het 
vergeet.
Anderhalve meter groot en 26 halswervels is 
gewoon.
En hun contactroep ga-oh, klinkt zeer 
monotoon. 
En het zwanenrecht werd destijds voor gra-
ven erkend.
Daar zwanenvlees toen als delicatesse werd 
herkend.

(ik meen: op ma’s feest was ’t ook
Paasfeest, 
maar ma’s feest was een dag na pa’s)
Ik weet nog goed wat pa zei,
toen ma’s kip hier haar paasei lei,
pa zei: “Dit Paasei is niet pa’s ei.”
Ma zei: :Dit Paasei is van mij.”
Pa zei: “Ma zei dus dat ma’s ei
Een Paasei is maar niet van pa”?
Ma zei: “Ja, ma’s ei is echt ma’s Paasei
en pa’s ei is bovendien van ma!”

Clinge Doorenbos.
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Dorpsagenda

zondag 21 april 2019 Dorpsbelangen: 
Paasvuur aan de Kruiskamp, aanvang 
19.30 uur

vrijdag 26 april 2019 Molen Woldzigt en 
Meulenkaomer: Seizoensopening met een 
drankje en een hapje, 16.30 - 17.30 uur

vrijdag 26 en 27 april 2019 Molen 
Woldzigt: Marathon olieslaan

donderdag 2 mei 2019 VOOOR: 
Plantjesverkoop

zaterdag 4 mei 2019 Molen Woldzigt: 
demonstratie olieslaan. 13.30 - 16.30

zaterdag 4 mei 2019 Rowolmer Archief: 
Open Archief in de MFA, 10.00 - 12.00 uur

dinsdag 7 mei 2019 Kerk: Koffie- en 
ontmoetingsochtend in het Jeugdgebouw 
voor iedereen, 10.00 - 11.30 uur

dinsdag 7 en 8 mei 2019 Dorpshuis: 
Wandel 2-daagse

vrijdag 10 mei 2019 Molen Woldzigt: 
Openingsevenement Open Atelier 
Route Noordenveld (Roderwolde) door 
Kunstmomenten Noordenveld, 19.30 - 
21.30 uur

zaterdag 11 mei 2019 Molen Woldzigt en 
Meulenkaomer: Nationale Molendag 
Demonstratie olieslaan;

zaterdag 11 mei 2019 Kunstmomenten 
Noordenveld 2019, 11.00 - 17.00 uur

zaterdag 11 mei 2019 VOOOR: 
Plantjesverkoop

zondag 12 mei 2019 Vrouwenvereniging: 
Uitje, verdere informatie volgt t.z.t.; 
opgave bij bestuur

zondag 12 mei 2019 Molen Woldzigt en 
Meulenkaomer: Nationale Molendag 
(molen open), er wordt géén olie 
geslagen; Kunstmomenten Noordenveld 
2019, 11.00 - 17.00 uur

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 mei 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



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

Installatiebedrijf Bos verzorgt voor u:
CV-installaties, Zink werk, Dakbedekking,
Airconditioning, Riolering, Gas, Water en Elektra,
Vloerverwarming, ook in bestaande vloeren

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

Iedereen kan zingen, ontdek jouw talent !
Esther van Dijk is een enthousiaste, klassiek geschoolde 
zangeres. Zij biedt zangles aan volwassenen en kinderen. Mail 
of bel voor een gratis proeßes naar:

Esther4singing@gmail.com
06 51 76 70 81
Hoofdstraat 38A
9315 PC, Roderwolde

www.esthervandijk.eu
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

  Banden
  Stabilitator
  Breek kabel
  Trekhaakkoppeling
  Remmen
  Schokdemper
  Oplooprem
  Gasslangen
  Verlichting
  Afpersen -gasleiding
  Vochtmeten
  Gasdrukregelaar
En nog 24 andere controle punten

€ 75,-
vanaf

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl

 

• 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    

 


