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Van de redactie
Ilse Blaauw

Veul heil en zegen! Ook uw redactie wenst 
dat aan al haar trouwe lezers. Eigenlijk 
mag het niet meer na Drie koningen, maar 
we bedoelen het goed, moet u maar reke-
nen… In deze Wôlmer treft u nog meer 
goede wensen aan en ook mooie verhalen 
over wat er allemaal weer te beleven was 
in de feestelijke decembermaand. Hoe is 
het u daarna vergaan? Zijn alle kerstspul-
len en feestversiering weer opgeruimd? De 
straat en stoep geveegd om alle afval van 
knal- en siervuurwerk weer op te ruimen? 
Heeft u de Blue Monday overleeft? Staan 
uw goede voornemens nog ferm overeind 
of is er al eentje gesneuveld?

Ook uw redactie heeft goede voornemens. 
Allereerst om op tijd op bed te gaan  op de 
dag van de deadline voor inleveren van 
de kopij van dit blad. Daarom hebben we 
besloten dat die deadline ingaat om 12 
uur ’s middags, zodat wij de rest van de 
dag kunnen gebruiken om uw blad mooi in 
elkaar te zetten.

Daarnaast willen we graag een inkijkje 
geven in wat er zoal bij de buurten en 
straten gebeurt, tijdens de voorbereidin-
gen van ons school- en dorpsfeest. Maar 
dat kunnen we natuurlijk niet alleen! 
Daarom treft u verderop in de Wôlmer een 
oproepje aan. Mocht u een bijdrage willen 
leveren, graag wel eerst overleggen met de 
buurtcoördinator!

Ik denk dat deze twee voornemens niet 
gaan sneuvelen… maar wie weet… u kunt 
er in ieder geval getuige van zijn hoe het 
ons vergaat. 
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

MFA De Doefkamp verblijdt met cheque van 
€ 1500
Op 23 december jl. werd aan vertegen-
woordigers van het bestuur van De  
Doefkamp (Henk Buring en Jolande Krap) 
een cheque van € 1500 overhandigd van-
uit het Rabobank Leefbaarheidsfonds. 
Daarvoor kwamen Lineke Hansen en 
Charlotte Metten van de Rabobank 
Noordenveld/West Groningen naar het 
dorpshuis in Roderwolde. Deze keer was 
het thema van het fonds  ”lokale leefomge-
ving in krimpgebieden”. 

Instanties als dorpshuizen, voedselban-
ken e.d. kwamen voor ondersteuning in 
aanmerking. De leden van de market-
teams van de bank, die met een bepaald 
dorp een binding hadden, mochten voor 
dat dorp een keuze maken. In één van 
die teams zat Lineke, die als oppas oma 
bij Anja Schuiling,(oud inwoonster en 
oud bestuurslid van het dorpshuis), hier 
regelmatig haar kleinkind naar de peuter-
speelzaal bracht. Met eigen ogen zag ze wat 
hier bij  MFA De Doefkamp, met inbreng 
van vele vrijwilligers, gerealiseerd is en 
dacht dat hier financiële ondersteuning 
welkom was. Zij heeft dat verder aange-
kaart bij de bank en het verzoek werd 
gehonoreerd.                                                                                                                                 

Het bestuur is haar daarvoor zeer 
dankbaar en het geld is een welkome 
ondersteuning voor de op handen zijnde 
verbouwing.

Mevrouw Bathoorn 100 jaar
Onze oudste abonnee, Aafke Bathoorn, 
ook oud inwoonster van Roderwolde en 
momenteel wonende in de Hoprank in 
Peize, is op 13 december 2019 100 jaar 

geworden. Dat is een felicitatie waard en 
we hebben haar daarom  thuis opgezocht 
en een attentie overhandigd.

Ze is in Roderwolde geboren en direct 
na het doorlopen van de lagere school, 
als dienstmeisje aan het werk gegaan bij 
boer Ananias in Lieveren en later nog in 
Langelo. Ze kreeg verkering met Derk 
Bathoorn en toen ze trouwden begonnen 
ze een schildersbedrijf aan de Hoofdstraat 
15 te Roderwolde. Daar heeft ze van 
1939 tot 2009 gewoond. Het echtpaar 
kreeg 4 zonen, 7 kleinkinderen en 15 
achterkleinkinderen. 

Ze heeft het prima naar haar zin in Peize 
en hoopt er nog een paar jaar aan vast te 
knopen.

Oud en nieuw rustig verlopen
De viering van oud en nieuw begon ’s 
morgens om 10.00 uur met luide knallen 
van het carbidteam Roderwolde, dat op 
het sportveld de zaakjes weer goed voor 
elkaar had. Ieder jaar wordt er wat nieuws 
bedacht en zo was er nu een beweeg-
bare “lanceerinstallatie” krieg het hén en 
weer. En er werd nu ook gebruik gemaakt 
van een ballenraper. Het gebeuren trok 
opnieuw heel veel bekijks, zowel vanuit als 
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van buiten het dorp. Jammer genoeg was 
er ’s nachts door de mist weinig te zien van 
het vuurwerk in de omgeving.                                                                                                                                     

De jeugd genoot volop rond het vreugde-
vuur op de hoek van de Hoofdstraat en 
de Kruiskamp, waarvoor ’s morgens al de 
nodige “brandstof” was neergelegd.

Hoewel er op Nieuwjaarsmorgen, her en 
der verspreid, nogal wat restanten van 
het afgestoken vuurwerk op straat waren 
achtergebleven was daar een dag later nog 
maar weinig meer van te zien en sporen 
van gewelddadigheid werden niet aange-
troffen.  Keurig. Laten we het zo houden 
met elkaar.

Nieuwjaarsvisites
Traditioneel worden er na de gezel-
lige oudejaarsborrel in het dorpshuis 
her en der in het dorp nieuwjaarvisites 
gehouden. Zo was er die van het café 
Het Rode Hert, de Buurtvereniging 
Haarveen/Haarveensedijk, die van 
de Roderwolderweg en één van de 
Tennisvereniging Roderwolde. Navraag 
wees uit, dat er van de gelegenheid volop 
gebruik is gemaakt.

Nieuw dit jaar was het speciale parcours in 
de sporthal, dat speciaal voor de kinderen 
was uitgezet, tijdens de oudjaarsborrel. En 
of er gebruik van werd gemaakt!

Spiegelschade
Het is lang goed gegaan, maar je kon er op 
wachten, dat het een  keer raak zou zijn. En 
zo gebeurde op 12 januari jl. Twee elkaar 
tegemoetkomende automobilisten uit 
ons dorp, rijdend op de Roderwolderweg, 
raakten elkaar met de buitenspiegels. Ze 
hielden  blijkbaar teveel rekening met de 
bomen. Verder onheil bleef hen gelukkig 
bespaard. Ze kunnen zich verder troosten 
met de gedachte dat ze niet de eersten zijn 
bij wie  dit gebeurt en ze ook zeker niet de 
laatsten zullen zijn. Tenzij………
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Dag 2019, hallo 2020!
Het kerstfeest was ook dit jaar weer een 
groot succes. Op donderdagavond 19 
december kwamen alle leerlingen in hun 
mooiste outfit naar school om met elkaar 
gezamenlijk te dineren. Wat hebben ze 
gesmuld van de heerlijke en mooie gerech-
ten die door de ouders waren bereid! 
Aansluitend voerden we de kerstmusi-
cal “Kerst met Ubuntu” op. We hebben 
ontzettend veel positieve reacties mogen 
ontvangen en waren weer super trots 
op alle kinderen! Het was een geslaagde 
afsluiting van het jaar. Op maandag 6 janu-
ari zijn we weer begonnen op school. 

Wij wensen alle lezers van de Wôlmer 
een fijn 2020 toe!

Schaatsen
Vanuit de voormalige activitetenladder zijn 
er fantastische initiatiefnemers geweest 
die voor ons, in samenwerking met VOOOR, 
de OV en de ijsvereniging, schaatsles heb-
ben geregeld bij Sportcentrum Kardinge in 
Groningen. Daar zijn wij als school natuur-

lijk ontzettend blij 
mee!

Nieuwe website online
Onze nieuwe website is klaar! Juf Marije 
Hagenauw heeft hier de afgelopen maan-
den hard aan gewerkt. Het resultaat 
vinden we erg mooi.

Neem snel een kijkje op https://www.
paletroderwolde.nl/

Toetsperiode CITO
Twee keer per jaar worden alle kinderen 
van school getoetst op het gebied van taal, 
lezen en rekenen. Daarvoor gebruiken 
we de toetsen van CITO uit Arnhem. De 
leerlingen hoeven hiervoor niet extra te 
oefenen thuis. De beste voorbereiding 
bestaat uit gezond en uitgerust op school 
komen. De uitslagen van de toetsen geven 
een beeld van de prestaties van de kinde-
ren. De resultaten worden besproken in 
het team en met de ouders op de spreek-
avonden. Januari/februari is de eerste 
toetsperiode van het schooljaar, in juni 
volgt de tweede.

Voorleesontbijt 2020
De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds 
2004 en zijn een initiatief van Stichting 
Lezen, georganiseerd door de CPNB.

Doel van deze campagne is het stimuleren 
van voorlezen aan kinderen in de leef-
tijd van 6 maanden t/m 6 jaar die zelf nog 
niet kunnen lezen. Het moet een dagelijks 
ritueel zijn, net zoals tanden poetsen. ‘Het 
aantal ouders dat voorleest stijgt weliswaar 
gestaag, maar het kan altijd beter en we 
zullen er dus altijd aandacht voor moeten 
blijven vragen’, aldus Stichting lezen.  
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Het Nationale Voorleesontbijt is de start 
van De Nationale Voorleesdagen 2020 die 
van woensdag 22 januari t/m 1 februari 
zullen plaatsvinden.

Flessen-inzamelactie OBS het Palet
Afgelopen jaar hebben we in januari een 
statiegeldflessen inzamelactie gehouden. 
Dit had een mooie opbrengst geleverd voor 

de school en daarom hebben wij er voor 
gekozen om deze inzamelactie nog een 
keer te gaan houden. Vanaf 6 januari staat 
er in school een grote container waar sta-
tiegeldflessen ingeleverd kunnen worden. 
Na de gezellige feestdagen heeft iedereen 
ongetwijfeld wel een paar lege flessen om 
zo een steentje bij te dragen voor onze 
school! Wel vragen wij u geen glas in te 
leveren, kratjes bier daarin tegen zijn van 
harte welkom!  Mocht u niet in de gelegen-
heid zijn om ze zelf op school af te geven 
schiet u dan één van de schoolkinderen 
aan? Ook zullen zij met de skelters door 
het dorp gaan om de flessen bij u op te 
halen. Op 13 februari in de middag komen 
de kinderen langs.

Alvast bedankt!

Groepsnieuws groep 3/4/5

Wist u dat?
h Alle kinderen van groep 3 al met een 

vulpen mogen schrijven?
h Door een tekort aan invallers de groep 

in de maand januari al 2x verdeeld is 
over de andere groepen?
h Dat de kinderen dat eigenlijk best wel 

leuk vonden voor een keertje?
h Stagiaire Juf Nikita haar stageperiode in 

groep 3/4/5 heeft afgerond?
h We na de vakantie in nieuwe groepjes 

zitten?
h Fiene pannenkoekjes heeft gebakken, 

samen met Juf Gunda, voor alle kinde-
ren uit de groep? (En ze waren heerlijk!)
h We dit schooljaar ook weer kerstkaar-

ten gemaakt hebben voor ouderen?
h We voor de kerstvakantie de hele klas 

hebben opgeruimd en schoongemaakt?
h De computers uit ons lokaal te oud zijn 

en het niet meer doen?
h De kinderen nu met een Chromebook 

werken?

h Meester Mark dit jaar gaat trouwen met 
Michelle?
h Mara een potje met “reigerkots” op haar 

tafel heeft staan?
h Onze conciërge Ko 60 jaar geworden is?
h We druk bezig zijn om de tafels te 

oefenen?
h We komende tijd veel toetsen moeten 

maken?
h Groep 3/4/5 ook mee mag om te schaat-

sen in de Kardinge?
h Er een liefdeskoppeltje in de groep zit?
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Thomas 

Dyone 



Daniek 

Liene 
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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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Wendtsteinweg 66 • 9363 AR  Marum • Tel. 0594 - 69 70 01 

WWW.BIJALEXBRILLEN.NL

Alleen, met z’n tweeën of in een groepje,
doelgericht werken aan jouw stem!

   esther4singing@gmail.com   +31651767081
esthervandijk.eu

zangcoach   mezzosopraan   dirigent

  Neem contact op voor een gratis proefles!
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Kerst als nieuwbakken schoolouder

Als nieuwbakken schoolouder, onze oud-
ste is als 4-jarige gestart in Roderwolde 
op school, en als lid van de redactie van 
de Wôlmer, mag ik af en toe wat schrijven 
over mijn/onze ervaringen. Te beginnen 
met Kerst.

“Oeboetoe! Mama meedoen! Oeboetoe 
toe toe toevallig Oeboetoe!” Het schalde 
al even door ons huis. Het was duidelijk. 
Er speelde iets af op school en Siem was 
enthousiast. 

Peuterspeelzaal Dreumes 
en BSO De Boemerang

Alleerst nog een gezond en gelukkig 2020!

De kinderen komen gelukkig weer een 
beetje tot rust na de drukke feestdagen. 

We zijn heerlijk aan het knutselen, koken, 
kleuren, verfen en sporten in de gymzaal. 

De peuters zijn aan het tekenen en verfen, 
en de bso kinderen zijn bezig met kleur. 

Water een kleur geven is gemakkelijk, 
maar hoe kleur je zand, en hoe maak je 
lavalampen? 

Fijn om te zien dat de kinderen zich zo 
goed vermaken! 
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Een paar weken eerder hoorde ik over de 
kerstmusical op school en de kerstuitvoe-
ring in de kerk. Helemaal duidelijk was 
het verschil me niet. Maar ik dacht: als de 
kinderen van school meedoen, dan Siem 
ook. Zelf opgegroeid met de kinderkerk en 
later de kerstnachtdienst draag ik kerstvie-
ringen een warm hart toe. 

Eerst het kerstdiner en de kerstmusical 
op school. Ik was reuze benieuwd, alleen 
al naar het lied en of Siems interpretatie 
enigszins in de buurt kwam van de werke-
lijkheid (ik verklap: niet echt). Als nieuwe 
schoolouder voelde ik de hele dag al een 
soort verwachtingsvolle opwinding. Eerst 
40 flensjes bakken. Laat ik eerlijk zijn dat 
ik daarvoor google moest raadplegen: ik 
hou van pannenkoeken maar hoe bak je 
flensjes? En maak er iets leuks van stond 
er bij. Toen ik op 3/4e van mijn beslag nog 
maar 15 flensjes had, realiseerde ik me “dit 
gaat niet he-le-maal goed…”. Ik heb ze maar 
gehalveerd… en met jam besmeerd, het 
moet toch smaken? Lichtelijk teleurgesteld 
was ik toen ik de kerstboomflensjes van de 
andere flensjesouder zag. Een creatievere 
ouder… 

Iets voor half 7 betraden we de gymzaal 
met podium. De verwachting nam toe… 
Daar kwamen ze. De kinders. Oh geweldig! 
Die koppies. Nerveuze blikken, flutterende 
handjes, rondkijkende ogen of ouders 
wel in de zaal zaten, her en der een zwaai. 
En ja… je kijkt toch vooral naar je eigen 
kind… een mega enthousiaste Siem die het 
podium op kwam marcheren en met zijn 
handjes boven zijn ogen de zaal door zocht. 
De grote kinderen zetten het lied aan en 
de kleintjes deden net iets uit de maat, met 
net iets andere woorden, maar mét bra-
voure mee. 

Menig (onervaren) ouder zal een brok in 
de keel hebben gehad. Wat deden de kin-
deren het goed en wat hadden de juffen 
er iets leuks van gemaakt. Met mijn blik 
vooral gericht op mijn eigen 4-jarige en 
enige pogingen doende om mijn 2-jarige, 
op en neer springend voor het podium 
naar zijn broer zwaaiend, in bedwang te 
houden, heb ik van het verhaal nog niet 
zoveel meegekregen. Heel leuk vind ik 
het daarom dat de hele voorstelling later 
online te downloaden was. Ik verheug me 
er nu al op de video aan Siems latere vrien-
din te laten zien.

De kerstuitvoering bleek van iets kleinere 
schaal, maar had daarmee juist een hele 
knusse sfeer. Nostalgisch in zo ń klein 
kerkje en verwarmend met chocolademelk 
in de pauze. De dominee las een kerstver-
haal voor en de kinderen zeiden het na 
en beantwoorden wat vragen. Ook hier: 
zo aandoenlijk. De groten die hun best 
doen het zo goed mogelijk voor te dragen. 
Kleintjes die gebiologeerd naar het verhaal 
luisteren en daardoor vergeten hun stuk na 
te zeggen, of met pretogen keihard voor-
dragen, of gewoon met een duim in hun 
mond blijven zitten bij opa op schoot (de 
mijne… moe van alle indrukken). 

Kortom, ik/wij hebben genoten van kerst 
in Roderwolde en kijken uit naar volgend 
jaar! 

Door Nynke Talsma

Mededeling

De deadline van de Wôlmer is vanaf nu 
aangescherpt. Kopij kan aangeleverd wor-
den tot 12 uur ’s middags op elke 15e van 
de maand.
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Dorpsschouw 2020
Jaarlijks vindt er een dorpsschouw plaats 
met het bestuur van Dorpsbelangen, geïni-
tieerd door de Gemeente Noordenveld. 
Vaste onderdelen van deze schouw zijn: 
groen, grijs, speelvoorzieningen, sociaal 
en algemeen. Als dorp brengen we zelf 
ook punten/onderdelen in. De volgende 
schouw staat in het voorjaar van 2020 
gepland. 

De onderstaande punten worden in ieder 
geval meegenomen in de schouw:
h Plastic bermpaaltjes aan de 

Sandebuursedijk zijn kapot.
h Vervanging  omgevallen bomen aan de 

Roderwolderweg? 
h  Fietspad vanaf de tunnel richting 

Roderwolde is erg slecht 

h  Bij kunstwerk Hooiweg is een picknick-
tafel geplaatst maar geen prullenbak. 
h  Bermen aanvullen Hooiweg. Deze zijn 

veel lager dan de betonweg. 
h  Trottoir bij Jechien Speelman loopt niet 

door. Deze gaat over in een parkeervak 
dat veel lager ligt. Trottoir door laten 
lopen?
h  Bankjes buitengebied, op route 

Schipsloot/Kleibos. Gemeente 
heeft dit voor ons gebied nog niet 
geïnventariseerd.  

Lopende zaken:
h Sloot Bovenland. Inwoners willen 

deze sloot dicht hebben.  Afspraak 
met gemeente: De sloot wordt minder 
diep gemaakt door het speelveldje af te 
laten lopen. Zo kan de sloot makkelijk 
gemaaid worden. In de straat (tussen 
sloot speelveldje en sloot Bovenland) 
komt een soort van omgekeerde drem-
pel zodat het water makkelijk weg kan 
lopen. De sloot naast en achter Gerda/
Leon wordt goed uitgegraven en onder-
houden in de toekomst zodat het water 
weg kan. 
h Speeltuin Bovenland. Nieuwe speeltoe-

stellen zijn besteld en worden in week 4 
geplaatst. 
h Geparkeerde auto’s op Dwazziewegen 

ter hoogte van Van der Sluis geven een 
probleem op de kruising. Wordt ook 
meegenomen in de OCN. 
h Oversteek Haarveen-Dwazziewegen. 

Erg gevaarlijk, hard rijden, slecht 
uitzicht, veel (bijna) ongelukken, 
onveilige oversteek voor fietsers, 
onoverzichtelijk. 
h Mogelijk wordt er in 2021 gestart met 

de bouw van een nieuwe gemeentewerf 
en brengstation. Als locatie hebben ze 
Ekkelkamp/Roden op het oog. De over-
steek Haarveen/Dwazziewegen wordt 
hier dan mogelijk in meegenomen. 
h Malgoot Pastorielaan bij garage Siem ter 

Steege, water staat soms tot aan de deur. 
Is bekend bij de gemeente maar nog niet 
opgelost. 



Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

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

€ 75,-
vanaf

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

 

• Kanaalstraat 41 

       9301 LR Roden  

•  050-5018788 

•  www.quarts.nl 

 

•  Openingstijden: 

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

       zaterdag van 09:00-16:00 uur    
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h Prullenbak richting de fietsbrug bij de 
driesprong is aangevraagd maar nog 
niet geplaatst.

Afgerond
h Schrikhek plaatsen einde fietspad bij 

huis Krijthe

Heeft u punten voor de jaarlijkse schouw, 
geef deze dan door aan het bestuur van 
Dorpsbelangen.  

Gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld struikel-
gevaar, aarzel dan niet en bel de gemeente 
via telefoon-
nummer 
050-5027222 of 
via WhatsApp 
06-10101148.

Parkeren in de Hoofdstraat: verzoek aan 
autobezitters!
Regelmatig worden er auto’s half op de 
stoep geparkeerd in de Hoofdstraat.  Met 
als gevolg dat mindervaliden,  mensen met 
kinderwagens, rollators etc. er slecht langs 
kunnen. 

Verzoek aan deze autobezitters om de auto 
op een plek te parkeren waar andere weg-
gebruikers erg geen last van hebben. 

Moet lukken in ons dorp toch? Dank voor 
uw medewerking.

 

Bestuurslid gezocht 

 
In verband met het aftreden van onze voorzitter Jan Visser 
zoeken wij een nieuw lid voor ons bestuur met ingang van 

maart 2020. 

Lijkt het u leuk om een bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid van ons dorp en op te komen voor de belangen 
van onze bewoners, neem dan voor meer informatie contact 

op met één van de bestuursleden. 

 

Namens het bestuur: 

Jan Visser (voorzitter), Bert de Rouw (secretaris), Gerda 
Roelofsen (penningmeester), Albert Boelen (lid), Erik van der 

Veen (lid), Siem ter Steege (lid), Inge Noordhof (lid) 
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Jacobskerk Roderwolde

Veel mensen vonden tijdens de kerstdagen 
hun weg naar de Jacobskerk voor de ver-
schillende kerstvieringen. 

Allereerst op 17 december de traditionele 
kerstmiddag met 25 belangstellenden, 
eerst een mooie viering in de Jacobskerk 
kerk die door ds. Sybrand van Dijk werd 
geleid en waarin we samen mooie liederen 
zongen. Daarna in het jeugdgebouw een 
mooi (in het Rowols voorgelezen) verhaal 
van Annie Scheepstra voorafgaand aan de 
een heerlijke broodmaaltijd. 

Daarna op 22 december het kinderkerst-
feest. Ds. Walter Meijles maakte er, samen 
met de kinderen van OBS “Het Palet”, die 
vol overgave hun rol speelden, een feest 
van. Met een heuse “pubquiz” waarin 
aan de dominee en bezoekers (best las-
tige) vragen werden gesteld. Tijdens 

het kerstspel kon iedereen genieten van 
chocolademelk met een lekkere koek en 
natuurlijk kon er weer volop worden mee-
gezongen met de liederen (voor foto zie 

“ondersteboven”).

De laatste dienst van 2019 was op 24 
december. De kerstnachtdienst mmv het 
duo May & June. Zij zongen en speelden 
mooie luistermuziek tijdens de dienst die 
geleid werd door ds. H. Greive.

Op dinsdag 7 januari zoals gewoonlijk de 
koffieochtend welke gecombineerd werd 
met de nieuwjaarsborrel. Het was een 
gezellig samenzijn waarbij onder het genot 
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van een hapje en een drankje heel wat 
afgepraat werd. En we elkaar tevens een 
goed, gezond en gelukkig Nieuwjaar kon-
den wensen. Een mooi begin van het jaar 
2020 waarin we elkaar nog vaak hopen te 
ontmoeten.

Rondje om de kerk: Nieuw begin
Het voordeel van het geknal en gedreun 
met oudjaar is dit: je voelt de stilte op 
nieuwjaarsmorgen dieper. 1 Januari wás 
het stil. Er hing een beetje mist over de 
velden. De provinciale wegen ruisten 
niet. Er zat een spreeuw te pruttelen op 
een daknok. Een gans vloog kwebbelend 
over. Zelfs mijn hond keek verbaasd om 
zich heen. De wereld leek wel opnieuw 
begonnen.

Als kind geloofde ik dat de tijd echt bij nul 
startte. De lome kerkdienst in de ochtend. 
Het nieuwjaarsconcert op de televi-
sie. In de middag een kleine wandeling 
en skischansspringen uit Gämisch-
Partenkirchen. Door het jaar heen kon je 
ons niet op bijzondere interesse voor deze 
sport betrappen, maar het bewoog. En dat 
was voor deze dag genoeg.

Later raak je dat vermogen kwijt: geloof in 
een nieuw begin. We stapelen te veel erva-
ringen op, denk ik. We beginnen patronen 
te herkennen. We zien dat Ome Jan niet 
anders wordt. Zijn moppen zijn nog altijd 
even slecht. Er kruipt een gewenning naar 
binnen: zoals de wereld is, zo zal ze wel 
blijven. En ik blijf ook wie ik ben.

Misschien één uitzondering: als een kind 
geboren wordt. Als jouw kind geboren 
wordt, ben je plots iemand anders. Je bent 
vader. Je bent moeder. Geworden. En dat 
is niet te beschrijven. Je voelt de grote 
blijdschap, maar je voelt ook de verant-
woordelijkheid. Je wilt geen fouten maken. 

Vanaf nu zal het leven zorgvuldig en goed 
zijn. In een klein kind raakt de wereld ons 
teder aan.

Dit is, als ik het goed begrijp, ook de 
belofte van de hele kersttijd. Dat wij als het 
ware opnieuw geboren kunnen worden. 
Hoe oud je ook bent. Het gepruttel over 
het kindje in de kribbe vindt pas kracht 
als we begrijpen: zo kan ik zelf een nieuwe 
start maken. Alsof het voor mij dag één is. 
Vandaag ís voor mij dag één.

Ik wens het u toe voor twintigtwintig. Wat 
meer verdraagzaamheid. Een beetje meer 
geduld. Liefde. Rechtvaardigheid. Dat we 
een beetje nieuwer worden, in plaats van 
ouder. En als het ons niet lukt, wens ik u de 
gave om opnieuw te beginnen.

We keken op 1 januari naar het 
Nieuwjaarsconcert uit Wenen. We aten 
de laatste, koude inmiddels, oliebollen. En 
in de vroege ochtend hadden we met tien 
mensen in de stille Jakobskerk gezeten. 
Biddend. Zingend. En echt: we geloofden 
voor even dat we opnieuw waren begon-
nen. Ook al zijn we volwassen.

Sybrand van Dijk
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             Toneelvereniging ‘Woldbloem’ speelt voor u: 

                 Van wie is die string? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Geschreven door: Rob van Vliet 

- Vrijdag 31 januari 2020 
- Zaterdag 1 februari 2020 

Start kaartverkoop: 20 januari online & eenmalig in het MFA. Vanaf 20.00 uur. 

              Locatie: MFA de Doefkamp, Roderwolde 

Aanvang: 20.00 uur / Zaal open: 19.00 uur 

 

 

      

 

             Kijk voor meer informatie of om kaarten te reserveren op:         
                                             www.woldbloem.nl 

 

Woensdag 29 januari generale 

voor alle basisschooljeugd! 



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

 

 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
             Tuincentrum 
                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
 

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

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak
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Rowolmer Archief

Berigt 61: uit het notulenboek van de 
Oudercommissie van de O.L.S. te Roderwolde
Wat waren de brandende zaken die 85 jaar 
geleden werden besproken? In elk geval waren 
ook toen de financiën erg belangrijk.

Vergadering van O.c. en Onderwijzend 
Personeel op Vrijdag 4 jan. 1935 in de School. 
Allen aanwezig.
Na opening door den voorzitter deelt de 
heer Cremer mede toestemming te hebben 
ontvangen tot het houden eener verloting 
800 loten a 25 cent en nu allereerst moet 
worden vastgesteld wat de hoofdprijs zal 
zijn. Wordt besloten weer een rijwiel aan 
te koopen en als 2de prijs een koffiepot. 
De prijzen zullen wat degelijker zijn dan 
vorige verlotingen maar kleiner aantal. 
Ook hoopt men nog van particuliere zijde 
nog eenige steun te krijgen. 

Het costuum van Sinterklaas en zwarte 
piet zal op voorstel van den heer Cremer 
van het spaarbankboekje worden betaald 
(ong. fl. 25,21) Hierna volgt nog al eenige 
discussie waar de Ouderavond waarop de 
verloting zal worden gehouden zal plaats 
hebben, doch een definitief besluit wordt 
niet genomen, men wil eerst nog eens de 
zaal van M. Scheepstra op gaan meten om 
te zien of daar genoeg ruimte is. Sluiting. 

Vergadering van Oudercommissie en Pers. 
op Vrijdag 22 Febr. 1935 in de school, allen 
aanwezig.
De vergadering wordt om ruim 7 uur door 
de voorzitter geopend en heet allen wel-
kom. Hierna is het eerst aan de orde de 
verkoop van loten voor de a.s. verloting 
en uit de door den heer Cremer gemaakte 
berekening blijkt dat er nog ongeveer 175 
loten onverkocht zijn. Getracht zal worden 

de schoolkinderen nog wat loten te doen 
verkoopen en op 10 stuks 1 toe te geven. 

Na eenig bespreking word besloten de 
ouderavond te houden te huize van M. 
Scheepstra op 15 of 22 Maart. De aan-
koop van prijzen word opgedragen aan de 
heeren Braams en Bolhuis. De hoofdprijs 
een rijwiel zal worden aangekocht van L. 
v.d. Veen en voor de tweede prijs een kof-
fiepot zal prijsopgave worden gevraagd bij 
J. van Zanten, terwijl de overige prijzen te 
Groningen gekocht zullen worden. 

Verder word besloten de Consumptie op 
de Ouderavond weer als voorgaand jaren 
te geven n.l. koffie met koek en verder 2 
consumties en er geen humorist of iets 
dergelijks bij te nemen, daar de financien 
dit niet toelaten en de heeren Cremer 
en de Boer meenen dat het karacter van 
ouderavond er te veel door verloren gaat 
en dat met kindertoneel en het werk der 
kinderen te laten zien de avond behoorlijk 
gevuld zal zijn. Sluiting.

Kaarten en Sjoelen

Onze poging om het Kaarten en Sjoelen 
in Roderwolde nieuw leven in te blazen 
is maar ten dele geslaagd. Op 19 oktober, 
de eerste avond, kwamen maar 2 kaarters 
opdagen, dit werd dus afgeblazen. Voor 
het sjoelen melden zich 14 personen en 
er werd verhit gestreden om de Eerste 
plaats. Op de tweede avond 14 December 
kwamen slechts 6 Sjoelers opdagen. Dit is 
echt te weinig voor een goede competitie. 
Dit seizoen maken we af en bekijken dan 
of we hier volgend jaar mee door kunnen 
gaan.
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Uitnodiging 
De volgende sjoelavond is op zaterdag 15 
februari 19.30 uur in Cafe Het Rode Hert. 
Heeft u zin om mee te doen, u bent van 
harte welkom. 

Namens de Sjoelers, Wim Venekamp en 
Grietje v/d Berg

Reisvereniging De Zwerver

Een dagje er op uit , samen met dorps-
genoten, dat kan met Reisvereniging de 
Zwerver uit Roderwolde. Elk jaar, in de 3e 
week van Mei, de mooiste tijd van het jaar, 
trekken we er samen met de bus  op uit.

Genieten we van ons mooie land en bezoe-
ken we een bezienswaardigheid. Lekker 
eten, drinken en gezelligheid staan gedu-
rende de reis voorop.

Zo bezochten we o.a. De Meijerwerf 
in Papenburg en een likeurproeve-
rij. Greetsiel in Noord-Duitsland. 
Met een vaartocht over het wad. De 
Oostvaardersplassen, Ootmarsum met een 
optreden van een dansgoep, Van Kip tot ei 
in Barneveld en nog veel meer.

   
Uitslagen 19 oktober 14 december Totaal 
Wim 1342 1344 2686 
Jeltje 1297 1366 2663 
Jan 1297 1294  
Frans 1292 1357 2649 
Jannie 1282 1349 2631 
Wieky 1281 1281  
Grietje 1280 1280  
Gerrie 1277 1349 2626 
Harm 1263 1263  
Henk 1260 1353 2613 
Marius 1246 1246  
Gea 1231 1231  
Trieneke 1226 1226  
Jaap 1196 1196.  
 

Oproep en uitnodiging
Reisvereniging De Zwerver bestaat al ruim 
60 jaar. De laatste jaren wordt het voor het 
bestuur steeds lastiger om een bus met 50 
personen te vullen. Vandaar een oproep: 
Lijkt het  u leuk om mee te gaan, kom dan 
naar de Reisbespreking  op donderdag 20 
februari a.s. 20.00 uur in Cafe Het Rode 
Hert of meld u aan bij;

Gea Lanting                      Tel. 06-39682982 
Grietje v/d Berg               Tel. 06-42736816 

COLUMN

Spookpaard
Henk van Kalken

Het was twee dagen voor oud & nieuw, 
1997. 

Een mistige nacht lag over de Friese, omge-
ploegde akkers, aan de landzijde van de 
Waddenzeedijk. Mijn hond Guus moest 
uitgelaten worden en samen trotseerden 
we de natte atmosfeer. Het was volle maan. 
Onze trouwe satelliet deed zijn best om 
enigszins door de mist heen te schijnen. 
Een vaag, gelig schijnsel verlichtte nauwe-
lijks de weg. De stilte was oorverdovend. 
Het geschreeuw van een enkele vogel uit 
de richting van het Wad klonk op, en dreef 
samen met de natte mist op ons af. Rechts 
van de weg hoorden we een onbeschrijf-
lijk geluid. Guus bleef zachtjes grommend 
staan. Zijn wakende blik trachtte de mist 
te doorboren toen het geluid sterker werd. 
Zuigend, ritmisch, als een soort handpomp. 
Ik staarde samen met mijn viervoeter de 
ondoordringbaarheid in, die plotseling 
begon te wijken voor een reusachtige, 
bleke schim die zich geleidelijk manifes-
teerde als een demonisch wezen uit een 
afgrond van de hel. Terwijl ik dacht dat 
mijn laatste uur nou werkelijk geslagen 
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ROWOLMER DROKTE

Aj proemen hebt, 
hej ok pitten
Albert Boelen

Het is alle jaor geliek. Ie kiekt oet naor de 
tied van kerst en old en nei, um ies eebm 
tied veur dingen en meinsn te hebben, um 
ies eebm wat rust te zuuken en gien drokte 
um de kop te hebben. 

Alle jaor giet dat op de kop verkeerd. Het 
begunt al met de vraogen van meinsn um 
je hen: “wat doej met de kerstdaagn, wat 
doej met old en nei..?”. Het maakt  je dan 
weer duudelijk, daj veural wat DOOUN moet 
met die daagn en veural niet op ’t gat moet 
blieven zitten. Ie rent weer van ’t iene 

naor ’t aander: zit veul, eet veul, koopt een 
boom, tuugt ‘m op en gaot op pad naor ’n 
aander, eebm hen de olde luu, eebm naor 
vrunden, eebm naor wat olde-jaors- en ok 
neijaors-recepties en an ’t ende binj weer 
net zo muuj as veur die tied. Een beetie 
mazzel met ’t vuurwark, dat naor je toe-
gooid is deur meinsn die op dat moment 
niet meer zo helder waren, hew gelukkig 
wal weer had. Veur de rest is ’t dus weer 
mislukt ! 

Thuus, op de rooie stooul overdeink ik dan 
mien kerst- en old-en-nie-tied. Al gauw 
zak ik dan weerum in ’t olde jaor, waoras ik 
nog lang niet klaor met bin. Mien gedach-
ten gaot dan nog wieder terugge en veur 
ik ’t weet zit ik weer op ’n umgekeerde 
melkemmer op ’t pompenstraotie in de 
olde boerderij. Ik heur de stem van mien 
opa, die met grote strontleerzen veur de 
deure stiet: “ Haal mij de stevelknecht 
eebm an mien jong..”. Ik haal het holten 
gevallegie (ok wal ‘leersknecht’, of ‘ leer-
zeknecht’ nuumt) op en mien opa trekt 
d’r zien strontleerzen met uut, stapt over 
’t altied schone pompenstraotie op zien 
zwarte sokken en giet naost mij zitten op 
de raand van ’t straotie. “zo”, zeg hij, “daor 
heb ik gien knecht veur neudig”. In die tied 
hadden boeren nogal ies een knecht, die 
gewoon bij de femilie heurde (op aandere 
plekken was dat nog wal ies wat aans). 

Met de kop nog vol van het zwarte pieten 
gepraot en het kepotmaakn van stand-
bielden van vrogger hiel beroemde, mor 
non ‘umvallen’ landgenoten, schrik ik 
weer eebm wakker en bin ik weerum op 
mien rooie stoel. ‘Daor zuj non ok drokte 
met kriegen’, scheut het deur mij hen: ‘een 
knecht of een stevelknecht’…. Zo’n stevel-
knecht zuj non niet meer muggen hebben; 
dat is discriminaotie, dat is verbeuden. 

had en dat er dus inderdaad veel meer tus-
sen hemel en aarde blijkt te bestaan dan 
ik altijd had aangenomen, nam de bleke 
schim langzaam de vorm aan van een reus-
achtig, spookachtig paard dat moeizaam 
soppend zijn enorme hoeven uit de zom-
pige klei trok. Guus jankte zacht en al onze 
haren stonden overeind.

Het enorme, witte dier bereikte de dam 
en brieste luid. De kleimodder spatte in 
het rond, het draaide zijn reusachtige 
hoofd van ons vandaan en zette zich in 
een kalme galop. Het bekende, nu licht 
geruststellende geluid van hoeven klonk 
op van het asfalt van het kleine weggetje 
waarop Guus en ik als bevroren stonden. 
De enorme, witte achterhand verdween 
heupwiegend, samen met het zwakker 
wordende geluid van zijn hoeven, in de 
verte. Nog één maal een verwijderd hinni-
ken, dan weer invallende stilte. En rondom 
elke jaarwisseling vraag ik me weer af of 
het nou een droom was of een echte erva-
ring. Tenslotte, wat is het verschil?  
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De stevels moej non zulf oettrekken; doar 
muj gien meinsn meer veur ‘gebruuken’. 
Ik zag d’r lest nog iene staon op de deel 
bij Jans Geerts; een mooie holten, die Jans 
vast met eigen handen maokt har. Het zal 
non wal aans hieten. Net as de moorkop-
pen, de jeudekoeken , het jeudevet, de turk 
en de negerzoenen. Een ‘leerzevurk’ zal ’t 
wal wezen, of een ‘stevelvurdel’. Het gef 
in elk geval veul gedoe en drokte, al dat 
gefiegelier met woorden, met taol en met 
betiekenissen. 

“Ie mugt ok niks meer”, heur ie nogal ies 
tegenwoordig. Wij griept dan al gauw hen 
wettelijke dingen as vuurwarkverbod, 
messenverbod en spreekverbod. Het is 
mor de vraog, of daor de oplossing lig. Ik 

deink trouwens, dat t met die taol wal wat 
metvalt. ‘Aj proemen hebt, hej ok pitten’, 
is een mooi Dreints spreekwoord. Een 
beetien naodeinken over wat die woorden 
kunt anrichten, kan gien kwaod. Per slot 
holt de vrijheid van de iene op, waor as de 
vrijheid van de aander in gevaor komp. Die 
greins is altied lastig vast te leggen, mor ’t 
is wal gooud um er over nao te deinken. 
Laot wij undertussen mor gewoon deur-
gaon met praoten in de taol, die veur oes 
vertrouwd is; een beetie in de gaten hollen, 
hoe dat bij ’n aander overkomp kan daarbij 
gien kwaod. En de leerzen oettrekken met 
zo’n ding, blif toch makkelijk. Woorden 
schiet tekurt, um je allemaol een hiel mooi 
en niet al te drok 2020 toe e weinsen. 

 

 

VOORAANKONDIGING LANDELIJKE 
OPSCHOONDAG 

 
Voorjaarskriebels? 

In maart 2020 vindt de jaarlijkse opschoondag weer plaats.  

Met z’n allen Roderwolde e.o. rond om het zwerfvuil op te ruimen. 

De gemeente stelt zoals altijd de materialen hiervoor beschikbaar. 

Houdt voor de exacte datum de volgende Wolmer en/of onze 
website in de gaten. 

We rekenen op u. 
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Energiek Roderwolde

Gaat u isoleren in 2020? Energiek 
Roderwolde helpt!
Bij het begin van het jaar horen goede 
voornemens. Hebt u plannen om (een 
deel van) uw huis te isoleren, dan is dat 
een heel goed voornemen. Het afgelopen 
jaar stonden de media bol van de berich-
ten over klimaat, stijgende energieprijzen 
en het stoppen met de aardgaswinning. 
Intussen is de gemeente Noordenveld 
gestart met het maken van een visie op 
een aardgasvrije gemeente. Daar moeten 
we over 10-20 jaar allemaal aan geloven. 
Wie dan in een goed geïsoleerd huis zit, zit 
er letterlijk en figuurlijk warmpjes bij. Los 
van de lagere energierekening die u dan 
heeft, en het extra comfort van een warm 
huis, is uw huis dan ook het gemakkelijkst 
om te bouwen naar een andere manier van 
verwarmen.

Isoleren = goede investering
Gelukkig zien we ook landelijk dat isoleren 
de meest populaire duurzaamheidsmaat-
regel is. Dat is niet voor niets, isoleren 
is gewoon de beste investering, ook in 
financieel opzicht. Er zijn weer subsidies 
op isoleren en geld lenen via bijvoorbeeld 
de energiebespaarlening was nog nooit zo 
gemakkelijk en goedkoop.

 

Gratis Energie-advies
Isoleren moet je wel doen met een 
plan. Het is dan ook slim om gebruik te 
maken van het gratis advies dat Energiek 
Roderwolde u kan bieden. Het is sterk 
van uw woning afhankelijk welke maat-
regel het voordeligst of nuttigst is. En 
misschien nog wel belangrijker: of de 
maatregel ook zorgt dat uw huis straks 
van het aardgas af kan. Onze energie-
adviseur Anita Speelman kan u daar goed 
mee helpen. U kunt haar bereiken via 
info@zuinigwonen.nl. Advies binnen het 
gebied van Energiek Roderwolde is gratis.

Leer van elkaar!

Deel uw ervaringen! Veel mensen zijn nog 
op zoek naar wat voor hen het beste is. Via 
onze website energiekroderwolde.nl delen 
we daarom graag ervaringen. Help ons een 
handje mee, en laat ons weten hoe u het 
isoleren van uw huis hebt aangepakt en 
wat u daarvan geleerd hebt. Wij zijn er blij 
mee.

Dat u er straks allemaal maar warmpjes bij 
mag zitten. De beste wensen van Energiek 
Roderwolde!
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NATUUR EN OMGEVING

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

Enige tijd geleden las ik in de media het 
bericht dat volgens wetenschappers 
katten in Nederland niet meer ongecon-
troleerd buiten zouden mogen lopen, 
omdat de huisdieren jaarlijks zo’n 140 
miljoen (!) dieren in de natuur doden. 
Daarmee worden Europese regels voor 
natuurbescherming overtreden, stellen de 
wetenschappers. 

Dat lijkt mij een typisch voorbeeld van 
fake nieuws. Ik zal niet ontkennen dat 
de kat van nature een roofdier is en zo af 
en toe wel eens een vogel grijpt, maar ik 
denk dat het relatief nog wel wat meevalt. 
Het totaal aantal huisdieren in Nederland 
wordt geschat op ruim 30 miljoen. Als je 
denkt dat dat vooral om honden en katten 
gaat, heb je het mis. Het betreft nl. vooral 
vissen, vogels, kippen en knaagdieren. Er 
zijn naar schatting tweeënhalf miljoen 
katten en anderhalf miljoen honden in ons 
land. hMede verantwoordelijk voor de dood 
van 140 miljoen dieren in de natuur?

Welke vogelsoort wordt in zijn voortbe-
staan bedreigd door de huiskat? Niet de 
weidevogels en andere kwetsbare soor-
ten. Bovendien zal het bij katten veel meer 
gaan om muizen e.d.; soorten die we nog 
steeds ongedierte noemen. 

hMuizensporen in de dijk

Toen ik onlangs over een dijk van De 
Onlanden liep, viel het mij op dat het 
wemelde van muizengaten en andere spo-
ren van vermoedelijk veldmuizen. In de 
nattere gedeelten van het gebied zijn de 
veldmuizen en de bosmuizen sterk afgeno-
men en hebben ze hun toevlucht gezocht 
tot de hogere delen zoals de dijken. Daar 
vormen ze de voedselbron van roofvogels 
zoals buizerds, torenvalken en uilen, maar 
ook vossen leven vooral van muizen. 

In de natte rietlanden van De Onlanden is 
de plaats van de veldmuis overgenomen 
door de waterspitsmuis. Zoals zijn naam 
al aangeeft, leeft deze muizensoort vooral 
in het water en is het een goede zwemmer. 
Het bijzondere is dat de predatoren (roof-
dieren die muizen als prooi hebben, zoals 
bijv. buizerds) over het algemeen geen lief-
hebber zijn van de waterspitsmuis.



 De Wôlmer  januari 2020  pagina 27

  Vos op muizenjacht (foto Berend Berends) 

vrijwel de enige die daar op jaagt is de 
kerkuil, al is die ook niet vies van de 
andere muizensoorten, zoals veldmuizen. 
Die zijn namelijk gemakkelijker te vangen.

 Waterspitsmuis (foto saxifraga, 
Rudmer Zwerver)

Wim van Boekel, de wetlandwacht in De 
Onlanden, doet doorlopend onderzoek 
naar de waterspitsmuis. Ten behoeve van 
dat onderzoek analyseert hij jaarlijks de 
uilenballen van de kerkuil uit de uilenkast 
van de fam. Van Dijk uit Foxwolde en hij 
kwam dit jaar tot de volgende aantallen 
prooidieren:

De veldmuis vormde ruim de helft van 
de soorten in de betreffende kast, maar 
het aandeel van de veldmuis op de andere 
vindplaatsen bedroeg ruim 80%. Blijkbaar 
kan een kerkuil ook wel een rat aan en 
vangt hij zelfs wel eens een zangvogeltje. 
Eén uilenpaar verorbert jaarlijks dus meer 
dan 2000 muizen, daar kan onze poes echt 
niet tegenop.

 Bosmuis, met zijn zwarte ogen, 
grote oren en lange staart

Zonder de vos, uilen en roofvogels, maar 
natuurlijk ook onze katten, zouden de mui-
zen een zekere plaag vormen. Net als de 
muskusratten kunnen muizen ook dijken 
ondermijnen en boeren worden ook niet 
blij van een muizenplaag op hun land.
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

En waar is die potklei van ons nou te zien?
Om het onderdeel potklei af te sluiten een 
paar tips om er hier al wandelend in het 
veld wat van te zien. Natuurlijk moeten we 
daarvoor in ”De” Kleibos zijn.

Beginnend op de Kleiweg en het 
“Anemonenpaadje” volgend (de anemonen-
vegetatie is trouwens een gevolg van een 
combinatie van grondsoort en de vroegere 
hakhoutexploitatie) loop je uiteindelijk 
tegen een weitje aan. Daarvóór is aan de 
houtopslag (die jammer genoeg steeds 
dunner wordt omdat het vroegere hakbos 
niet meer gekapt wordt en maar dóór-
groeit) te zien dat deze vaak op enorme 

“stobben” groeit: eeuwenoude onderstam-
men waarvan vroeger regelmatig de jonge 
opslag werd gekapt ten behoeve van boe-
ren geriefhout en brandstof. Ook zijn er 
hier en daar al wat kleine vijvertjes in het 
bos te zien: de restanten van oudere klei-
afgravingen. Het pad volgend kom je bij de 
hoek van het weitje in een ondiepe geul de 
potklei in zijn volle glorie aan het opper-
vlak tegen. 

Verder lopend en rechtsaf richting 
Peizerdiep het grotere zandpad nemend 
(dat iets verder weer een haakse bocht 
naar links maakt) kom je uiteindelijk bij 
een lang weideperceel aan je linkerhand. 
Hier stond ooit het Aduarder Tichelwerk, 
en dan met name in de twee dichtstbij 
gelegen stukken. Bij de ontginning lagen 
hier nog enkele grote voorraden kloos-
termoppen die in de zon te drogen waren 
gelegd (die waren inmiddels goed hard 
geworden...) en stapeltjes gebakken stenen. 
Jammer genoeg wordt er hier een beroep 
gedaan op het voorstellingsvermogen van  

de bezoeker: er is hier nog maar weinig te 
zien wat aan het oude Tichelwerk herin-
nert, behalve een heel bizonder restant.

In de richting van het Peizerdiep staat 
namelijk nog een klein bosje waarin zich 
een recht kanaaltje bevindt: dit is de eeu-
wenoude rest van het verbindingskanaal 
tussen dit Tichelwerk en het Peizerdiep, 
dat weer de verbinding met Aduard 
vormde. Ook zie je in natte perioden in 
het weiland nog de omtrek van de z.g. 
Zwaaikom, in het verlengde van het kanaal.

Neem nu de laan linksaf richting Foxwolde. 
Aan de linkerkant lag dus ooit vele eeu-
wen geleden het Aduarder Tichelwerk, 
compleet met drogerijen, ovens, etc. In de 
slootkant zie je soms nog stukken dakpan 
e.d.: die hebben mijn broers en ik destijds 
bij het opruimen speciaal voor jullie laten 
liggen.... 

Aan de rechterkant is het terrein lager: 
daar moet heel wat potklei vanaf zijn 
gehaald. Verderop ligt rechts een groter 
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RECEPT VAN DE MAAND

Eenvoudige pasta voor 
garnalenliefhebbers

Lekker (en) makkelijk na ’t feestgedruis
Ingrediënten:
h  400 gr tagliatelle
h  500 gr grote garnalen (vers of ontdooid 

uit vriezer)
h  5 tenen knoflook (geperst)
h  8 zongedroogde tomaten (in reepjes)
h  Ca 10 snoep-/cherrytomaten ( in 

partjes)
h  Rucola of bladspinazie (2 flinke handen 

vol, grof gesneden)
h  Rasp van Parmezaanse kaas (als garne-

ring ) 
h  Peper en zout naar smaak
h  Olijfolie om in te bakken

Bereiding:
h Water koken voor de pasta. Tijdens het 

koken van het water en de pasta kunt u 
de ingrediënten snijden en klaarzetten.
h  Olijfolie in een wok of hapjespan, gar-

nalen toevoegen en op smaak maken 
met peper en zout.
h Wanneer de garnalen bijna gaar zijn de 

tomaten en knoflook toevoegen. Kort 
meebakken.
h  Pasta afgieten en bij de garnalen in de 

pan, met een flinke scheut olijfolie.
h  Rucola/spinazie erbij en doorroeren. 

Meteen serveren. 

Eet smakelijk!!

Goed voornemen: aandacht 
voor voorbereidingen 
school- en dorpsfeest

Het lijkt de redactie van de Wôlmer leuk 
om in aanloop naar het school- en dorps-
feest een aantal keren stukjes vanuit de 
buurten/straten te plaatsen.

De coördinatoren zullen hiervoor bena-
dert worden, maar omdat zij het vast 
druk genoeg hebben, hopen we dat er 
anderen zijn die hier mee aan de slag 
willen. We horen graag waar u zoal mee 
bezig bent in de voorbereidingen, welke 
leuke situaties dit oplevert en ook een 
toelichting op het gekozen thema van 
jullie buurt kan aan de orde komen. Elk 
stukje (en foto’s) zijn welkom, maar 
stem wel vantevoren even af met uw 
buurtcoördinator!

bosperceel, dat niet voor niets “De Dobben” 
heet: naast veel “wilde” kleiputten tref je 
daar ook nog de resten van een systemati-
sche kleiafgraving aan, die waarschijnlijk 
tot de “Aduarder” periode teruggaat. Het is 
overigens niet de bedoeling dat men daar 
zonder toestemming van de aanpalende 
landeigenaren gaat rondbanjeren....

Iets verder loop je tegen een klein 
bosje aan (vroeger ook bekend als 

“Hoenderken’s bozzie”) en loopt het pad 
vervolgens rond een weideperceel dat ken-
nelijk niet is afgegraven en daarom nog 
een idee geeft van het vroegere oppervlak. 
Even verder kom je weer op de Kleiweg uit 
en passeer je nog een bord met uitleg over 
dit “Aardkundig Monument”.



Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

Greetje Ensing - Zoelman
Gediplomeerd trimster

Moleneind 3
9321 TX Peize
06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl 
info@trimsalonmolenbrug.nl

Dé wijnspeciaalzaak met meer dan 50 wijnen 
onder de vijf euro!

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief op: 
groningen@henribloem.nl

Wij bezorgen gratis in Roderwolde/Foxwolde!

Verlengde Hereweg 26-28 GRONINGEN Tel. 050-526 81 88 
Email: groningen@henribloem.nl www.henribloem.nl
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VAN ONDER DE WIEKEN

De balans opmaken 
Dirk Magré en Wilma Bruin

Aan het begin van het nieuwe jaar is het 
goed om even terug te kijken op het voor-
bije jaar. 

Zoals ik al eerder heb verteld zit boven in 
de molen om de bovenas (waar de wie-
ken aan zitten) een teller, die het aantal 
omwentelingen van die as bijhoudt.

Omwentelingen en draaiuren
Aan het eind van het jaar kunnen we dus 
makkelijk uitrekenen hoeveel omwen-
telingen de bovenas (en dus de wieken) 
heeft gemaakt. Dat is voor 2019: 71.762. 
Daarvoor heeft de molen 206 uren 
gedraaid.

We zijn veel meer uren open geweest, maar 
de molen draaide niet al die tijd (niet altijd 
een molenaar aanwezig en als die er wel 
was niet altijd voldoende wind.

Bezoekersaantallen
Volgens onze administratie hebben we in 
totaal 839 betalende bezoekers in de molen 
ontvangen. Daarvan kwamen er 119 in 
groepsverband. Het aantal bezoekers dat 
gratis de molen bezocht was minimaal 464. 
Het grootste deel daarvan kwam tijdens de 
Open Monumentendagen: zo’n 430.

Openingstijden
We waren afgelopen seizoen geopend (eind 
april tot half september) ’s middags op 
donderdag, vrijdag en zaterdag. Ook voor 
het komende seizoen streven we er naar 
deze dagen weer geopend te zijn.

De seizoensopening voor molen en 
Meulenkaomer staat gepland voor vrijdag 
24 april (16:30 – 17:30).

Graanmuseum
De museumcommissie is druk met de 
herinrichting van een deel van de vaste 
expositie in het museum. De eigen collec-
tie archeologische objecten verhuist naar 
de beneden en komt in de vitrinekast op 
de platten.

Een aantal objecten, die feitelijk niet zo 
relevant zijn voor een molen (zoals veearts 
werktuigen) gaat in de opslag. Daarvoor in 
de plaats komt een uitgebreidere presen-
tatie over molen Woldzigt zelf. Over de 
geschiedenis van de molen wordt een en 
ander gepresenteerd. Ook een overzicht 
(met foto’s) van de achtereenvolgende 
molenaars, dan wel beheerders paren zal 
niet ontbreken.

Creativiteit en Woldzigt
Bij die herinrichting gaan we ook een apart 
deel inruimen rond het thema “Creativiteit 
en Woldzigt”. Er is al een aantal zaken 
aanwezig (door verschillende mensen aan-
gedragen in de afgelopen jaren of al lang 
aanwezig:      
 Figuurzaagwerk

Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

Greetje Ensing - Zoelman
Gediplomeerd trimster

Moleneind 3
9321 TX Peize
06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl 
info@trimsalonmolenbrug.nl

Dé wijnspeciaalzaak met meer dan 50 wijnen 
onder de vijf euro!

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief op: 
groningen@henribloem.nl

Wij bezorgen gratis in Roderwolde/Foxwolde!

Verlengde Hereweg 26-28 GRONINGEN Tel. 050-526 81 88 
Email: groningen@henribloem.nl www.henribloem.nl
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Oproep voorwerpen
Heb je zelf voorwerpen in huis, die feitelijk 
onder het thema “Woldzigt en creativiteit” 
vallen en wil je die beschikbaar stellen 
(bruikleen, dan wel gift), dan houden we 
ons zeer aanbevolen. Laat het ons weten 
via de email info@woldzigt-roderwolde.nl 
of neem contact op met een van ons.

Oproep vrijwilligers
Inmiddels zijn we druk doende het vrij-
willigersrooster voor het komende 
seizoen in te vullen. Heb je zin en tijd 
om een bijdrage te leveren (bijvoorbeeld 
door een paar keer een middag de balie 
mee te bezetten). Of ben je geïnteres-
seerd in het proces van olieslaan en zou je 
daar zelf ook mee aan de slag willen?  Je 
bent van harte welkom. Meld je aan via 
de website www.woldzigt-roderwolde.
nl en klik op “contact”. Daar  vind je via 

“Contactformulieren / Aanvraag bezoek” 
een aanmeldformulier vrijwilliger.

Activiteiten Woldzigt de komende tijd
Zaterdag 1 februari. Zoals elke maand op 
de eerste zaterdag van het jaar: 13:30 – 
16:30 uur. Groepen op afspraak.

 Model in lucifers

hBorduurwerk; hTekening

 Tegeltje 
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INGEZONDEN

Homomiem
Bart Henstra

Had u dit woord al eens eerder gehoord ?
We schrijven en spreken over hetzelfde 
woord.
Terwijl de betekenis heel anders is, het klinkt 
ongehoord.
Je zou bijna veronderstellen, het is iets 
gestoord.”

Friezen en Groningers hebben onderling 
rivaliteit.
Soms alleen al om hun eigenzinnigheid in de 
taal.
En deze zorgt voor onbegrip en hilariteit.
En de verwarring treft ons soms allemaal.

Ik  [Fries]  zei nog zo extra nadrukkelijk.
“Jo moate it mar witte, it kin net “
Of, en dan is de uitkomst verrukkelijk.

“Toe maar, [Gronnings] toe maar , het kin net “

En nu hebben we een groot probleem.
Want je moet dit maar in de praktijk beleven.

“Het [it] kin net”, de betekenis is extreem.
En ons A B N kan ook geen uitkomst geven.

Wij, van het buurtschap Foxwolde, geven hier 
speciaal.
Een advies, waar geen misverstand over kan 
bestaan.
En de betekenis snappen wij duidelijk 
allemaal.
Die magistrale hoopvolle woorden ”it giet 
oan “ 

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

Schoonmaakster gezocht!
Voor het onderhoud van onze woon-
boerderij in Foxwolde zoeken wij een 
schoonmaakster. Graag wekelijks 3 
uur, bij voorkeur in de ochtend. Ben 
je beschikbaar, dan kun je bellen naar 
06-47109706

Familie Krist

Leerlingavond Esther van Dijk
Op 8 februari as om 20.00 uur organi-
seer ik een leerlingavond in het Rode 
Hert.

Hier laten leerlingen en koren in een 
ontspannen setting zien en horen waar 
ze op dit moment mee bezig zijn. 

Iedereen is van harte welkom om te 
komen kijken en luisteren.

Esther van Dijk
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Dorpsagenda

woensdag 22 januari 2020 Vrouwen-
vereniging: Jaarvergadering en lezing Joyce 
Kuiper 

woensdag 29 januari 2020 Toneelvereniging 
Woldbloem: Generale repetitie. Aanvang 
19.00 uur in de MFA 

vrijdag 31 januari 2020 Toneelvereniging 
Woldbloem: Uitvoering. Aanvang 20.00 uur 
in de MFA

zaterdag 1 februari 2020 Rowolmer 
Archief: Open Archief. 10.00 - 12.00 uur in de 
MFA

zaterdag 1 februari 2020 Molen 
Woldzigt: Demonstratie olieslaan. 13.30 - 
16.30 uur

zaterdag 1 februari 2020 Toneelvereniging 
Woldbloem: Uitvoering (livemuziek). 
Aanvang 20.00 uur in de MFA

zaterdag 15 februari 2019 Kaart en 
sjoelavond,  20.00 uur in café Het Rode Hert

donderdag 20 februari 2019 De Zwerver: 
reisbespreking, 20.00 uur in café Het Rode 
Hert

donderdag 28 februari 2019 Dorpshuis: 
Pubquiz. Aanvang 20.00 uur

zaterdag 7 maart 2020 Rowolmer Archief: 
Open Archief. 10.00 - 12.00 uur in de MFA

zaterdag 7 maart 2020 Molen Woldzigt: 
Demonstratie olieslaan. 13.30 - 16.30 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 vóór 12 uur ‘s middags uw kopij naar: 
de.wolmer@gmail.com 
Volgende inleverdatum: 15 februari 2020

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
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Dit kan uw advertentie zijn.

Wilt u adverteren De Wôlmer? 
Neem dan contact op met de redactie

tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 

  Hovenierswerken 



Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12

9301 ZS Roden

Tel. 050 - 501 86 84

Het juiste adres voor alle autoreparaties;

specialist in APK-keuringen (reeds vanaf

� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke 

bouw- en isolatiematerialen 
Ook voor al uw schilderwerken.

Altenaweg 1, 9321 XG Peize  Tel. 06- 12 504 492



voor al uw voetproblemen

Anneke Buring | Hoofdstraat 44 Roderwolde 
t 06 15 36 41 95 | e info@pedicure-opgoedevoet.nl 

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

op donderdag en vrijdagochtend praktijk 

in L&M Haarmode, Kanaalstraat 6 Roden

ook voor uw diabetische en/of reumatische voet

 

 

 

 

 

 

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

        
        

 
 

 
FOKKO  RIJKENS 
 
Hoofdstraat 80, Roderwolde 
 
Kunstenaar/Curator/Docent 
 

 

 
 
Fokko Rijkens is kunstenaar en geeft cursussen in Roderwolde.  
Fokko organiseert plaatselijke, maar ook internationale  
tentoonstellingen en kunstevenementen(zie Website/Facebook) 
 
www.fokkorijkens.nl  
06-12622511, info@fokkorijkens.nl 

 
 


