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Van de redactie
Hans Noordhof

De redactie is versterkt met Nynke en 
Petra.

Nieuwe redactieleden
Lieve lezers, ook ik mag aansluiten bij de 
redactie. Ik ben Nynke, 35 jaar, mama 
van de heerlijke kindjes Siem, Jibbe en 
Marit en getrouwd met Arjen. Samen zijn 
wij de familie Krist. Ja klopt, net zoals de 
vorige bewoners van Roderwolderweg 19. 
Dat betroffen de oom en tante van Arjen. 
Vanuit het gezellige Utrecht komen we 
nu, maar met wortels in Friesland (ik) en 
Groningen (Arjen). Even een overgang, 
maar de gezelligheid op het schoolplein 
maakt het vrij makkelijk. Mede daardoor, 
toen ik het berichtje las dat er een ouder 
van school gezocht werd als contactper-
soon voor de Wôlmer, dat ik mij gemeld 
heb. Nu heb ik een goede reden om mijn 
oor te luister te leggen en praatjes te 
maken, waar ik overigens als psycholoog 
in geschoold ben, zodat ik verslag kan uit-
brengen van leuke activiteiten of andere 
bijzonderheden op school. Zoek mij daar-
voor gerust op en hopelijk tot ziens!

Petra Koopmans neemt het penningmees-
terschap van Sonja Meijer over. Ze woont 
sinds november 2018 in de Enumahoeve 
(Achtersteweg 2) met echtgenoot Tiddo 
Mooibroek en zoon Willem (14 jaar). 
Ze werkt als zelfstandig statisticus ten 
behoeve van onderzoek naar genees-
middelen en medische apparatuur. Haar 
hobby’s zijn wandelen, bridgen en het hou-
den van kippen.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Renovatie huizen Kruiskamp in volle gang
Op dit moment wordt er volop gewerkt 
aan het duurzaam maken van de huizen 
aan de Kruiskamp. Daar zien we tot nog 
toe weinig van, omdat die werkzaamhe-
den binnen plaatsvonden, uitgezonderd 
het aanbrengen van dubbel glas en kunst-
stofkozijnen. Nu zijn ze druk bezig met 
het aanbrengen van dakisolatie en nieuwe 
pannen. Bovendien staan de drie dubbele 
woningen in de steigers en valt het extra 
op.

Kantine en berging van de ijsbaan asbestvrij
Op het dak van de kantine van de ijs-
baan lagen tot voor kort asbestplaten. Het 
bestuur van de ijsvereniging Roderwolde 
besloot vorig jaar die te vervangen. Een 
professioneel bedrijf heeft de oude platen 
verwijderd en de noeste werkers van het 
bestuur hebben zelf de nieuwe er weer 
opgelegd. 

Verderop in deze krant leest u er meer 
over. Nu maar hopen, dat Koning Winter 
het goed met ons voor heeft en dat we ook 
daadwerkelijk gebruik van de accommoda-
tie kunnen maken, als het gaat vriezen. 

Inbrekers weer actief
Het is lang goed gegaan, maar onlangs was 
het dan toch weer raak. Er is ingebroken 
bij een woning aan de Sandebuursedijk. 
Allemaal heel vervelend en vooral het idee, 
dat wildvreemden in je huis zijn geweest 
en overal met hun “poten” aan hebben 
gezeten, doet je gruwelen.

We zullen er rekening mee moeten houden, 
dat er in deze donkere dagen nog wel eens 
vaker zoiets kan gaan gebeuren. Wees dus 
alert.

Sint Maarten
Hoewel de kinderen er zo op het eerste 
gezicht weinig last van hadden en uit volle 
borst hun liedjes ten gehore brachten, was 
het weer nou niet bepaald op z’n best. Het 
schijnt echter regelmatig voor te komen, 
zodat je haast gaat geloven, dat deze weers-
gesteldheid bij het Sint Maartenlopen 
hoort. De jeugd liet zich er niet door 
weerhouden. 

Sinterklaas
Ook dit jaar komt de goedheiligman de 
school Het Palet in Roderwolde bezoeken. 
Daarvoor arriveert hij donderdag 5 decem-
ber per boot rond de klok van 8.45 uur bij 
de haven.

Iedereen is daarbij van harte welkom.

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Sint Maarten
Ieder jaar knutselen onze leerlingen 
prachtige lampionnen om Sint Maarten 
mee te lopen. Op maandag 11 november 
deden we alvast een oefenrondje door de 
school waarbij de kinderen alle lampion-
nen konden bewonderen en de liedjes 
even oefenen. Een mooi gezicht zo’n 
lampionnenshow!

Sinterklaas
De Sint en zijn Pieten zijn vanaf 16 novem-
ber weer in het land. Sinterklaas heeft 
aangegeven dat hij, ondanks zijn drukke 
agenda, toch naar Het Palet kan komen. 
Op donderdagochtend 5 december hopen 
wij hem en zijn Pieten rond 8.45u te mogen 
begroeten in de haven van Roderwolde! 
Iedereen is hierbij van harte welkom! 
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Boekenwebshop Daan Nijman
Sinds 2016 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 kinderboeken wil-
len aanschaffen, denkt u dan via deze weg 
even aan ons?

Schoolfruitactie 2019/2020
Komend schooljaar doen wij weer mee 
met de EUschoolfruitactie! Van 11 novem-
ber t/m de week van 17 april krijgen de 
kinderen 2x per week groente en fruit 
aangeboden. Het is belangrijk om kinderen 
verschillende soorten groente en fruit te 
laten proeven. Zo maken kinderen kennis 
met veel verschillende smaken en struc-
turen. Soms zijn kinderen pas gewend aan 
een onbekende smaak na 10 tot 15 keer 

proberen! Smaak is 
dus iets wat je kan 
ontwikkelen. 

Door de 
EU-schoolfruit 
proeven de kinde-
ren allerlei soorten 
groente en fruit. 
Ook als kinderen 

nog niet veel durven te proeven doen ze in 
de klas lekker mee. 

Want in de praktijk blijkt: zien eten, doet 
eten! Meer informatie over deze actie: 

https://www.euschoolfruit.nl/

Zwemcircuit 2019
Even geen taal en rekenen… maar zwem-
men. De kinderen van de bovenbouw 
deden 11 november mee met het zwemcir-
cuit in zwembad de Hullen; een leuke en 
nuttige activiteit. Kinderen worden uit-
gedaagd allerlei spelletjes in het water te 
doen en om hun zwemvaardigheden eens 
weer te laten zien. Veel kinderen halen hun 
diploma en zwemmen daarna langere tijd 
niet. Uiteraard vonden ook de kinderen het 
een aangename activiteit.

Gastouders gevraagd
De Werkgroep Tsjernobyl, voor kinde-
ren uit Wit-Rusland is in Roden, Leek en 
omgeving op zoek naar gastouders voor 
kinderen uit Wit-Rusland in de maand juni 
2020. 

De mensen in Wit-Rusland, 35 jaar geleden 
getroffen door de Tsjernobyl kernramp, 
hebben nog steeds last van de atoomramp-
sporen. Wilt u uw huis en hart open stellen 
voor kinderen die het hard nodig hebben? 

Hebt u in de maand juni tijd om één of 
meerdere kinderen te ontvangen? Denkt u 
erover, maar wilt u eerst meer informatie? 

Afhankelijk van uw gezinssituatie, leeftijd 
van uw eigen kinderen, jongens/meisjes, 
kunt u aangeven welk gastkind (van 9 t/m 
11 jaar) het beste bij uw gezin past. 



 De Wôlmer  november 2019  pagina 6

Overdag zijn de kinderen op school 
waar ze een activiteitenprogramma 
volgen. Onze ervaring is dat het verrij-
kend kan zijn om kennis te maken met 
een andere cultuur. Als u meer infor-
matie wilt kunt u contact opnemen 
met anneke.buitenwerf@home.nl (tel: 
050-5015870) 

of per email: 
tsjernobylrodenleek@gmail.com 

Omdat het afhankelijk is van het aan-
tal gastgezinnen hoeveel kinderen we 
komend jaar kunnen ontvangen, horen we 
heel graag zo spoedig mogelijk van u, uiter-
lijk vóór 26 januari 2020.

Meer informatie vindt u op onze website: 
www.tsjernobyl-rodenleek.nl

Peuterspeelzaal Dreumes 
en Bso de Boemerang

1 Oktober heb ik het stokje overgenomen 
van Astrid, bij de peuterspeelzaal en bij de 
bso.

Even wennen natuurlijk, zowel voor mij als 
voor de kinderen, maar het voelt inmid-
dels heel goed!

In de wandelgangen hoor ik wel dat ik 
iets strenger ben! ( de bso kinderen moe-
ten hun eigen bord, beker en bestek nu 
opruimen!)

Vanaf 12 November komt Iekje helpen.

Zij gaat op dinsdagochtend en op vrijdag-
ochtend de peuterspeelzaal overnemen, en 
zij komt mij op donderdagmiddag helpen 
bij de bso, aangezien er inmiddels 16 kin-
deren zijn deze middag.

Afgelopen weken zijn er vele lampion-
nen gemaakt, zowel bij de bso als bij de 
peuterspeelzaal.

Ted en Jibbe voelen zich inmiddels thuis 
op de peuterspeelzaal.
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Bij de bso komt Ewout ons gezelschap hou-
den, welkom Ewout. 

Ook Hanna is inmiddels al helemaal 
gewend!

De peuters zingen het hoogste lied voor 
Sint Maarten, we hebben goed geoefend!

De oudste kinderen van de bso heb-
ben prachtige vogelhuisjes gemaakt, de 
peuterlijm hebben we vervangen door 
lijmpistolen,nu blijven de vogelhuisjes ein-
delijk in elkaar zitten! Mijn appelboom zat 
nog vol appels, dus deze week hebben we 
heerlijke appelbollen gebakken.

Als ik dan van de kinderen te horen krijg 
dat ze héééééle leuke dingen doen op de 
bso, dan is mijn dag weer goed!

Het viel mij op dat we bij de bso weinig 
kosteloos materiaal hebben, dus als er nog 
ouders zijn die oude kranten, lege dozen, 
restjes hout, glazen potjes, oude kop en 
schotels, keuken/wc rolletjes ed. hebben 
liggen ……. heel graag!

Het is voor de bso ontzettend leuk 
knutselmateriaal.

Groeten Inge van Hettema
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Groep 1/2

De kinderen uit groep 1 en 2 hebben de 
afgelopen periode al veel leuke dingen 
gedaan. We hebben een paar “gastjuf-
fen” op school gehad. Zo is er een heuse 
kunstenares op school geweest om met de 
kinderen kunst te maken. Ze had de eer-
ste les een heel groot papier meegenomen 
waar de kinderen met zijn allen omheen 
konden zitten om te “dansen” met de han-
den met wascokrijtjes er in. 

De tweede les had ze heel veel gekleurde 
spullen meegenomen waar de kinderen 
een bouwwerk mee mochten maken. 

Een brandweervrouw kwam vertellen hoe 
je je huis veilig kunt maken tegen brand. 
Na het verhaal van haar, werd juf Marije 
omgetoverd als brandweervrouw!

Ook kwam er nog een muziekjuf langs met 
een aantal mooie instrumenten waar de 
kinderen kennis mee mochten maken. Ze 
hebben gespeeld op een darbuka, met de 
shakers en op een woodblock. Wat een 
feest!

Tijdens al deze extraatjes werkte we aan 
het thema herfst en Sintmaarten. Dit jaar 
hebben de kinderen hun eigen lampion 
onworpen! Het begon natuurlijk met een 
schets een daarna maakten ze de lampion 
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met als basis een fles. Wat zijn ze prachtig 
geworden!

De kinderen uit groep 2 hebben nog een 
tekening gemaakt van het lampion lopen.

Jasper Tepper
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Mette ter Steege

Luca Noordhuis
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Ilse Kruims

Fleur Dijkstra
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Verenigingsnieuws

Dorpshuis

Beste donateurs van Stichting Dorpshuis 
Roderwolde e.o. Het bestuur is verheugd 
dat Stichting Dorpshuis Roderwolde 
e.o. het afgelopen jaar weer een brede 
steun heeft ontvangen in de vorm van 
donateursgelden. 

Uw bijdrage is voor het voortbestaan van 
het dorpshuis van groot belang.

Veel donateurs hebben het dorpshuis 
gemachtigd de donateursgelden jaarlijks 
automatisch te innen. 

Wij maken u erop attent dat deze afschrij-
ving plaatsvindt in de maand december. 

De donateurs die niet via automatische 
incasso betalen worden via de mail ver-
zocht het benodigde donateursbedrag over 
te maken of bezocht door een vrijwilliger 
of één van de bestuursleden.

Voor diegene die nog geen donateur is, 
maar dit wel zou willen worden, gelieve 
even contact op te nemen met één van 
onze bestuursleden, te mailen naar 
dorpshuisroderwolde@gmail.com of een 
berichtje achter te laten in de brievenbus 
van het dorpshuis Hoofdstraat 21a.

Wij willen u alvast bedanken voor uw bij-
drage voor dit jaar!

Het dorpshuisbestuur

N.d. Henk Roelfzema

Jacobskerk Roderwolde

Zij die weg zijn, zijn niet weg.
Het gemis komt altijd in de herfst. Als de 
ramen nat zijn van de regen en de bladeren 
waaien door je tuin. Nooit in de zomer. 
Dan ben ik te druk. Te vrolijk. De tijd 
neemt me dan mee.
Maar als het stiller wordt en je bergt je 
tuinmeubels op, dan voel ik ze: al die men-
sen die voorbij zijn gegaan.

Mijn vader die jaarlijks zijn eigen gevecht 
met het boomblad uitvocht, hark en krui-
wagen bij de hand. Mijn moeder die elk 
seizoen de kleren in de kasten wisselde. 
Van zomer naar winter. Van winter weer 
naar zomer.

Ze stierven beiden, al jaren geleden.

Ik mis de mooie dingen die we kregen. 
Ik voel de pijn die we elkaar aandeden. 
Omdat we mensen waren. Elkaar niet altijd 
begrepen. Niet altijd hetzelfde wilden. Ik 
zou nog een keer “Sorry” willen zeggen. 

“Geeft niet.”, van hen willen horen.

Terwijl je de barbecue schoon schrobt, 
voel je dat je zelf voorbij gaat. Niemand 
blijft. Mijn ouders niet. Ikzelf niet.

Er gloeit een melancholie en die wil 
gehoord worden. Dat iemand zegt: “Dat 
heb ik ook.” “Zo voel ik het ook.” Even 
delen. Dat je niet alleen staat in je kleinere 
en grotere verdriet.

Ik vind het ontroerend dat de kerk al eeu-
wen lang, juist bij de kanteling van de tijd, 
ruimte geeft om al die mensen van wie we 
hielden nog eens te noemen. Ooit woonde 
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ik in Polen. Op 1 en 2 november leek het 
land wel binnenste buiten te keren. Dan 
zag je héél even, wat iedereen verborgen in 
zich droeg. Dan raakten de begraafplaat-
sen vol leven. Mensen boenden graven 
schoon. Legden bloemen neer. Staken 
kaarsen aan. Zó veel kaarsen, dat de kerk-
hoven licht gaven in de nacht.

Wij zijn soberder. Maar ook bij ons zie je de 
vrijheid om niet te vergeten groter wor-
den. Televisie. Internet. Lichtjestochten 
op straat. Herdenkingsbijeenkomsten in 
kerken. Op 24 november gedenken we de 
overledenen in De Helte in Roden. De kerk 
aan de Touwslager.

Omdat ze wel weg zijn, maar niet weg. Ze 
leven nog. Soms zie ik in een handgebaar 
van mij de handen van mijn vader weer. 
Soms hoor ik mijzelf en denk: “Dat zei 
mijn moeder ook!” De gestorvenen leven. 
In mijn gemis.

Sybrand van Dijk.

Sint Maarten.
Het was weer een gezellige boel met Sint 
Maarten. We hoorden overal kinderstem-
men in de straat. En we zagen lichtjes en 
hoorden liedjes. 20 kinderen wandelden 
naar de Jacobskerk. Ze kregen warme cho-
colademelk. Zo warmden ze op. Want het 
regende en waaide die avond. “Zoals dat 
hoort met Sint Maarten”, zei iemand.

Kinderkerstspel!
20 december is er om 19.00 uur het jaar-
lijkse kinderkerstspel. Met de kinderen 
van school. En dominee Walter Meijles. 
Van harte welkom! Ook als u geen school-
kind meer bent.

Kerstnacht!
24 december om 21.30 uur begint de kerst-
nachtdienst. Fijn zingen bij de boom. Een 
kerstpreek. En zang van het duo May and 
June. Zij zingen in December, het is een 
wonder.

Sybrand van Dijk

Kerstmiddag Jacobskerk
U, en andere belangstellenden, bent op 
dinsdag 17 december om 15.00 uur van 
harte welkom in de Kerk voor een korte 
kerstviering, daarna gaan we gezamenlijk 
naar het Jeugdgebouw waar we onder het 
genot van een kopje koffie óf thee luisteren 
naar een kerstverhaal voorgelezen door 
Annie Scheepstra. 

Ter afsluiting kunnen zullen we samen 
genieten van een broodmaaltijd. 

Opgeven kan bij Trieneke Aukema, tel. 
050-5032494
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IJsvereniging Roderwolde

Het dak IS er af!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Even een update van de activiteiten van de 
IJsvereniging. 

Op vrijdag 25 oktober is het asbest dak 
verwijderd door de firma Spandau en dus 
was tijd voor het bestuur om het dak te 
voorzien van dakplaten. Op zaterdag 26 
oktober zijn we met deze klus begonnen 
en in de loop van de daarop volgende week 
zijn de werkzaamheden voltooid.

De voorzijde is voorzien van nieuwe dak-
panplaten , die we afgelopen zomer op 
een zeer warme dag, vanuit Rogat hadden 
opgehaald. 

De achterzijde is voorzien van 2e hands 
platen die we gratis konden krijgen. Na het 
aanbrengen van de dakplaten is het tijd om 
de restklussen te gaan doen. Windveren 
aanpassen en de dakgoot opnieuw instal-
leren. Al met al gaat het ons gemakkelijk 
lukken om de werkzaamheden te voltooien 
voor de aanvang van het nieuwe schaats-
seizoen. Laten we hopen op een ijsrijke 
winter met veel schaatsplezier.

Ook dit jaar kunnen leden van onze 
IJsvereniging weer gebruik maken van de 
schaatsdagen op Kardinge.

De data:
h 9 november 2019 van 16.00 tot 18.00 

uur

h 28 december 2019 van 17.00 tot 19.00 
uur

h 22 februari 2020 van 16.00 tot 18.00 uur

Het dragen van handschoenen en muts is 
verplicht. De kosten zijn voor rekening van 
onze IJsvereniging.

Met vriendelijke groet, Bestuur 
IJsvereniging Roderwolde e.o. 

v.d .

Piet Boelen ( voorzitter) 

Culturele Driehoek

De ‘Stichting Culturele Driehoek 
Roderwolde” werd in 2007 opgericht 
door dominee Martin de Heer van de 
Jacobskerk, Margreet Versteeg, voorheen 
molenaarsvrouw op de molen Woldzigt en 
Marga La Crois, een van twee voormalige 
uitbaatsters van café Het Rode Hert. 

10 jaar lang heeft de stichting met plezier 
optredens en voorstellingen op het gebied 
van streektaal, poëzie, kunst, muziek en 
theater in de 3 locaties (kerk ; kroeg en 
molen) georganiseerd waar veel mensen 
van hebben genoten.

Tijdens de bestuursvergadering van 29 
januari 2018 van de “Stichting Culturele 
Driehoek Roderwolde” heeft het bestuur 
besloten de Stichting te ontbinden.
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In overleg is besloten de baten van de 
Stichting te schenken aan de Jacobskerk te 
Roderwolde waarbij het bestuur de kerk 
heeft gevraagd in de geest van de Stichting 
Culturele Driehoek Roderwolde, het geld 
in te zetten voor het organiseren van 

optredens en voorstellingen betreffende 
cultuur in de meest brede zin. De activi-
teiten hebben ten doel de leefbaarheid en 
levendigheid van het dorp Roderwolde te 
stimuleren.

De “Jacobskerk” beheert het geld, en wil 
organisaties of mensen die activiteiten op 
cultureel gebied gaan of willen organise-
ren de gelegenheid geven om een beroep 
te doen op een bijdrage uit de baten van de 
Stichting. Hiervoor kun je contact opne-
men met : 

Dity de Vries, Bovenland 10, Roderwolde

washandje, voor de vogels het één en 
ander, trommels, een emmer met schoon-
maaksop en doekjes, een bordje met 
lekkere eetbare spulletjes, snuisterijtjes. 

Greet en Tineke gingen eerst achter het 
bord zitten om de nummers te pakken en 
op te noemen. Daarom namen Jannie en 
Jechien elk 2 kaarten om in te vullen. Dat 
was dan ook voor de dames achter het 
bord, Tineke en Greet. 

Na de pauze wisselden deze 4 dames van 
functie. Iedere keer gaf eerst de bovenste 
of de onderste rij een prijsje en dan de 2 
rijen tezamen en dan de hele kaart. Na 2 
ronden was er de pauze met een drankje 
en dit keer ook verschillende lekkere 
hapjes. Waar ook Greet en Tineke voor 
hadden gezorgd. 

Na de pauze werden er nog 2 van deze 
spelletjes gespeeld en daarna hadden ze 
nog een grote mand met verschillende 
bloembollen in de aanbieding. Dit was 
voor in 1 keer de hele kaart vol. Om onge-
veer 10 uur ging iedereen met een voldaan 
gevoel weer naar huis. 

Woensdag 4 december is het bij de 
Vrouwenvereniging Sinterklaasfeest.

Vrouwenvereniging Roderwolde

Woensdag 6 november 2019 gingen 
de leden van de Vrouwenvereniging 
Roderwolde gezamenlijk Bingo spelen.

Tineke en Greet hadden voor 5 rondes 
leuke cadeautjes gekocht. In de vorm 
van handschoenen, een handdoek met 
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Rowolmer Archief

Berigt 59: de schoolhoofden van 1979.
Begin 1979 diende meester Peter van 
der Velde, na 25 jaar hoofdonderwij-
zer in Roderwolde te zijn geweest, bij de 
gemeente Roden zijn ontslagaanvraag 
in. Hij kon gebruik maken van de VUT-
regeling en vond het onderwijs met steeds 
vernieuwingen welletjes. Hij was trouwens 
niet de enige van zijn generatie in de regio 
die het voor gezien hield, ook in Peize 
(meester Oosterhof) en in Norg (meester 
Brals) stopten schoolhoofden.

De gemeente liet er geen gras over groeien. 
Zowel in het Nieuwsblad van het Noorden, 
als in het blad “De Vacature”, als in “Het 
Schoolblad” werden sollicitanten opge-
roepen voor de functie van “hoofd van 
de drieklassige openbare lagere school 
te Roderwolde”, met daarbij wel de 
opmerking dat de school binnen drie jaar 
tweeklassig zou zijn.

In die tijd geen wollige teksten in de adver-
tentie, van de te benoemen kandidaat 
verwachtte men “dat hij met grote inzet de 
belangen van de school behartigt, o.a. door 
het onderhouden van een intensief kontakt 
met de schoolbevolking”. Ook niks m/v 
dus, er werd een HIJ gezocht.

Voorafgaand aan de sollicitatie-oproep 
vergaderde de Oudercommissie in 
Roderwolde met een aantal ouders om 
zelf een profielschets op te stellen, die aan 
B&W werd gepresenteerd. Hierin lieten 
Jannes Bolhuis en Roel van Zonneveld dui-
delijk uitkomen dat het nieuwe hoofd zich 
ook zou moeten “inleven in de gang van 
zaken in de dorpsgemeenschap”. 

Verder bij voorkeur afkomstig van het 
platteland, tussen de 30 en 45 jaar oud en 
een man, gezien het vooruitzicht van een 
kleine tweemansschool met een juf in de 
laagste klassen.

Direct na afloop van het schooljaar 
organiseerden de gemeente Roden 
en de Oudercommissie een drukbe-
zochte afscheidsreceptie op 29 juni in 
het Dorpshuis. ’s Middags feest voor alle 
verklede schoolkinderen, ’s avonds het 
officiële deel.

Aansluitend kwam de benoeming van het 
nieuwe hoofd: Bert Blaauw uit Roden, die 
tot dan aan de Scheepstraschool in Roden 
was verbonden. Voor de familie Blaauw 
werd het de eerste tijd nog even afzien 
omdat Bert vanuit zijn woning in Roden 
heen en weer moest reizen. De hoofden-
woning naast de school in Roderwolde 
was namelijk niet direct beschikbaar; 
de verhuizingen moesten wachten op 
de bouw van een nieuwe woning aan de 
Hansenkamp, een straat waarvan het 
voorste deel nu dus ook al 40 jaar bestaat!
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Energiek Roderwolde

Isoleren doe je met een plan,
als het aan energie-adviseur Anita 
Speelman ligt. 

Voor Energiek Roderwolde heeft ze op 13 
november een presentatie gegeven in het 
MFA over isoleren vanuit het idee dat je 
naar een plan toe werkt. Het uiteindelijk 
doel is energieneutraal wonen. Anita heeft 
zelf ervaren hoe het is om een energieneu-
traal huis te bouwen. Op basis van haar 
kennis en ervaring heeft ze een methode 
ontwikkeld die ze de “Routekaart naar 
energieneutraal wonen” noemt. Het is 
een stapsgewijze aanpak, waarmee je per 
stap een plan maakt dat overzicht biedt 
en inzicht geeft in de samenhang van de 
oplossingen. De voordelen van deze aan-
pak zijn dat het energetisch renoveren 
van je woning financieel haalbaar wordt, 
je een gezonde lucht in je woning hebt, je 
comfortabel woont en dat er bouwfysische 
problemen worden voorkomen.

Maar hoe maak je voor jezelf een plan? 

Daarin staat de Trias Energetica centraal: 
1 Beperk het verbruik
2 Wek de energie die je gebruikt duurzaam 

op
3 Gebruik energie zo efficiënt mogelijk

Stap 1 is dus isoleren. 
Het is belangrijk dat je het thuis rondom 
isoleert, dat er geen koudebruggen ont-
staan, want daar lekt de warmte dan 
alsnog weg. 

Er zijn zo’n 20 verschillende soorten 
isolatiematerialen, Anita legt uit wat de 
verschillen in isolatiewaarde zijn van de 
verschillende materialen, die loopt op tot 
een factor 10. Isoleren helpt niet op het 
moment dat de warmte kan weglekken 
door luchtlekken. In feite moet het huis 
luchtdicht zijn. Dat betekent alle kieren en 
gaten bij langs gaan en daar moet je heel 
ver in gaan wil je echt energie besparen. 
Een gevolg van het isoleren en luchtdicht 
maken van je woning is dat je ook aan-
dacht moet gaan besteden aan de ventilatie 
in de woning. Want bij matige isolatie 
en kierdichting kunnen er condens pro-
blemen ontstaan met schimmelvorming 
als gevolg. Dat wil je niet, dus het gaat bij 
isoleren niet alleen om isoleren, maar om 
Isoleren + Luchtdicht + Ventilatie.

Als je wilt toewerken naar energieneu-
traal wonen dan moet je de maatregelen 
goed plannen en afstemmen, het is een 
soort puzzel die maar op één manier in 
elkaar wil. Dat betekent dat elke maat-
regel die je treft in feite al voorbereid is 
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op de gewenste eindsituatie van energie-
neutraal wonen. Bij elke maatregel moet 
je dus in één keer voor voldoende isola-
tiewaarde zorgen. Anders is het later een 
desinvestering.

Onderhoud aan je woning wat op termijn 
toch nodig is kun je misschien goed com-
bineren met verduurzaming. Dat vraagt 
om inzicht in je huis en goed nadenken 
hoe je aanpassingen (bv nieuw dak of 
nieuwe keuken) kan combineren met iso-
latie. Daarom is ieder plan weer anders. 
Normaal is een logische volgorde: dak, 
vloer, ramen/deuren, gevels.

Subsidie
Er is een subsidie voor isoleren (SEEH). 
Daarnaast kun je heel goedkoop geld lenen 

via de Energiebespaarlening, deze wordt 
gesubsidieerd door de provincie Drenthe.

Informatie of advies
Wil je graag persoonlijk advies van 
Anita? Dat kan door haar te bellen of te 
mailen: Anita Speelman, 06-41236597, 
info@zuinigwonen.nl

Warmtescan of Speur de Energieslurper
Voor het aanvragen van een warmte-
scan van je woning of aanmelding voor 
de energie bespaaractie met “Speur de 
Energieslurper” kun je terecht op www.
energiekroderwolde.nl.

Op de hoogte blijven?
Meldt je dan aan voor de Nieuwsbrief van 
Energiek Roderwolde via de website.

Belangrijke data!

Wanneer Wat Waar Opgave nodig

27 nov. 2019 
20.00 uur

Energiek Roderwolde op ALV Het Rode Hert Nee

03 dec. 2019 
19.30 uur

Lezing over warmtepompen Wapen van Drenthe, Roden Nee

11 dec. 2019 
18.45 uur

Workshop: Maak je eigen rou-
tekaart naar Energie Neutraal 
Wonen

Het Rode Hert Ja
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RECEPT VAN DE MAAND

Tomaten- paprikasoep

8 personen (zowel met als zonder vlees erg 
lekker)
h 6 (roma) tomaten

h 6 rode puntpaprika’s

h 1 spaanse peper

h 2 tenen knoflook

h 2 uien

h 2 wortels

h 2 preien

h 3/4 knolselderij

h 1 klein blikje tomatenpuree

h 2 liter groentebouillon

h Peper en zout

h Olijfolie

h Evt bekertje crème fraiche en takje 
rozemarijn

h Evt 3 rundersausijzen gekookt in plak-
jes of ca 200 gr chorizo in blokjes

Bereiding

1 Snij de uien, prei, knolselderij en wor-
tels in stukken

2 Verwarm olie in een soeppan en stoof 
hier de groente in

3 Snij de knoflook en spaanse peper( met 
of zonder pitjes, naar gewenste pit-
tige voorkeur) fijn en voeg toe aan de 
groente

4 Ontvel de tomaten en snij de tomaten 
en paprika in stukken

5 Voeg het blikje tomatenpuree toe aan de 
groente. Goed over de bodem roeren ( 
ontzuren)

6 Voeg de tomaten en paprika toe en laat 
het geheel 5 min sudderen. Wel af en 
toe doorroeren

7 Giet de bouillon erbij, doorroeren en 
laat het geheel gaar koken

8 Pureer de soep met een staafmixer en 
maak op smaak met peper en zout

9 Nu kan het vlees erbij. Houd eventueel 
¼ deel van de prei apart. Deze in heel 
dunne ( halve) ringen snijden en aan de 
soep toevoegen

10 De soep in 5 min opwarmen en opdie-
nen. Voor de liefhebber met een lekkere 
schep crème fraiche en garneren met 
rozemarijn.

Eet smakelijk!
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

 - 400.000 - Lastige potklei
Zonder dat we ’t in de gaten hebben is de 
aanwezigheid van potklei in de onder- of 
bovengrond van Roderwolde en zijn omge-
ving van invloed op veel zaken, met name 
op de waterhuishouding. Het spul is name-
lijk volledig (en ik bedoel écht volledig....) 
ondoordringbaar voor water, zodat het 
regenwater alleen via de bovengrond (of 
helemaal niet-) kan worden afgevoerd.

Bij ons in de Hansenkamp is er bijna geen 
huis zonder stagnerend water in de kruip-
ruimte die meestal net boven de potklei zit. 
Het Bovenland is bijna op potklei gebouwd 
en er moest daarom, een primeur voor 
het dorp, bij de nieuwbouw vaak worden 
geheid, tot groot verdriet van de nieuwe 
bewoners. Vroeger nam men dat risico 
niet en liet men bij nieuwbouw de potklei 
links liggen: verreweg de meeste oudere 
huizen zijn hier gebouwd op een laag 
stevig zand die hier en daar boven op de 
potklei ligt, b.v. langs de Roderwolderweg, 
op Sandeburen of kleinere zandkopjes die 
soms “Horsten” worden genoemd (op het 
ontstaan daarvan kom ik later nog terug).

Ook buiten de bebouwing zie je de invloed 
van de ondoorlatende ondergrond: veel 
van de lagere graspercelen zijn inten-
sief begreppeld, en er is hier veel “kwel”, 
d.w.z. grondwater wat boven de potklei 
afstroomt tot het ergens aan het oppervlak 
naar buiten komt. Vóór de aanleg van de 
waterleiding was zo’n “wel” vaak een reden 
om er een put en een pomp op te zetten. 
Voor dat kwelwater uitstroomt heeft het 
onderweg soms wat opgelost ijzer meege-
nomen: pompwater had hier vaak een wat 
gelige kleur. Sloten in de buurt van zo’n 

kwelwaterbron hebben daarom soms een 
kenmerkend ijzervliesje aan het opper-
vlak. Veel van dat ijzer kan tot de vorming 
van z.g. ijzeroer leiden, ijzerconcentra-
ties die vroeger werden omgesmolten tot 
b.v. werktuigen. In een oude dorpsas van 
Roderwolde zijn tussen Sandebuur en het 
Kerkhof concentraties ijzerslakken gevon-
den die daarvan nog getuigen *).

Zelfs het Peizerdiep ondervindt hinder 
van het potkleicomplex: op de kaart en 
vooral bij de stuw op de Weehorst zie je 
hoe vanaf Lieveren, daar waar het riviertje 
zich door de potklei heen moet wurmen, 
het dal zich versmalt en het water hierdoor 
wordt opgestuwd. Pas na de Molenbrug 
wordt het weer wat gemakkelijker voor het 
afstromende water en verbreedt het dal 
zich weer. Overigens is in dit gebied nogal 
wat potklei afgegraven ten behoeve van de 
steenbakkerij.

Potklei is rijk aan kalk en aan voedings-
stoffen voor de plantengroei en heeft 
daardoor, wanneer het aan het opper-
vlakte ligt, een heel eigen vegetatie. De 
meesten van ons kennen natuurlijk de 
Bosanemoon, maar er zijn ook voor pot-
klei karakteristieke soorten zoals het 
Heelkruid die men elders niet aantreft. 

Vooral door het weerbarstige karakter van 
de potklei is het eigenlijk ongeschikt voor 
de landbouw of veehouderij op plaat-
sen waar het aan het oppervlak komt. 
Traditioneel werden deze stukken daarom 
gebruikt voor hakbos of voor het delven 
van grondstof voor de steenbakkerij in de 
z.g. Tichelwerken.

*) Ze zijn opgeslagen in het archeologisch depot in Nuis.
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

`Op zaterdag 26 oktober hadden we weer 
de nacht van de nacht, waarop we probe-
ren de lichtvervuiling in de natuur aan 
de kaak te stellen. Vast onderdeel is een 
excursie in het donker, om de natuur te 
beleven met andere zintuigen dan je ogen. 

Ditmaal wandelden zò n 22 deelne-
mers o.l.v. Lia en Wil via de dijk langs de 
Schipsloot over de dijkjes om het Groot 
Waal. Opvallend was de reikwijdte van 
het licht van autò s, de straatverlichting en 
vooral van de stad Groningen en de indus-
trieterreinen daaromheen. 

Aan de hand van een aantal gedichtjes 
lieten Lia en Wil de deelnemers de namen 
raden van vogels die we in de natuur in en 
om Roderwolde tegen kunnen komen. 

Terug in de molen werden er, onder het 
genot van glühwein, chocolademelk en 
hapjes, filmpjes vertoond van dieren die 
(vooral) in de nachtelijke uren tot leven 
komen, maar die we (dus) meestal niet 
zien. 

Het was jammer dat er maar weinig deel-
nemers uit Roderwolde kwamen. Ook 
waren er helaas maar weinig kinderen bij. 
Vooral voor hen waren de raadseltjes in de 
vorm van de gedichtjes bedoeld, maar er 
waren ook wel een paar lastige bij.

Probeer het maar eens:
1 Hij tikt op ramen met zijn bek 
Je denkt misschien wel, dat is gek
Vraagt hij soms aan jou een broodkorst
Die eigenwijze ……….

2 Zijn jongen draagt hij op zijn rug 
Als hij je ziet dan duikt hij vliegensvlug
Onder en wel meer dan een minuut
Dat moet dus zijn de ………..

3 Golvend zweeft hij over ’t riet
En een mals hapje versmaadt hij niet
Elk vogeltje hoe klein ook is me lief
Toch heb ‘k geen hekel aan de …………..

4 Er is een vogel die leeft in zonde
Niemand heeft nog ooit zijn nest gevonden
Ik vind het niet, hoelang ‘k ook zoek
Dat moet wel zijn de ……..

5 Ik zie een vogel en denk: zie daar de 
tjiftjaf

Dan hoor ‘k zijn roep en ik sta paf
Ik weet nu, dat het de tjiftjaf nièt is
Het is zijn evenbeeld, de ………………….

6 Hij kwam van onze zuiderburen
Naar hem kijken kan ‘k wel uren
Maar wat hij doet is vaak niet fraai
We noemen hem gewoon de………….

Ree bij nacht in het Klein Waal (infraroodcamera)
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7 Er zit een vogel op het dak
Hij draagt een zwartgrijs verenpak
Het is geen raaf of kraai, wat is het nou?
De deugniet is een …………

8 Van onder bruin met witte vlekken
Komt soms langs ons dorpje trekken
Je ziet hem ’s winters hier steeds vaker
Uit het noorden komt de ……….

9 Je ziet hem lopen in ’t moeras
Of met zijn snavel in een plas
Dan denk je steeds wat doet hij daar
Dat is tot slot de ……….. 

Foto Lia Snoek

Natuurwerkdag Drenthe

Zaterdag 2 november vond de jaarlijkse 
Natuurwerkdag plaats. Op 62 locaties in 
Drenthe namen 1545 deelnemers de zaag, 
takkenschaar of hooivork ter hand. 

Het landschap kan niet zonder vrijwilli-
gers en Landschapsbeheer Drenthe is trots 

dat wederom zoveel mensen actief waren 
tijdens de grootste vrijwilligersactie in het 
groen.

De officiële aftrap van de Natuurwerkdag 
in Drenthe vond plaats bij Dierenweide 
Het Stroomdal in Beilen. Gedeputeerde 
Henk Jumelet en wethouder Jan Schipper 
hebben met hulp van de lokale vrijwil-
ligers een lindeboom geplant. Naast de 
zorg voor de dieren en het kleinvee zijn 
de vele vrijwilligers op deze locatie onder 
andere actief met het onderhouden van de 
moestuin en het verzorgen van educatieve 
(natuur)projecten. Stichting Dierenweide 
het Stroomdal heeft in Beilen een spilfunc-
tie voor jong en oud!

Mooie resultaten in Drenthe
Tijdens de Natuurwerkdag zijn verschil-
lende broeihopen voor ringslangen 
omgezet. Deze takkenhopen zijn de 
kraamkamers van ringslangen en dienen 
jaarlijks opnieuw opgebouwd te worden. 
Om te bepalen hoe het met de ringslan-
gen gaat, worden de eieren verzameld. In 
Veenhuizen werden dit jaar 4300 eieren 
geteld: 1000 stuks meer dan in 2018.

Op diverse locaties is druk gesnoeid, zijn 
takkenrillen gebouwd en is (rondom) ven-
nen opgeschoond. Al het werk dat door 
de deelnemers is verricht draagt bij aan 
het voortbestaan van bijvoorbeeld wilde 
bijen, steenuilen en zandhagedissen. Maar 
gedurende het hele jaar kunnen deze dier-
soorten uw hulp goed gebruiken. Wilt u 
vaker aan de slag in natuur en landschap? 
Sluit dan aan bij een vrijwilligersgroep 
draag uw steentje bij.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Rustige tijden
Dirk Magré

Ook de afgelopen maand weer leven in de 
molen
Het zomerseizoen is al weer even afge-
lopen. Dan breekt voor de molen een 
behoorlijk rustige tijd aan. Maar, dat kun-
nen we over de afgelopen vier weken toch 
niet helemaal zeggen.

Eerst was er de Nacht van de Nacht op 
26 oktober (de datum van ingaan van de 
wintertijd) en precies een week later was 
de tweede zaterdag van de maand. Onze 
vaste dag voor de demonstraties olieslaan. 
Deze keer opgeluisterd door koorzang op 
de platte.

Nacht van de Nacht 26 oktober
19:00 uur. De molen draait; de buiten-
lampen zijn uit; binnen is de verlichting 
nog wel aan. Zo begon de Nacht van de 
Nacht bij Olie- en korenmolen Woldzigt in 
Roderwolde.

De deuren gaan open en direct komen de 
eerste deelnemers naar binnen.

Rond 19:30 (na een kop koffie of thee) 
werd uitleg gegeven over het waarom van 
de Nacht van de Nacht. Vervolgens een 
korte instructie voor de nachtwandeling 
(geen zaklantaarn of lichtje van de smart-
phone; veel luisteren en weinig praten en 
zeker met gedempte stem; en natuurlijk bij 
elkaar blijven).

Daarna ging de groep van 24 deelnemers 
onder begeleiding van Wil Schröder en Lia 
Snoek het donker in.

Direct de straat over en de met gras 
begroeide dijk langs de Schipsloot op. Juist 
op dat moment kwam aan de overkant van 
de Schipsloot een trekker met ladewa-
gen en heel veel licht het gemaaide gras 
opnemen.

Het verschil tussen licht en donker was 
hierbij dus in overtreffende trap aanwezig.

Bij een picknick plaats langs het verderop 
bereikte fietspad werd halt gehouden. 
Iedereen kreeg een klembord met vel 
papier en een potlood. De opdracht: teken 
(in het donker) iets wat voor jou typerend 
is aan de Onlanden. Dat is voor iedereen 
weer een heel nieuwe ervaring.
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Daarna werd de wandeling voortgezet 
richting het Groot Waal. Hier werd kort 
stilgestaan bij een klein poldermolentje 
waarbij uitleg werd gegeven over dat Groot 
Waal, als het ware een klein natuurreser-
vaat binnen de Onlanden. De wandeling 
ging hier over het dijkje rond dit speciale 
gebiedje.

Achter elkaar lopend werden we door Wil 
langs een behoorlijk moerassig stuk geleid. 
Beetje sompig, maar daar was iedereen 
op voorbereid. Hier was goed te ervaren 
hoeveel licht o.a. de stad Groningen (met 
herkenbaar het Gasunie gebouw) en indus-
trie terrein Westpoort uitstralen. Een 
beetje een andere kant op kijkend was het 
gewoon zo goed als donker aan de horizon.

Nog een korte stop onderweg, waar ons 
de sporen (wissels) van de otter werden 
aangewezen.

Onderweg hoorden we nog een aan-
tal keren de roep (krijsend geluid) van 
een of meer reigers en werd nog verteld 
dat de zilverreiger, hèt symbool voor de 
Onlanden, hier veelvuldig voorkomt.

Nog een kwartiertje lopen over het ver-
harde fietspad om tegen 21:30 begeleid 
door een paar spatjes regen weer terug te 
keren bij de nog steeds draaiende molen. 
Hier was inmiddels alle kunstlicht uitge-
schakeld en was de molen zowel buiten 
als binnen verlicht door kaarsen en 
petroleumlampen.

Binnen kregen we nog een korte voorstel-
ling van een paar video’s van nachtdieren 
(en nachtdier geluiden) en werd de Nacht 

van de Nacht afgerond met warme choco-
lademelk, glühwein, of wat fris en warme 
knakworstjes e.d.

Na een klein uurtje ging iedereen voldaan 
en tevreden weer naar huis. De molen 
werd stilgezet en alle kaarsen gedoofd.

Het was een mooie Nacht van de Nacht.

Zaterdag 2 november Kleinoot
De olieslagers waren deze dag weer druk 
in de weer. Tegelijkertijd werd de platte 
ingericht als “concertzaal”. Kleinoot, een 
gemengd a capella koor (met af en toe 
muzikale begeleiding van gitaarspel door 
de dirigent), was intussen begonnen met 
inzingen.

Om 14:30 uur waren alle geplaatste klap-
stoelen bezet door een geïnteresseerd 
publiek en werden door het enthousiaste 
koor diverse liederen ten gehore gebracht. 
Hun repertoire van deze dag was met een 
flink aantal molenliederen behoorlijk afge-
stemd op de molen.

Na zo’n half uurtje van de mooie klanken 
van het koor te hebben genoten was er een 
pauze. Door de mensen van de molen was 
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voor koffie en thee gezorgd (te nuttigen 
tegen een vrijwillige bijdrage). Daarbij was 
een keur aan soorten zelfgemaakt gebak 
wat door de koorleden was meegebracht.

Om 15:30 was nog een tweede optreden 
van het koor. Weer zo’n hal uur lang. Na 
afloop nog even gezellig met elkaar na 
kletsen en toen waren het weer de klap-
pen van het olieslaan die de boventoon 
voerden. Zowel de koorleden als wij van 
de molen waren erg enthousiast over 
deze happening. Er is dan in de toekomst 
(misschien komende zomer een keer met 
koorzang vanaf de stelling???) best wel een 
keer een herhaling te verwachten.

College B&W op bezoek (dinsdag 5 
november)
Op 10 oktober kwam het volgende bericht 
van Het Drentse Landschap (HDL) bij ons 
secretariaat binnen:

“Vanuit de gemeente Noordenveld is er een 
verzoek bij ons neergelegd voor een bezoek 
aan locaties van HDL binnen de gemeente. 
Wij hebben daar een conceptprogramma 
voor opgesteld waarin we graag de molen 
zouden willen meenemen.”

Daar hebben wij natuurlijk geen “Nee” 
tegen gezegd.

Op 5 november om 14:00 uur was het dan 
ook zo ver. Na wat korte presentaties door 
mensen van HDL zijn de zes collegeleden 
en vier Drents Landschap mensen kort 
rondgeleid door de molen met de nadruk 
op de olieslag. Er was maar 20 minu-
ten beschikbaar. De bezoekers waren zó 

enthousiast dat het voor de organisatoren 
moeilijk was om ze op tijd naar buiten 
te krijgen voor het volgende onderdeel 
van het programma: een bezoek aan De 
Kleibosch.

Ook dit was een zeer geslaagde middag. 
Getuige: het enthousiaste dankwoord dat 
wij later per mail ontvingen.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende 
tijd:
h Woensdag 20 november: de hele 

dag klauteren 2 mannen van de 
Monumentenwacht door de molen 
om een zorgvuldige inspectie te doen. 
Naar aanleiding daarvan ontvangt de 
eigenaar (HDL) een rapport met aan-
bevelingen t.a.v.de urgente en minder 
direct urgente zaken waar de komende 
tijd aandacht aan dient te worden 
besteed. Dit zorgt er mede voor dat de 
molen nog heel veel jaren voor ons en 
ons nageslacht bewaard en in goede 
conditie blijft.
h Zaterdag 7 december: Er wordt weer 

olie geslagen van 13:30 tot 16:30 uur.

h Zaterdag 4 januari (in het nieuwe jaar!). 
Ook dan wordt ’s middags olie geslagen.

Voor groepen kan via de website een 
afspraak worden gemaakt via de pagina 

“Contact” op www.woldzigt-roderwolde.nl.

Hartelijke groet, de molenaar en 
molenaarsvrouw, 

Dirk Magré en Wilma Bruin
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COLUMN

Beeld
Henk van Kalken

Heeft u dat nou ook? Een oud beeld dat 
zómaar even voor het geestesoog ver-
schijnt en weer verdwijnt. 

Laatst gebeurde het opnieuw. Een her-
innering kwam naar boven en brandde 
weer kort mijn bewustzijn, als een gepro-
jecteerd beeld uit een schilderij van de 
Amerikaanse kunstenaar Edward Hopper. 

Ik was nog jong en zat in de tram op 
weg naar mijn werk. Het rammelende 
vehikel stopte bij een halte op een plein 
bij een klein park, begroeid met grote 
kastanjebomen. 

De herfst viel in en de eerste bladeren 
lagen verkleurd tussen de afgevallen kas-
tanjes. Aan de rand van het parkje stond 
een verveloos bankje, met daarop, onder 
de schaduw van de bomen, twee mense-
lijke figuren. 

Een man, gekleed in een zo te zien voor 
hem ongemakkelijk zittend, net bruin 
pak met een anjer op de kraag. Een strop-
das met schuine, felle strepen, als een 
waarschuwend verkeerssignaal. Hij zat 
voorovergebogen op zijn bankje, de onder-
armen steunend op zijn knieën. 

In zijn grote, knoestige rechterhand hield 
hij een shagje vast terwijl hij moedeloos 
naar de grond staarde. Zijn pakje shag en 
aansteker lagen links naast hem. Eén meter 
verderop zat een vrouw van onbestemde 
leeftijd. 

Ze zat kaarsrecht en staarde roerloos naar 
de tram, alsof ze overwoog om nog snel in 
te stappen voordat hij wegreed. Ze droeg 
een roze jurk met een witte sluier over 
haar hoofd. 

Ze klemde zo te zien met de moed der 
wanhoop een bos afhangende anjers in 
haar linkerhand, die krachteloos op haar 
schoot rustte. 

Haar blik kruiste kort de mijne terwijl de 
tram ons, na een korte bel, piepend in de 
rails, uit elkaars leven reed. 

Ik was geraakt door dit treurig ogende 
toonbeeld van volstrekte eenzaamheid. 

Gingen ze trouwen, of hadden ze dat 
zojuist gedaan? Of, wellicht, waren ze 
onderweg naar het stadhuis en besloten op 
het laatste moment er toch maar van af te 
zien? 

Deze beeldflits, mijn fantasieën hierover 
en ik hebben samen een tijd van zeker vijf-
tig jaren overleefd.
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ROWOLMER DROKTE

Feest in ’t dörp
Albert Boelen

Van tied tot tied kuj zo’n dag hebben. 
Amsterdammers nuumt dat een ‘takken-
dag’. Drokte is dan niet allennig de drokte 
um je hen, mor ie hebt dan ok drokte 
met een aander. In het geval van Berend 
gunk het um zie eigen Wubbegien. En 
as ’t Berend hiet in de nak wordt, giet hij 
d’r vandeur en zöcht de wind um de kop 
op. Zo kwam hij nog hielemaol zwieterig 
bij Marten Scheepstra terecht. Hij was de 
ienige klant en Marten har metien de nei-
ging um het brettie met ‘besloten partij’ op 
’t glas te hangen. “Berend mien jong, gao 
toch gauw ies eebm zitten” – “het liekt d’r 
op daj wal iene kunt gebruuken”. 

Toen Berend wat bijtrökken was, kun hij 
vertellen hoe ’t zat. Stom genog gunk ’t 
ok nog um wat moois en wat feestelijks. 

Hij har zuk anmeld as heufd-waogenbou-
wer veur de Heufdstraot Noord veur ’t 
grote dörpsfeest bij ‘t 75-jaorig bestaon 
van Dörpsbelangen. Dat was zien vrouw 
metien in ’t verkeerde sloekgat scheuten.

 “Ach mannegie, in de eerste plaots giet het 
um het jubileum van de vrouwenveriening, 
in de tweede plaots gao wij het dizze keer 
hiel aans dooun en in de daarde plaots koj 
mij niet hen de schuur van Jans Jalving bij 
die wagenbouwers – alle aovnds weer bon-
gelnd in hoes kommen met een peins vol 
draank en warkelijk bouwen, ho mor…!”. 

“Ie kunt ja nog gien haomer vasthollen; wat 
wol ie toch ? “. “Waorum is het wicht van 
Gerrit Moes acht jaor leedn achterover van 
de wagen vallen ? 

Juust, umdat het stoeltie schief vastzet was 
met te körte schroeven – waorum zakte de 
wagen van oeze buurt in de eerste de beste 
bocht bij Geert Buring deur de veurasse ? 
Juust, umdat ie op ’t lest d’r nog een paor 
dikke boomstammen op mussen stouwen 

– en zo kan ik nog wal eebm deurgaon – ie 
komt mij niet weer hen die schuur van Jans 
Jalving en daormet uut…!”. 

Het was begund met een bekend mienings-
verschil, mor ’t was van kwaod tot arger 
worden. Wubbegien har met de vrouwen-
veriening een hiel aander plan oetbrödt. 
Ze wollen dizze keer de hoezen mooi ver-
sieren met gekleurde lappies en vlechtwark 
en ze wollen ’t met de optocht aansum 
dooun. De bus van Bertus Jansma zul 
anpakt worden en het dak zul d’r ofhaald 
worden. 
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De buurtbewoners en al heur vesite kun-
nen dan ’s nommedaags um beurten in de 
bus zitten en weuren rondtoerd langs alle 
versierde hoezen as een soort ‘triomftocht’ 
en as een feestelijk begun van ’t grote 
daansfeest. 

Gien wagens, mor ien bus en 
Dörpsbelangen en ok de schoel mussen 
daor mor an metwarken. De tied was aans, 
dus het feest mus ok aans – de vrouwen 
wollen veraandering in ’t dörp. Berend 
zakte weer achterover in de stoel an de 
taofel bij Marten en begunde an zien 
daarde draankie. Mismoedig schudkop-
pend keek hij veur zuk oet. 

Marten zat hum geduldig an te kieken 
en luusterde andachtig. “Mor kereldie”, 
begunde hij veurzichtig, “veur dat veur-
stel van de wichter is wal wat te zeggen”, 

“mor ik begriep daj een mooie wagen wilt 
maoken”. “D’r mut toch een menier wezen, 
waorop wij met mekaor een mooi feest 
kunt vieren ?“. Singelier is dat toch; kleine 
neringdoounden bint soms zo verstandig 
! Berend keek hum vraogend an; hij was 
undertussen alweer wat kalmeerd. Marten 
begunde hum oet te stukken, hoe ’t zul 
kunnen. 

Nao ’t viefde rondtie leken de mannen 
al een stuk vrolijker en oeteindelijk hef 
Marten een opgekalefaterde Berend ach-
terop de Kreidler weer hen hoes bracht.

 Een paor weken laoter kwam de feest-
commissie mét de vrouwenveriening 
én dörpsbelangen én de schoel weer bij 

mekaor en weur d’r een gloepens mooi 
plan in mekaar timmerd: de hoezen én de 
veurtuunen weuren deur de vrouwen ver-
sierd en ok veurzien van kleurige laampies, 
de bus van Bertus weur anpast en as een 
‘lösse bus’ klaormaokt veur een paar toer-
ritties deur ’t dörp en de boetendörpen. 

Op een paor plekken weuren in schuren 
van boerderijen een paor peardekarre-
gies versierd as mini-versierde-wagens, 
bedoeld veur alle kinder van ’t dörp en de 
boel weur anvuld met kleurriek versierde 
fietsen, rolstoelen, kinderwagens, rollators, 
scootmobiels en fietskarregies. 

Op de nommedag van de feestdag was d’r 
zo een optocht van versierde wagendies en 
al ’t aandere spul en ’s aovends in ’t twee-
duuster kunnen de buurtbewoners um de 
beurt in de bus van Bertus metdooun an 
een locht-toer langs de versierde en mooi 
verlochte hoezen. 

Nao de leste rit begunde dan het feest in de 
grote feesttent met veul meziek veur elke-
nien wat wils en daanserij. Zo leverde de 
drokte oeteindelijk weer neie drokte op en 
een mooi gezaomenlijk feest. 

Waoras een klein dörp toch groot in kan 
wezen en waoras een gooud huwelijk toch 
stark in kan wezen. Berend en Wubbegien 
daansden met ’t zwiet veur de kop tot laat 
in de nacht en ’t bleef nog lang drok in ’t 
dörp !
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Vallende bladeren

Een waterig zonnetje in de lucht vormt het 
geheel.
Waar ik naar zit te staren, terwijl ik me 
verveel.
En kijkend vanuit een luie stoel, zittend bij het 
raam. 
Wordt ik bepaald bij het einde van mijn aards 
bestaan. 

Het is nu november en zelfs al bij windstil 
weer.
Komen vele blaadjes van de bomen al dwar-
relend neer.
Dit is op zich al een boeiend en tijdrovend 
schouwspel.
Maar tegelijkertijd nadert de vergetelheid 
voor deze snel.

Dit voorjaar kwamen deze blaadjes plotseling, 
fris en kleurig groen.
En in een oogwenk veranderde de natuur en 
bomen toen.
De hele zomer mochten wij genieten van 
boom en blad.
Maar helaas , ook deze blaadjes hebben hun 
leven gehad.

Er is een parallel van de mens en het leven 
van een blad.
Beide hebben een waarderend en zinvol 
bestaan of gehad.
Tot het moment als eenmaal de dood haar 
intrede doet.
En dat is de prangende vraag waar ik nu aan 
denken moet.

Voor velen van die blaadjes , hoe mooi het 
ook begon.

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

Is nu onherroepelijk een bladerenbak het 
eindstation.
En voor de mens de confrontatie, nu niet aan 
denken.
Of… aan het hiernamaals aandacht gaan 
schenken.

OPROEP – GEVRAAGD – SCHOONMAAK 
Wij, als wijkteam van de PKN Roden-
Roderwolde, hebben naast de reguliere 
taken / activiteiten geen / te weinig tijd 
om de “Jacobskerk” en het “Jeugdgebouw” 
schoon te maken. Daarom zoeken we 
iemand die dit eens in de twee weken (een 
paar uur) tegen vergoeding wil doen.

Heb je interesse óf vragen neem dan con-
tact op met : 

Dity de Vries , tel. 06-10763457 óf 
050-5275448
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Dorpsagenda

woensdag 27 november 2019 
Dorpsbelangen: ALV. Aanvang 20.00 uur 
in café Het Rode Hert

donderdag 28 november 2019 
IJsvereniging: Algemene jaarvergadering. 
Aanvang 20.00 uur in café Het Rode Hert

vrijdag 29 november 2019 
Tennisvereniging Roderwolde: 
Klaverjasavond café Scheepstra. Aanwezig 
19.30  
Aanvang 20.00 uur

woensdag 4 december 2019 
Vrouwenvereniging: Sinterklaasfeest.  
Aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis

zaterdag 7 december 2019 
Rowolmer Archief: Open Archief.  
10.00 - 12.00 uur in de MFA

zaterdag 7 december 2019 
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan.  
13.30 - 16.30 uur

vrijdag 13 december 2019 
Dorpshuis: Pubquiz. Aanvang 20.00 uur

dinsdag 31 december 2019 
Dorpshuis: Oliebollenactie 
Dorpshuis: Oudejaarsborrel. 15.00 - 
18.00 uur

Colofon

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw, 
Sybrand van Dijk, Petra Koopmans, Nynke 
Krist-Talsma, Sonja Meijer, Hans Noordhof

Adres: Achtersteweg 2 9315TA Roderwolde 
E-mail: de.wolmer@gmail.com 
Telefoon: (050) 577 28 86 
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 december 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






