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Van de redactie
Hans Noordhof

Dit jaar zal er geen paasvuur geinitieerd 
worden door Dorpsbelangen. Dit mede 
door de veranderde regelgeving rondom 
de paasvuren. In 2021 wordt de situatie 
heroverwogen.

Energiek Roderwolde is op zoek naar 
energieslurpers. Wil je ook meer 
bewustwording en controle over je ener-
gieverbruik? En wie weet verdien je ook 
je investering binnen een jaar terug. Zelf 
hebben wij ook meegedaan, en het levert 
altijd iets op. 

Kopij inleveren kan tot de 15e van de 
maand voor 12 uur ‘s middags. Dan heb-
ben wij de tijd om er een prachtige Wôlmer 
van te maken.

In dit nummer

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Peuterspeelzaal Dreumes en Bso de 
Boemerang 8

Groepsnieuws groep 6/7/8 9

15 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 15

Dorpshuis 16

Jacobskerk Roderwolde 18

Rowolmer Archief 19

Toneelvereniging Woldbloem 19

Vrouwenvereniging Roderwolde 20

Energiek Roderwolde 23

26 NATUUR EN OMGEVING Turf, jenever en 
potklei

27 ROWOLMER DROKTE Op zied gaon
28 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 

Onlanden
31 VAN ONDER DE WIEKEN Blote benen en 

geknipte nagels
33 COLUMN Cybergetreiter
34 INGEZONDEN Tuinclub het Hanepootje
35 AANKONDIGING Pubquiz
36 RECEPT VAN DE MAAND Hartige 

andijvieschotel
36 INGEZONDEN Nadenkertjes-woordspeling
37 Prikbord
38 Dorpsagenda
38 Colofon

grote foto voorkant: Mirthe Hut

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!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

File in het dorp
Donderdag 30 januari was het ’s morgens 
opeens een komen en gaan van auto’s door 
ons dorp. Vanwege een ongeluk op de A7, 
waarbij een bestelbus en een vrachtwagen 
betrokken waren, was in beide richtingen 
de snelweg afgesloten. Daardoor kwamen 
de mensen, die met de auto naar hun werk 
moesten in de problemen. Aldus kwam 
ook de rondweg bij Roden vol te staan. 
Met als gevolg, dat veel automobilisten 
kozen voor de sluiproute via Foxwolde/
Roderwolde.

Een geluk bij een ongeluk was het feit, dat 
het personeel van de school in staking was, 
en er geen kinderen naar school hoefden. 
Zij bleven dit onheil bespaard. Wel werden 
de gaten langs de Roderwolderweg, die net 
door de firma van der Berg waren opge-
vuld, gedeeltelijk weer open gereden.

In de loop van de middag werd de A7 weer 
vrij gegeven en was het ongemak voorbij.

Eenzijdig ongeval
Zondagmorgen 2 februari vond in alle 
vroegte een eenzijdig ongeval plaats aan 
de Roderwolderweg. Een SUV raakte van 
de weg en belandde met de neus in de 
Foxwolmer Tochtsloot. De brandweer 
heeft met o.a. een warmtebeeldcamera 
gecontroleerd of er nog iemand onder lag, 
maar dat bleek niet het geval te zijn.

Een omwonende hoorde rond half 6 een 
knal. Toen hij ging kijken, was de bestuur-
der niet meer ter plaatse.

De politie heeft wel een vermoeden, wie 
de automobilist was.

Datumpalindroom
Een palindroom is een woord, of zin, die je 
zowel van voor naar achter als van ach-
ter naar voor kunt lezen. Voorbeeld: pop, 
lepel, parterretrap.

Een lange zin is bijvoorbeeld: Nelli plaatst 
op ’n parterretrap ’n pot staalpillen. Dat 
is ook mogelijk bij een datum. En op 2 feb. 
2020 was er één: 02-2-20.

Uitvoeringen Woldbloem
De toneelvereniging Woldbloem heeft op 
31 januari en 1 februari twee voortreffe-
lijke uitvoeringen gegeven in het MFA. Het 
stuk Van wie is die string? werd met verve 
voor het voetlicht gebracht en het publiek 
genoot met volle teugen. De belangstelling 
was goed. De tweede opvoering was zelfs 
uitverkocht.

Tuinvogeltelling
Ook in Roderwolde is dit jaar meegedaan 
met de tuinvogeltelling. In 8 tuinen is hier 
geteld en de uitslag kwam grotendeels 
overeen met de landelijke uitslag.

Hier stonden ook de huismus, de koolmees 
en de pimpelmees op 1,2 en 3.

Excursie Kleibosch
In het voorjaar bloeien in de Kleibosch 
bosanemonen en andere bijzon-
dere planten. Gidsen van Het Drents 
Landschap laten u dit pareltje graag 
zien. Ze vertellen over de flora, fauna en 
cultuurgeschiedenis.

Datum: zondag 29 maart;

Locatie: entree Kleibosch ter hoogte van 
Roderwolderweg 15 te Foxwolde.
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

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

Doel van deze campagne is het stimuleren 
van voorlezen aan kinderen in de leef-
tijd van 6 maanden t/m 6 jaar die zelf nog 
niet kunnen lezen. Op 22 januari vond het 
voorleesontbijt plaats op onze school. De 
leerlingen werden eerst voorgelezen door 
de leerkrachten. Daarna werd er gesmuld 
van een heerlijk ontbijt dat verzorgd werd 
door de Ouder Vereniging. Oma’s en OV: 
bedankt voor alle hulp! Het was een zeer 
geslaagde ochtend!

Bakkersmunten
Naar aanleiding van het oproepje in de 
Wôlmer zijn er veel bakkersmunten bij ons 

gebracht die we bij Bakkerij Ons Belang in 
Peize hebben kunnen inleveren voor heer-
lijke broodjes bij het Voorleesontbijt. We 
willen iedereen die met ons mee gespaard 
heeft hartelijk bedanken! 

Drents voorlezen
Ook dit jaar, komen de vrijwilligers van het 
Huus van de Toal weer in het Drents voor-
lezen op basisscholen in onze provincie 
in het kader van meertmaond-streekta-
olmaond. Op het Palet zal het voorlezen 
plaatsvinden op 13 maart.

Het is zo langzamerhand een mooie tradi-
tie geworden, waarvan de leerlingen erg 
kunnen genieten. 

Schoolschaatsen 
Vanuit de voormalige activitei-
tenladder zijn er fantastische 
initiatiefnemers geweest die voor ons, in 
samenwerking met VOOOR, de OV en de ijs-
vereniging, schaatsles hebben geregeld bij 
Sportcentrum Kardinge in Groningen.
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Afgelopen weken zijn we 3x in Kardinge 
geweest met de kinderen en het was fan-
tastisch! Iedereen die hierbij betrokken is 
geweest: BEDANKT!

Stakingsactie 30 en 31 januari
Misschien heeft u het via het nieuws 
vernomen: op 30 en 31 januari vond er 
opnieuw een landelijke stakingsdag plaats. 
Iedere werknemer in Nederland heeft op 
basis van het stakingsrecht het recht om 
het werk neer te leggen. De leraren op 
onze school hebben wederom meegedaan 
aan de stakingsactie. 

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders 
en andere medewerkers uit het basis- 
speciaal basis- en (voortgezet) speciaal 
onderwijs maken zich ernstig zorgen over 
de toekomst van het onderwijs en de toe-
komst van uw kinderen. 

Er zijn afgelopen periode al veel toezeg-
gingen gedaan door het kabinet, maar die 
zijn helaas nog onvoldoende om goede 
oplossing te realiseren. De werkdruk in het 
primair onderwijs is hoog. 

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 lera-
ren rondloopt met burn-outklachten. 
Vergeleken met andere beroepsgroepen is 

dit erg veel. De werkdruk en de lage sala-
rissen in het primair onderwijs hebben er 
in de afgelopen jaren voor gezorgd dat veel 
leraren zijn gestopt of uitgevallen. 

Daarnaast zijn er te weinig nieuwe lera-
ren bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat 
we nu al kampen met een lerarentekort, 
dat in de aankomende jaren schrikbarend 
zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet 
meer altijd een vervanger kunnen vinden 
als een leraar ziek is. Afgelopen maand 
gebeurde dit al 2 maal op onze school. 

Als dit zo doorgaat betekent het straks 
ook dat we niet meer kunnen garanderen 
dat we voor elke klas een leraar kunnen 
vinden. Wij vragen om uw begrip en steun 
voor deze staking. De toekomst van het 
onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets 
aan gebeuren, zodat de kinderen op onze 
school kunnen blijven rekenen! 

Open huis 
Op woensdagochtend 12 februari stelden 
we onze deuren open voor nieuwe ouders 
die nog geen kinderen op onze school 
hebben. 

In de ochtend was er mogelijkheid voor 
deze ouders om te komen kijken in onze 
school. Mocht u het open huis gemist heb-
ben, en toch eens willen komen, is het 
ook altijd mogelijk om (op afspraak) een 
persoonlijk gesprek en een rondleiding te 
plannen. 

Een afspraak maken kan telefo-
nisch (050-5033551) of per mail: 
obshetpalet@xs4all.nl. U bent van harte 
welkom!
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Groene ontmoetingsplaats Roderwolde
Zoals velen van jullie wellicht gehoord 
hebben zijn we druk bezig met plannen 
voor een groener schoolplein en ontmoe-
tingsplaats voor jong en oud. De ruimte en 
ligging om het schoolplein en het dorps-
huis de Doefkamp is uniek. We denken 
wat we voor alle gebruikers hier een mooi-
ere en groenere omgeving van kunnen 
maken.

Hierdoor hopen we er een levendige omge-
ving van te maken waar jong en oud altijd 
terecht kunnen om te spelen en om elkaar 
te ontmoeten. Daarom hebben we eind 
2018 een commissie opgericht bestaande 
uit verschillende gebruikers. Hierin zitten 
de juffen van school, leden van de ouder 
vereniging (OV), leden van VOOOR en leden 
van het dorpshuis en dorpsbelangen.

We zijn begonnen met het in kaart bren-
gen van de wensen van de verschillende 
partijen. Zo hebben de juffen de kinderen 
gevraagd wat ze graag op hun schoolplein 
willen hebben. Met al deze input zijn we 
gaan tekenen. Dit heeft geleid tot een 
prachtig plan.

Een paar voorbeelden:
h Meer groen / bomen

h Bloemenweide, fruitbomen, moestuin

h Race parcour voor fietsen en skelters

h Waterkraan / waterspeelplek

h Reliëf / glooiingen / glijbaan

h Schaduwdoeken voor buiten eten en 
voor boven de zandbak

h Schommels

h Kabelbaan

h Klimhuis

h Buitenlokaal

h Jeu de boules baan

h Schaduwrijke zit plekken voor jong en 
oud

Op het veld nog een multifunctioneel 
prieel/ buitenverblijf wat dienst kan doen 
als buitenlokaal maar ook als bar of als 
ontmoetingsplaats tijdens verschillende 
evenementen. Er staat een informatie-
avond voor omwonenden gepland.

De tekeningen zijn al met de gebruikers 
van de Doefkamp besproken en aanvul-
lingen en wensen van alle partijen worden 
zo veel mogelijk meegenomen. De tekenin-
gen zullen op de website van school (www.
paletroderwolde.nl) worden geplaats zodat 
iedereen ze kan bekijken.

Naast subsidies is er ook een eigen bijdrage 
nodig. Hiervoor zullen we jullie op den 
duur benaderen middels o.a. leuke spon-
soractiviteiten. Hopelijk zijn jullie net zo 
enthousiast als wij!

Voor vragen of verdere uitleg kunnen jullie 
ons altijd benaderen.

Groet van de commissie

Marije Wind, Marije Hagenauw, Magna 
ter Steege, Silvia van der Meijs, Leon, 
Roelofsen, Chris Paling, Erik van der Veen, 
Bartele van der Meer en Jessie Westerhof
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Peuterspeelzaal Dreumes en Bso de Boemerang

De peuterspeelzaal groeit!
Er komen twee nieuwe kinderen bij.

Dit betekent dat Iekje ondersteuning krijgt 
van een nieuwe medewerkster. Zij zal zich 
volgende keer aan jullie voorstellen.

De peuters zijn een sneeuwpop aan het 
maken, het geduld om er nog een neus en 
ogen op het plakken, hadden ze niet meer!

De bso kinderen genieten elke middag.
Hun keuzes zijn heel erg gevarieerd, de 
ene dag wordt er een dromenvanger 
gemaakt, daarna gaan we met elkaar naar 
de kringloop in Roden om kopjes te kopen 
zodat we de vogels kunnen verwennen 
met frituurvet en vogelzaad.

Er hangen inmiddels al vele kopjes met 
vogelzaad in de tuinen van de kinderen.

Koken is ook superleuk, deze keer heb-
ben ze wraps gemaakt die gekeurd worden 
door de juffen en meesters.......

Goedgekeurd uiterraad! 

Ook wordt er geknutseld voor 
Valentijnsdag, heel lastig voor de kinde-
ren want de potjes mochten ze wel vullen 
met snoepjes maar niet zelf opeten, want 
valentijnscadeautjes moet je weggeven..... 
toch?

We hebben een nieuwe bankhoes gekocht 
en daar horen nieuwe kussentjes op. Naald 
en draad geregeld, we hebben heel veel stof 
gekregen, daar weten we wel raad mee!

Er staan nog een aantal mooie knutsel-
werkjes van ijsstokjes op de kast, na de 
voorjaars vakantie gaat alles mee naar huis 
zodat we weer ruimte kunnen maken voor 
de vele nieuwe kunstwerken die er nog 
gaan komen.
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Groepsnieuws groep 6/7/8
Kruiswoordpuzzel

Groep 6-7-8 heeft voor u een kruiswoordpuzzel gemaakt. We hebben met elkaar allerlei beschrijvin-
gen en vragen bedacht vanuit onze groep en de school, waar u uw hoofd over mag kraken!

De eindoplossing is:________________________________________________ 



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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Schaatsen (verslag van Jurre en Carsten)
We schaatsten met school 3 keer elke 
week op dinsdag. Met groep 3, 4, 5, 6, 7 en 
8. Maar nu niet meer. We kregen daar les, 
maar niet iedereen. Als je niet goed was in 
schaatsen dan mocht je aan de andere kant 
vrij schaatsen. Ouders wilden ons brengen 
naar het schaatsen. Het was in Groningen. 
We gingen om kwart over elf weg. We 
waren weer op school om half twee. Aan 
het einde van het schaatsen mochten we 
nog vrij schaatsen. Er waren ook rekjes 
als je niet goed kon schaatsen die mocht 
je dan gebruiken. Het was daar ook heel 
groot. Het was ook heel erg leuk. Maar je 
zou denken dat het daar heel koud zou zijn, 
maar het was niet heel koud. Je kreeg het 
wel een beetje warm van het schaatsen, 
daarom vonden we het ook niet zo koud. 
We hopen dat we volgend jaar wel op de 
ijsbaan in Roderwolde kunnen schaatsen.

Tekenen bij creatief
Tijdens de creatieve lessen proberen we 
zoveel mogelijk verschillende technieken 
en vaardigheden aan te bieden. De afge-
lopen week hebben we het over cartoon 
tekenen gehad. Het tekenen van gezich-
ten in cartoon stijl gaat via verschillende 
stappen. Bijvoorbeeld het tekenen van 
een gezicht via de ‘pinda/ gitaar’ techniek. 
Twee leerlingen uit de klas hebben voor in 
deze wôlmer een tekening in cartoon stijl 
getekend. 

Valentijnsdag
Valentijnsdag is natuurlijk een mooie dag 
om eens de liefde te bespreken in de klas. 
In de bovenbouw maken we gebruik van 
een wereldoriëntatie methode die leerlin-
gen probeert zoveel mogelijk zelf te laten 
nadenken en te onderzoeken. Daarom zijn 
wij opzoek gegaan naar een ‘love match’ 
voor de wilde perenboom. 

De leerlingen zijn de perenboom gaan 
onderzoeken:
1 Waar leeft de perenboom?
2 Wat heeft de perenboom nodig om te 

groeien?
3 Waar houdt de perenboom van?
4 Hoe plant de perenboom zich voor: 

geslachtelijk of ongeslachtelijk?
5 Wat heeft de perenboom nodig om zich 

voort te planten?

Mededeling
De deadline van de Wôlmer is vanaf nu 
aangescherpt. Kopij kan aangeleverd 
worden tot 12 uur ’s middags op elke 
15e van de maand.
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Na het onderzoek zijn de leerlingen aan de 
slag gegaan met een tinder profiel voor de 
wilde perenboom. 

In zijn datingprofiel kwam te staan 
h wie hij is, 
h waar hij van houdt, 
h hoe hij eruit ziet, 
h waar hij woont, 
h waar hij naar opzoek is, 
h waar hij niet van houdt 
h en als laatste hoe hij verleid kan 

worden.

Een leuke manier om de voorplanting bij 
planten eens te onderzoeken!
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Flessen-inzamelactie OBS het Palet
Afgelopen jaar hebben we in januari een 
statiegeldflessen inzamelactie gehouden. 
Dit had een mooie opbrengst geleverd 
voor school en daarom hebben wij er 
voor gekozen om deze inzamelactie nog 
een keer te gaan houden. Bij school staat 
een grote container waar statiegeld fles-
sen ingeleverd kunnen worden. En na 
de gezellige feestdagen heeft iedereen 
ongetwijfeld wel een paar lege flessen 
om zo een steentje bij te dragen voor 
school! Wel vragen wij u geen glas in te 
leveren, kratjes bier daarin tegen zijn 
van harte welkom! Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om ze zelf op school af 
te geven schiet u dan één van de school-
kinderen aan? Ook zullen zij met de 
skelters door het dorp gaan om de fles-
sen bij u op te halen. Op 13 februari in de 
middag komen de kinderen langs. Alvast 
bedankt!

Het Palet

AANKONDIGING LANDELIJKE OPSCHOONDAG
21-maart-2020

 
Voorjaarskriebels?

Op 21 maart as 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 bes-
chikbaar.

We verzamelen om 09.00 uur bij het Doedensplein. 

Voor koffie/thee/fris met wat lekkers wordt gezorgd.

We rekenen op u.



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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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Geen paasvuur in 2020
Dit jaar zal de Vereniging Dorpsbelangen 
GEEN paasvuur initiëren.

Reden hiervoor is de veranderde regelge-
ving rondom de paasvuren. Hierdoor is 
het onduidelijk hoe de aansprakelijkheid is 
geregeld. Wij vinden het dan ook niet ver-
antwoord om een paasvuur op te bouwen 
en hebben besloten om 1 jaar over te slaan 
en in 2021 de situatie te heroverwegen.

Leekster Lenteloop 21-03-2020
Op zaterdag 21 maart as zal de Leekster 
Lenteloop wederom Roderwolde aandoen 
tussen 13.45 uur en 15.00 uur. Gevraagd 
wordt of we het parcours vrij willen hou-
den en of we extra attent willen zijn op de 
lopers die plotseling voor uw uitrit op kun-
nen duiken. 

De route is als volgt:

Vanaf de start aan de Dam in Leek om 
13.00 uur via Midwolde en Lettelbert, 
richting Matsloot, daarna via de Hooiweg 
en deze volgen richting Roderwolde, 
daarna via de Hoofdstraat rechtsaf via 
Sandebuursedijk op richting de Rodervaart 
en weer terug naar centrum Leek.

Op belangrijke punten op de route 
zal het verkeer begeleid worden door 
verkeersregelaars.

Schouw 2020
De jaarlijkse schouw met de Gemeente 
staat gepland op 12 maart as. Heeft 
u nog punten voor de schouw, geeft 
deze dan voor deze datum door; 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl.

ALV Dorpsbelangen donderdag 26 maart 
2020
Tijd: 20.00 uur

Plaats: Café Scheepstra
1 Opening

2 Notulen ALV 27 November 2019

3 Ingekomen stukken en mededelingen 
Bert de Rouw

4 Jaarlijks verslag Bert de Rouw

5 Financieel verslag Gerda Roelofsen

6 Verslag kascommissie en verkiezing 
nieuw lid kascommissie

7 Verkiezing nieuwe bestuursleden:
h Aftredend: Bert de Rouw / secretaris 

- herkiesbaar 
h Siem ter Steege / lid – herkiesbaar 
h Jan Visser/ voorzitter – niet 

herkiesbaar 

Nieuwe kandidaten kunnen ingebracht 
worden tot de start van de vergadering

8 Voortgang Energiek Roderwolde

9 Dorpsschouw

10 Textielcontainer ReShare

11 Paasvuur

12 Landelijke Opschoondag op 21 maart 
2020

13 Jubileum Dorpsbelangen
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14 Verkeersveiligheid

15 Inzaaien bloemen in de bermen

16 W.v.t.t.k. en rondvraag

17 Sluiting

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 leve-
ren 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:
h Jan Visser (voorzitter), 
h Bert de Rouw (secretaris), 
h Gerda Roelofsen (penningmeester), 
h Albert Boelen (lid), 
h Erik van der Veen (lid), 
h Siem ter Steege (lid), 
h Inge Noordhof (lid)

Dorpshuis

Een terugblik op de afgelopen dorpshuis-
activiteiten en alvast een uitnodiging voor 
wat komen gaat. Oudejaarsdag hebben 
we wederom de Oliebollenactie gehad. Ze 
smaakten weer prima. En met de hulp van 
vele extra handen ging het in zakken doen 
en het uitventen snel. Dank daarvoor.

Ook op oudejaarsdag was de sfeervolle 
‘borrel’ in het dorpshuis. Vele bekende en 
(nog) onbekende gezichten mochten we 
binnen verwelkomen, die elkaar (beter) 
leerden kennen, konden bijpraten en gezel-
lig het jaar afsloten. De oliebollen, nootjes 
en frituurhapjes vonden gretig aftrek, 
terwijl de jongens buiten het druk hadden 
met carbidschieten en de jonge kinderen 
met veel plezier in de sportzaal speelden. 
De oudejaarsborrel is een mooie traditie 
inmiddels, evenals het naar buiten moeten 
dweilen van de laatste bezoekers.

Dan waren er op vrijdag 31 januari en 
zaterdag 1 februari de toneelvoorstellin-
gen van toneelvereniging de Woldbloem. 
Een komisch stuk met vele kwinkslagen 
en woordspelingen erin en waar een rood 
slipje een verrassende rol speelde. De man-
vrouw verhoudingen kwamen danig onder 
druk te staan af en toe. Leuk! Tussendoor 
en na de tijd werd er gezellig gekletst met 
elkaar.

Zaterdagavond hadden we een uitver-
kochte zaal en livemuziek met dame 
‘Doublon’. Ook deze avond was voor de 
toneelspelers en het dorpshuis een succes. 
Zoveel lachende gezichten, gezelligheid 
en goede sfeer, daar doen we het voor! 
We hebben weer een ‘ouderwets gezellige 
feestavond’ gehad. 



 De Wôlmer  februari 2020  pagina 17

Het afbreken, opruimen en schoonmaken 
gebeurde op de zondagmorgen erna en 
gelukkig waren we met een grote groep 
hulptroepen zodat we snel klaar waren. 
Dank je wel allemaal! en speciaal dank aan 
Gerard en Egbert voor de super schone 
vloer.

Dan staat de 3e Pub Quiz op 28 februari op 
de agenda. Vanaf 20.00 uur gaan de ver-
schillende teams met elkaar strijden om 
die ‘felbegeerde titel’ van winnaar. We 
hebben al een mooi aantal teams die mee-
doen, maar er kunnen er zeker nog meer 
bij. Geef je op bij Janet Barels, zie flyer ook 
in deze Wolmer.

Nu ook alvast een aankondiging voor in 
maart. Op zaterdag 14 maart, van 09.00 
uur tot 12.00 uur, staat de ‘NL Doet’ dag op 
het programma. Graag zien we dan veel 
hulptroepen komen om ons mee te hel-
pen met de (buiten) schoonmaak klussen, 
tuinonderhoud en een nieuwe bestra-
ting te maken voor de vuilcontainers. U 
bent meer dan welkom als vrijwilliger 
om samen met de bestuursleden van het 
dorpshuis deze klussen te klaren. Vele 
handen maken licht werk en wij zorgen 
voor de koffie/ thee met wat lekkers erbij.

Verder is de donateursvergadering op 
woensdag 18 maart, vanaf 20.30 uur, in 
de kantine van het dorpshuis. U krijgt een 
overzicht van onze bezigheden, financiën, 
verbouwing plannen en toekomst ver-
wachtingen. U bent meer dan welkom om 
te luisteren, mee te praten en mee te den-
ken. Graag zelfs.

De potgrondactie gaat ook dit jaar 
weer door! Het huis aan huis brengen 
van de zware zakken wordt altijd zeer 

gewaardeerd en de opbrengst kunnen we 
goed gebruiken als dorpshuis. Prijslijst en 
uitleg worden nog gepubliceerd, maar U 
hoeft van te voren geen briefjes en geld 
meer in te leveren met uw bestelling. 
Net als vorig jaar. Op zaterdag 28 maart, 
vanaf 09.00 uur, gaan we rondrijden in de 
schoolkring. Huis aan huis bellen we aan 
en als u potgrond, bemeste tuinaarde en/
of koemestkorrels nodig heeft, kunt u die 
ter plekke krijgen en betalen. Heb die dag 
dus contant geld in huis! Mocht u wel een 
bestelling willen doen maar kunt u niet 
thuis zijn, neem dan contact op met Tea de 
Rink -Hoven van de activiteitencommissie 
van het dorpshuis.

Donateursvergadering
Geachte donateurs, huurders, gebruikers 
en andere belangstellenden. Hierbij nodigt 
het dorpshuisbestuur u van harte uit om 
de donateursvergadering van Stichting 
Dorpshuis Roderwolde e.o. te bezoeken. 
Deze vindt plaats in het dorpshuis op 
woensdag 18 maart 2020, om 20.30 uur.

Op de agenda staan o.a.
h Stand van zaken verbouwing
h Financieel overzicht 2019
h Jaaroverzicht activiteiten 2019
h Activiteiten 2020
h Wat verder ter tafel komt..

Heeft u dus suggesties, verbeterpunten, 
opmerkingen, ideeën, wilt u meedenken of 
meedoen, of alleen een compliment geven…
We horen en zien u graag de 18e maart! De 
koffie/thee met koek staat klaar.

Hartelijke groet, 

namens het bestuur
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Jacobskerk Roderwolde

De feestdagen liggen alweer een tijdje ach-
ter ons maar de tijd gaat snel en in April 
zullen we het paasfeest vieren. 

Op 7 april zullen we dit samen doen tij-
dens onze gezamenlijke Paasviering in 
de kerk om daarna samen naar het jeugd-
gebouw te gaan voor een verhaal en de 
traditionele broodmaaltijd. Noteert u deze 
datum alvast in uw agenda. Omdat 7 april 
ook de eerste dinsdag van de maand is er ’s 
morgens geen koffiedrinken..

We hopen u dan te ontmoeten!

Uil
We hebben de uil gezien! Hij zat hoog ver-
scholen in een boom. Tussen het klimop. 
De vroege ochtendzon viel precies op hem. 
De uil zag dat ik hem zag. Dus stonden 
we daar. Ik op straat en hij op zijn tak. En 
we keken. Ik verwonderd, bewogen, mis-
schien zelfs ontroerd. En hij? Hij keek stil. 
Nauwgezet. Ik bewoog hém niet. Vanaf zijn 
tak keek de kalmte mij aan. Deze uil had 
al zo veel gezien. Het was of een goedheid 
mij raakte. 

We hadden hem eerder al wèl gehóórd, 
telkens in de avond. Dan roept hij. Soms 
van achter ons huis. Soms zit hij bij de kerk. 
Soms vliegt hij rond en zie je zijn schaduw 
kort langs de donkerblauwe hemel glijden. 
Zijn roep maakt me melancholiek. Maar 
ook geborgen.

Zo roepen uilen al duizenden jaren lang. 
Zo riepen ze al toen hier Germanen bij 
het vuur zaten, teruggekeerd van de jacht. 
Zouden zij óók geluisterd hebben? Hun 
hoofd opgetild hebben, als hij voorbij 
vloog?

Eén zo’n uil. En te weten dat hij daar zit, 
elke dag. Eén zo’n uil die daar al járen zit, 
hoorde ik; hij maakt de wereld anders. 
Hij draait de wereld om. Niet hij zit in de 
boom naast mijn huis. Ik woon naast zíjn 
boom. Dit is zíjn terrein. Hij is vanzelf-
sprekend. En ik ben dat niet. Naast hem 
voel ik mij toevallig en voorbijgaand. En 
dat ben ik ook.

Het is mijn opdracht, voel ik, om deze 
plaats beter achter te laten dan ik hem 
aantrof. Beter voor de mensen die na mij 
komen. Maar al helemáál beter voor de 
dieren met wie wij deze aardbol delen. 
Beter voor deze ene uil.

Met oud en nieuw landde er een vuurpijl in 
de boom. Zijn boom. Ik zag de resten en de 
kapotte takken op de grond. Weken was de 
uil weg. Ik werd er treurig van. Zo gaat het 
op vele plaatsen. De mensen zitten de die-
ren in de weg. Ook al zeggen we vaak dat 
het andersom is. Dat de spreeuw een plaag 
is, of de muis. Of dat tijgers het woonge-
bied van mensen zijn binnengedrongen. 
De mensen drongen het woongebied van 
tijgers binnen. We zeggen: “Het wild zwijn 
geeft overlast”. Wij zijn het zelf die voor 
overlast zorgen.

Ineens was hij er weer. Toch. Geruisloos 
keerde hij terug en zweefde zijn boom bin-
nen Hij landde en vouwde zijn vleugels 
links en rechts. Hij zat. Hij gaf ons een 
tweede kans. Groots en koninklijk. Als 
jij door de laan loopt, kijk dan even naar 
boven. Het is de tweede boom aan de rech-
terkant. En knik eerbiedig. Hij zal zachtjes 
naar je roepen.

Sybrand van Dijk
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Rowolmer Archief

Berigt 62: de nalatenschap van een 
predikant.
In Rowol Toendertied staat een overzicht 
van alle predikanten die vanaf 1612 in 
Roderwolde “gestaan” hebben. Onder hen 
was Petrus Hendrik Jan Lulofs Johzn. die 
in november 1857 overkwam uit Roden. 
Hij overleed 25 jaar later, blijkbaar onver-
wacht, want in de Prov. Drentsche en 
Asser Courant van 25 september 1882 
staat een advertentie waarin een boeldag 
wordt aangekondigd. Notaris Gerrit Jan 
Hillegondus Ebbinge Wubben uit Roden 
beschrijft hierin wat er zoal te koop zal 
zijn.

Dat een dominee een piano had is natuur-
lijk niet zo gek, maar tegenwoordig kijken 
we meer vreemd aan tegen het bezit van 
een beste melkkoe en 400 schoven onge-
dorste rogge!

Toneelvereniging Woldbloem

We kunnen weer terugkijken op twee zeer 
geslaagde toneeluitvoeringen. Op 31 janu-
ari en 1 februari werd, in het MFA, het stuk 

“van wie is die string” opgevoerd, wat weer 
goed was voor een aantal hilarische scenes.

Waar er op vrijdag nog wel een aantal 
mensen in de zaal bij hadden gekund, was 
het op de zaterdag bommetje vol. Toch 
weer fijn dat er zo veel publiek op afgeko-
men is.

Zangeres Nienke Doublon was er zaterdag 
bij om in de pauzes alvast wat leuke mee-
zingers te laten horen en na afloop kon 
men nog even los kon gaan op de dansvloer 
en aansluiten in de polonaise. Het was 
weer ouderwets gezellig!!
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Menigeen ging ook nog eens met een 
mooie prijs (of prijzen), van de verloting, 
onder de arm naar huis.

Hieronder de uitslag van de huis aan huis 
verloting:
Lydia Glas  Kadobon Buiter  
  Roden

M. ten Holder  Kadobon Buiter  
  Roden

Klaas van der meer Kadobon Van Erp

Jolande Krap  Kadobon Van Erp

Koning  Kadobon Vrieling

Janny Alting  Kadobon Vrieling

Stijn Bodde  Kadobon Zuivelhoeve

Ida Oosterhof  Kadobon Zuivelhoeve

Dankzij de vele vrijwilligers en de 
goede samenwerking kunnen we weer 

terugkijken op twee mooie avonden. Zoals 
het nu lijkt hebben we ook een aantal 
nieuwe bestuursleden gevonden waardoor 
we hopen dat we ook volgend jaar weer 
wat moois kunnen neerzetten.

Zowel toeschouwers als iedereen die 
geholpen heeft BEDANKT! En graag tot vol-
gend jaar.

Foto’s: Mirthe Hut.

Vrouwenvereniging Roderwolde

De jaarvergadering van de 
Vrouwenvereniging Roderwolde e.o. was 
gepland op woensdag 22 januari. Op deze 
avond hebben we altijd mensen uit eigen 
dorp, die een lezing geven. In dit geval 
waren dat Joyce Kuiper en Bianca Bakkelo. 

Zij gaven een lezing over een sloppenwijk 
in de stad Fortaleza te Brazilië. Fortaleza is 
een stad met 2½ miljoen inwoners. Joyce 
woont aan de Kruiskamp 9 en Bianca heeft 
aan de Hansenkamp 3 gewoond. Vrienden 
van Joyce hebben de stichting Aloha opge-
richt en zij vroegen of Joyce en Bianca 
langs wilden komen in Fortaleza. 

Aloha, is de afkorting van Academia 
Liberda des de Oportunidadese 
Habilidadespara Adolescentes. Vrij 
vertaald: Opleiding voor Kansen en 
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er weer meer mensen in het kleine hutje 
wonen. Er is wel een school waar de kinde-
ren naar toe kunnen gaan. 

Het kan zo maar zijn dat de bendes, die 
hier de baas zijn, een weg afsluiten. Dan 
kunnen de kinderen niet meer naar school 
en leren ze dus niets. Gaan de kinderen 
niet naar school dan stopt de toelage die 
de ouders hiervoor krijgen. Ze hebben 
dan weer minder geld om te besteden en 
op deze manier laten de bendes dus voe-
len dat zij de baas zijn. Kinderen hebben 
geen fietsen, bovendien valt er ook niet te 
fietsen vanwege de zeer slechte wegen. De 
wegen zijn soms gewoon modderpoelen. 

De stichting ondersteund de kinderen door 
het geven van Engelse les, sport en spel op 
het strand en de dag wordt afgesloten met 
een gezamenlijke maaltijd. Deze koken ze 
met z’n allen. Joyce en Bianca hebben ook 
EHBO lessen gegeven. Mensen uit de slop-
penwijk hebben geen idee, hoe ze met een 
wond om moeten gaan. Ze plakken er een 
pleister op en dan moet het maar genezen. 
Dat je een open wond moet schoonmaken, 
ontsmetten en goed verbinden hebben ze 
nog nooit van gehoord. 

De stichting heeft ook reanimatie lessen 
en voedingsleer gegeven. Wat is gezond en 
wat niet en wat voor keuzes moet je daarin 
maken. Chips is goedkoop en als ze dan 
een paar centen hebben en ze hebben hui-
lende kinderen, dan geven ze de kinderen 
wat chips. Hebben ze toch een buikvul-
ling. Maar ze denken er niet over na om 
een klein beetje meer te sparen en dan een 
appel of een mango of iets anders gezonds 
te kopen, zodat de kinderen meer voed-
zaam eten krijgen waar ze weer langere 
tijd op kunnen teren. 

Vaardigheden van Jongeren. Doel van 
deze stichting is de jongeren uit de wijken 
een kans te geven op een betere toekomst 
én om de jongere kinderen kind te laten 
zijn, te laten spelen en op deze manier 
te voorkomen dat deze kinderen ook in 
de prostitutie of in aanraking met drugs 
terecht komen. 

De stichting huurt een pand in de slop-
penwijk. Het pand wordt bewoond door 
Valber Firmino. Hij is het aanspreekpunt 
in de wijk. Joyce en Bianca hebben zich 
ook bij deze stichting aangesloten en 
zodoende konden zij ook vrijwilligers-
werk doen. Joyce en Bianca sliepen in een 
jeugdherberg 25 km van de sloppenwijk 
vandaan in de badplaats Cumbuco. Om 5 
uur in de middag moesten zij uit de slop-
penwijk vertrokken zijn, want daarna was 
het er niet meer veilig. 

Het standaard verdienmodel is daar dan 
ook drugs en prostitutie en er leven heel 
veel mensen in armoede. Het afval, heel 
veel plastic, ligt in grote hoeveelheden 
naast de weg te stinken, of het hangt in 
de bomen of in de cactussen. Het wordt 
er niet regelmatig opgehaald. Komen ze 
het ophalen, dan wordt het met een schep 
in de wagen geschept of ze steken het in 
brand, dan zijn ze er ook vanaf. 

De was hangt buiten aan een stok, een was-
lijn of aan elektriciteitsdraden boven de 
straat. Mensen wonen met een groot aantal 
in hele kleine huisjes, als je al kunt spreken 
van een huisje. Het zijn hoofdzakelijk hut-
jes met een dak erop en die zijn zeker niet 
water of winddicht. Hoofdzakelijk staat er 
alleen maar een bed, of deze hangt in de 
lucht in de vorm van een hangmat waar ze 
dan in moeten slapen. Zodoende kunnen 



 De Wôlmer  februari 2020  pagina 22

Ook hebben Joyce en Bianca creatieve les-
sen gegeven. In de vorm van een fotolijstje 
maken. Stenen gezocht en deze opge-
vrolijkt met tierlantijntjes. Deze konden 
de kinderen dan weer verkopen aan de 
buitenlandse gasten. Zo hadden ze dan 
wat geld en de les was tevens goed voor 
de Engelse taal, het samenwerken en het 
delen van de spulletjes. 

Joyce en Bianca hadden maar een kleine 
handtas met kleding meegenomen naar 
Brazilië, maar wel een hele grote koffer 
met creatieve spulletjes, verbandmateriaal 
en schoonmaakspulletjes die ze daar goed 
konden gebruiken. De blauwe wegwerp-
handschoenen waren bij de kinderen het 
leukste speelgoed. Deze konden ze name-
lijk opblazen, wat weer heel veel hilariteit 
met zich meebracht. 

Ze hebben met de jeugd de stranden 
schoongemaakt, want ook daar ligt veel 
plastic. Daarna gaan ze er dan leuke 
dingen doen, zoals: kitesurfen, voetbal, 
vechtsport en natuurlijk in het Engels 
tegen elkaar praten. 

Mede doordat Joyce en Bianca ook geld 
hadden ontvangen van sponsoren hier in 
Nederland, konden ze daar met de coör-
dinatoren zeven tablets kopen. Ze lieten 
de keus over aan de coördinatoren, maar 
stonden zelf op de achtergrond toe te kij-
ken of het wel goed kwam. 

Zo zijn ze verschillende winkels afgegaan 
om de tablets te vergelijken en hebben uit-
eindelijk de beste uitgezocht en hier was 
de leiding het wel mee eens. Als de kinde-
ren in de winkels kwamen werd er direct 
achterdochtig naar ze gekeken. 

Jeugd uit de sloppenwijken is te herkennen 
aan de tattoos die ze hebben. Maar toen 
ze in de gaten kregen dat er toeristen bij 
waren en ze zeven tablets wilden kopen, 
konden ze ineens ook wel een glaasje water 
krijgen. De jeugd wilde graag vechtspelle-
tjes op de tablets zetten, maar daar stak de 
leiding een stokje voor. 

Een tablet is alleen maar ter bevordering 
van het leerproces. Daarom kregen ze er 
een Engels programma op en ze kunnen 
er alles mee opzoeken, wat dan ook weer 
te gebruiken is voor hun huiswerk. Daar is 
zo’n tablet voor bedoeld en daar wordt het 
gesponsorde geld aan uitgegeven. 

Aan het eind van de lezing, waren de 
dames van de Vrouwenvereniging ook 
heel erg gul en gaven geld voor het goede 
doel daar in het verre Brazilië. Het was een 
hele leuke interessante lezing. 

Het bestuur van De Vrouwenvereniging 
bedankte deze dames dan ook hartelijk en 
zijn vol lof over het werk wat daar gedaan 
wordt. 

Mocht u dit een heel goed initiatief vin-
den en er ook een kleinigheidje voor over 
hebben dan kunt u het bij Joyce Kuiper 
Kruiskamp 9 Roderwolde in de brievenbus 
doen. 

Alvast heel erg bedankt. De volgende 
ledenbijeenkomst is woensdag 19 februari 
om 19.30 uur in het dorpshuis.
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Energiek Roderwolde

Op welke huishoudelijke apparaten kun jij 
energie besparen? Volg Lammerts goede 
voorbeeld!
Nieuw jaar, nieuwe kansen. We zijn gestart 
met een nieuwe ronde van de actie ‘speur 
de energieslurper’.
Wat houdt de actie Speur de Energieslurper 
in
Deze actie wordt gratis aangeboden door 
Energiek Roderwolde, in samenwerking 
met de Energiecoöperatie NoordseVeld en 
de Gemeente Noordenveld, en bevat een 
koffer met een drietal energiestekkers. 
Met deze stekkers kunnen deelnemers op 
een eenvoudige manier inzicht krijgen in 
het energieverbruik van elk huishoudelijk 
apparaat. Deelnemers mogen een week 
lang gebruikmaken van de stekkers. Zo 
kun je precies aflezen hoeveel stroom jouw 
apparaat verbruikt, hoeveel dat kost, en 
misschien wel belangrijker nog waar je 
kunt besparen! 

Speur de Energieslurper bij Lammert
Lammert Keizer uit Roderwolde was 
een van de eerste deelnemers van de 
nieuwe ronde. We vroegen hem naar zijn 
ervaringen. 

Wat heeft je doen besluiten om mee te 
doen met deze actie? 

“Ons jaarlijks energieverbruik is behoorlijk 
meer dan wat er gemiddeld staat voor een 
huishouden in vergelijkbare omstandig-
heden. Verschillende apparaten zijn meer 
dan 10 jaar oud, en wellicht zit er een grote 
energieslurper bij’, antwoord Lammert. 

Met deze missie is Lammert vol enthou-
siasme aan de slag gegaan met de 
energiestekkers. Aan de keukentafel kijken 
we samen naar de inzichten die hij onder 

elkaar heeft gezet in een Excel-sheet op 
zijn laptop. 

Wat viel Lammert op?
“We zijn een aantal opmerkelijke zaken 
tegengekomen”. 

Dan ben ik wel benieuwd welke dat zijn. 
Kun je daar iets meer over vertellen? 

“Natuurlijk weten we dat een ledlamp veel 
minder energie verbruikt dan de ’stan-
daard’ lampen. Echter wanneer je je er wat 
meer in verdiept, kom je al gauw tot de 
conclusie dat een investering in ledlampen 
zeker de moeite waard is. Wij hebben een 
drietal lampen met respectievelijk 6, 16 en 
20 peerlampjes van ieder 25 W. Het is een-
voudig te berekenen dat een investering 
van €175 aan ledlampen binnen het jaar is 
terugverdiend”. 

Dat is inderdaad een mooie besparing, en 
je vertelde ook nog iets over de televisie en 
de radio. 

“Ja, klopt. Opvallend was het energiever-
bruik van de televisie. Deze doet bij ons 
regelmatig dienst als radio, maar wanneer 
je daarvan het energieverbruik meet, kom 
je er als snel achter dat dat geen handig 
idee is. Wanneer de televisie 6 uur op een 
dag dienst doet als radio, ben je jaarlijks 
een kleine €70,- kwijt”.

 Zo, dat inderdaad een flink bedrag. Het 
loont dan al snel om een radio te kopen. 

“Ja, klopt. Daar gaan we zeker naar kijken”. 

Wat goed ook dat je door de energiestek-
kers tot dit inzicht bent komen. 
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“Ohja, en we hebben gezien dat de oude 
koel-vriescombinatie ruim de helft meer 
verbruikt dan de nieuwe. We gebruiken 
de oude nog als extra opslagcapaciteit. Dat 
verbruik weegt namelijk niet op tegen de 
kosten van de aanschaf van een nieuw 
apparaat, maar het is wel zaak hem niet 
onnodig aan te laten staan”. 

Ben je nog dingen tegengekomen die een 
kleinere aanpassing vragen? 

“Ja, zeker. Bijvoorbeeld in het energiege-
drag. Hoe vaak ligt een iPad of mobiele 
telefoon wel niet te lang aan de oplader?”

 Je bedoelt dat de iPad in de nacht al volle-
dig is opgeladen, maar dat je de stekker er 
pas in de ochtend uithaalt? 

“Ja, klopt. Daar kun je je echt op verkijken”. 

Conclusie
Wat een fantastische inzichten, en écht 
goed dat je hebt meegedaan met deze actie. 
Ik hoop dat er meer buren volgen. Wat zou 
je anderen, die zich nog niet hebben aange-
meld, willen meegeven? 

“Al met al was het zeer zinvol om met 
behulp van de energiekoffer je eens te ver-
diepen in het verbruik in, en om, het huis. 
Wie zich daar nog niet mee bezig heeft 

gehouden, het is zeker aan te raden. Het is 
ook nog eens gratis!”

Nieuwsgierig geworden?
Zou je ook graag willen onderzoeken waar 
jij kunt besparen op je energierekening, 
en volg je Lammerts goede voorbeeld? 
Maak je interesse dan kenbaar zodat ook jij 
het zonnige koffertje in huis kunt krijgen. 
Aanmelden kan via www.energiekroder-
wolde.nl. Voor meer informatie of het 
aanmelden kun je contact opnemen met 
Jochem Pennekamp, T:06-588 73 402.

Tot slot, wil je op de hoogte gehouden wor-
den over het project Energiek Roderwolde, 
meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. 
Ook dit kan heel eenvoudig via onze 
website.
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

-370.000/130.000 - Keileem en keizand
We hebben het nog steeds over perioden 
die onvoorstelbaar lang achter ons liggen: 
toen de “Potklei-ijstijd” ong. 400.000 jaar 
geleden was afgelopen trad er een relatief 
korte warmere periode op van zo’n 50.000 
jaar waarin het ijs smolt en de zeespie-
gel steeg (de kustlijn heeft toen ergens 
in deze buurt gelegen). Al gauw werd 
het echter weer kouder, en dit keer voor 
een hele lange tijd: van 370.000-130.000 
jaar geleden. Er gebeurde nogal wat in 
deze periode: door een afwisseling van 
heel koude en wat minder koude klima-
ten groeiden en krompen de gletsjers en 
daalde en steeg de zeespiegel dus.

Pas laat, naar schatting rond 150.000 
jaar geleden, walste de gletsjer over 
Roderwolde heen. Toen was het ook met-
een goed raak: het was een hele dikke 
ijslaag van vele honderden meters dik die 
over ons heenkwam. Door het enorme 
gewicht ontstond op het grensvlak van 
het bewegende ijs en de ondergrond een 
soort smeerlaag, een taai pakket van ver-
malen bodemmateriaal dat keileem wordt 
genoemd. Naderhand is dit bij het smelten 
van het ijs en in latere perioden door erosie 
vaak opgeruimd. In onze omgeving tref-
fen we dat spul echter zo hier en daar op 
geringe diepte nog wel eens aan, soms in 
een laag van meerdere meters dik. Soms 
bestaat het spul voornamelijk uit leem: die 
plekken waren tot voor kort goed bekend 
bij de boeren omdat ze daar het leem 
vandaan haalden waarmee de “deel” van 
boerderijen opnieuw kon worden verhard.

Door b.v. de afvoer van grote hoeveelhe-
den smeltwater werd op veel plaatsen het 

fijne materiaal uit de keileem “uitgewassen” 
en bleven alleen de grovere componenten 
achter. Dit “keizand” komt ook regelmatig 
in onze omgeving voor. Ergens midden 
in de driehoek Sandebuur, Foxwolde en 
Roderwolde kennen we b.v. de veldnaam 

“de Flintenkaamp”, waar stenenrijk mate-
riaal tot dicht bij het oppervlak komt. 
Deze percelen leverden overigens zeer 
appetijtelijk hooi op: nog steeds zegt mijn 
beste vriend in Roderwolde vaak bij zijn 
eerste pilsje: “Dat smokt as heui van de 
Flintenkaamp”. En hij kan het weten... 

Het echte keileemgebied vind je in het 
centrale deel van de provincie Drenthe: 
de terugtrekkende gletsjer heeft daar een 
vrijwel aaneengesloten metersdik keileem-
pakket achtergelaten, dat zelfs behoorlijk 
boven NAP uitsteekt: men spreekt hier dan 
ook vaak van het “Drents Plateau” en ver-
gelijkt het dan met een enorm omgekeerd 
soepbord.

Door de ondoorlatendheid van dit kei-
leemplateau moet het merendeel van het 
Drentse regenwater via het oppervlak wor-
den afgevoerd: het Peizerdiep is daar een 
belangrijk voorbeeld van. Houdt dat beeld 
van het omgekeerde soepbord nog even 
vast: over een paar afleveringen komen we 
er op terug.

Mededeling
De deadline van de Wôlmer is vanaf nu 
aangescherpt. Kopij kan aangeleverd 
worden tot 12 uur ’s middags op elke 
15e van de maand.
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ROWOLMER DROKTE

Op zied gaon
Albert Boelen

Ie kent het vast wal: ie loopt in de Jumbo 
en ziet opiens een kennis in de gang naost 
je, waorvan ie wit dat aj heur teegnkomt 
ie weer een uur wieder bint. Alle kwao-
len en ongemakken bint je wal bekend en 
d’r ontstiet een beetie paniek in je kop. Ie 
duukt wartuugelijk vort achter een stapel 
luiers die in de anbieding bint en wacht tot 
ze veurbij is. Gelukkig lup ze recht op de 
kassa of en giet rustig in de rij staon. Met 
een diepe zucht trek ie je karregie wieder 
en zurgt daj niet in de buurt van de kassa 
komt. Op dat moment bin ie bliede, daj een 
oetwiekmeugelijheid hebt: ie kunt eebm 
opzied gaon. In de rest van ‘t leebm komp 
dat vaak veur: in alle drokte hej van tied 
tot tied eebm de andrang um op zied te 
gaon, eebm oet de drokte, eebm in de leite 
en eebm ‘ under de radar’. D’r bint geluk-
kig veul meugelijkheden um dat te dooun. 
In de auto zuuk ie een parkeerplekkie op, 
op de fietse kuj altied wal ee plekkie under 
de bomen vinden, in de tuun is d’r ok 
altied wal een stil plekkie en in een dorp as 
Rowol bint er meugelijkheden veur ‘t oet-
zuuken um eebm ‘op zied te gaon’.

Op de weg deur de Onlanden tussen oes 
dorp en de Stad bint er speciale oetwiek-
haoventies, um mekaor eebm de ruumte 
te geebm. Ie ziet ze wied van teveuren en 
d’r staot bordties die je die plekkies mooi 
anwiest. Daorbij is ‘t een weg, waoras je 
vanzulf niet al te hard riedt, want d’r is 
veul te kieken in de mooie netuur. Het is 
dan ok onbegriepelijk, dat d’r luu bint, die 
al die meugelijkheden um eebm op zied 
te gaon volledig in de wind slaot. Het lek 
sums wal een TT-baon: de drokte is niet 
van de locht en d’r bint meinsn die altied 

verschrikkelijk bange bint um een paor 
minuten te laot in 

Grunning te kommen. De leste tied kwam 
dat nogal ies veur. Toen d’r een vrachtwa-
gen eebm de snelweg blokkeerde kregen 
veul auto’s de kaans um eebm op aodem 
te kommen op die mooie weg deur de 
Onlanden. En moej non ies kieken: een 
natte weg met diepe speuren as sloten 
naost de weg, diepe koelen in ‘t zaand en 
‘op zied plekken’, die niet bruukt wordt; 
het circuit van Zandvoort was d’r niks 
bij. Het is toch um verdrietig van te wor-
den. Drokte, drokte en nog ies drokte met 
alle gevolgen veur de weg en veural veur 
de barms. Durpsbelangen was al haost zo 
wied, um de gemiente te vraogen um d’r 
vangrails naost an te leggen, of betonnen 
paolties. Een schutting zul ok nog kunnen. 
Meinsn bint toch wal arg hardleers. In een 
klein laand hebt meinsn ruumte neudig, 
dat snap ik. Mor ruumte kriej allennig, aj 
dat mekaor gunt – lao’w toch wat vaker 
veur mekaar op zied gaon en mekaor die 
ruumte geebm. De drokte maakt al genog 
slachtoffers: het mut toch een veurrecht 
blieven um deur oes dorp te rieden: iede-
riene is welkom, mor dan wal met respect 
veur oeze en aandermans ruumte. As dat 
niet kan, moet de trekkers mor weer de 
weg op ; en die gaot niet zo gauw upzied!
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Natuur in De Onlanden
Wil Schröder, foto’s Lia Snoek

Winterbloeiers
Op een paar nachtvorstjes na hebben we 
dit jaar eigenlijk nog geen winter, d.w.z. 
vorst, gehad. Op de ijsbanen zwemmen de 
eenden en eind januari (!) heb ik de eerste 
narcissen al zien bloeien. En dan zijn er 
nog steeds mensen die de klimaatverande-
ring blijven ontkennen!

Oké, bij klimaat hebben we het over de 
gemiddelde weersomstandigheden gedu-
rende een periode van 30 jaren, maar zelfs 
dan kun je niet ontkennen dat de “win-
ters van vroeger” wel heel zeldzaam zijn 
geworden. Bloeiende narcissen in januari 
zijn dan ook heel bijzonder.

Toch zijn er altijd al winterbloeiers 
geweest. Dan bedoel ik niet sneeuwklokjes 
en krokussen, wat eigenlijk stinsenplan-
ten (tuinplanten) zijn. Stinsenplanten zijn 
overblijfselen (al dan niet verwilderd) van 
planten die in vroeger tijden op landgoede-
ren en bij huizen van stand (borgen, states 
en hofsteden) werden geplant. Ze kwamen 
in het wild meestal in wat zuidelijker stre-
ken voor. Ook de bosanemoon, daslook, 
wilde hyacint en lelietjes van dalen horen 
daartoe. Ik ben trouwens benieuwd of de 

bosanemonen in De Kleibosch dit jaar ook 
vroeger in bloei zullen staan dan andere 
jaren. Voor Het Drentsche Landschap 
hebben we een excursie gepland op zon-
dag 28 maart. Ik neem aan dat ze dan 
in volle bloei staan, in elk geval nog niet 
uitgebloeid zijn. Echte winterbloeiers zijn 
planten die tot laat in de herfst, of eigenlijk 
tot in de winter doorbloeien. Soms zelfs de 
hele winter door. 

Bovenaan de lijst van winterbloeiers staat 
ongetwijfeld het madeliefje. Als je nu naar 
je gazon gaat kijken, of zelfs tussen de 
klinkers van je straatje of terras, staan daar 
vast en zeker wel madeliefjes te bloeien.

Eén van de veelvoorkomende planten, die 
in de winter bloeien, is de vogelmuur met 

Krokus is een stinsenplant

Wilde narcis

Madeliefje in januari
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z’n kleine witte bloemetjes. Winterbloeiers 
zijn meestal niet erg kleurig. Vaak zijn de 
bloemen zelfs groen, zoals bij wolfsmelk 
en hedera (klimop). 

Het gebrek aan kleuren in de winter is 
logisch verklaarbaar, immers de winter-
bloeiers hoeven voor hun voortplanting 
geen beroep op vlinders of insecten te 
doen om tot vruchtvorming te komen. Het 
is dus niet noodzakelijk om in uitbundige 
kleuren te bloeien om ze te lokken. 

De wind is een belangrijke speler in het 
bevruchten van de vrouwelijke bloem. De 
katjes van de hazelaar bijvoorbeeld laten 
bij de eerste voorjaarswarmte (ook al is het 

nog februari) hun stuifmeel waaien, zodat 
het terecht komt bij de piepkleine rode 
bloemetjes.

In het vroege voorjaar komen, behalve de 
bekende stinsenplanten als sneeuwklokjes, 
krokussen en blauwe druifjes, de eerste 
voorjaarsbloemen tot bloei. Het speen-
kruid zorgt samen met het klein hoefblad 
voor de eerste gele bloemen in het vroege 
voorjaar. 

Speenkruid heeft zijn naam te danken aan 
de speenvormige knolletjes aan de wor-
tels en groeit op vochtige bosgrond en op 
slootwallen. 

Hedera (klimop)

Wolfsmelk (foto’s Pixabay)

Hazelaar met mannelijke katjes (onder) en 
piepkleine vrouwelijke bloemetjes (boven)

Speenkruid, één van de eerste gele bloeiers
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VAN ONDER DE WIEKEN

Blote benen en geknipte nagels
Dirk Magré

Nu is het echt rustig
In deze tijd van het jaar is de molen op de 
eerste zaterdag van de maand geopend 
voor publiek. 

Achter de schermen gebeurt binnen wel 
een en ander. Dit met name in het graan-
museum en op de platten.

De aanvragen voor molenbezoek komen 
ook al weer binnen.

Olieslaan op windkracht
Op zaterdag 1 februari stond er een mooie 
portie wind. Toen werd er weer enthou-
siast olie geslagen. En natuurlijk op 
windkracht. Af en toe gingen de wieken 
wel heel enthousiast in het rond. Steeds 
weer kwam de vraag boven: moeten we 
zwichten of gaat het zo nog wel.

In totaal 21 mensen kwamen de verrich-
tingen van onze olieslagers bewonderen.

Zwichten
Deze term werd hierboven zomaar even 
gebruikt. “Zwichten” is: de oppervlakte 
van de zeilen aanpassen aan de omstandig-
heden. Dit doen we door een deel van twee 
of van alle vier de zeilen weg te rollen en 
dan alles weer goed vast te zetten aan de 
wieken.

“Zwichten” is een Oudhollands woord voor 
“je aan de omstandigheden aanpassen”. En 
als molenaar heb je geen andere keuze….

Als de wind sterker is dan windkracht 7 
wordt het niet verantwoord geacht om de 
molen nog te laten draaien (dan zouden 

alle vier de zeilen al helemaal niet zijn 
uitgerold).

Blote benen en geknipte nagels
Als de molen draait zonder dat de zei-
len zijn uitgerold, spreken we van “blote 
benen”.

Aan het eind van elke wiek kan ook nog 
een deel van de houten borden worden 
uitgenomen. Dat gebeurt als de molen met 
blote benen nog te snel rond gaat. Dan 
spreken we van “blote benen met geknipte 
nagels”.

Als we de molen verlaten (en zeker als 
er veel wind wordt verwacht, zoals in de 
dagen vanaf zondag 9 februari) halen we 
alle vier de windborden uit de (einden 
van) de wieken.
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Een goede waarnemer heeft misschien 
al gezien, dat er toch nog één bord in het 
gevlucht is blijven zitten.

Met man en macht hebben we geprobeerd 
dat bord er uit te halen. Door vochtop-
name in het hout is dat echter zo gezwollen 
dat het bord muurvast zit. Dat zal er in 
ieder geval niet uitwaaien. Nadeel is wel 
dat die ene wiek wat meer wind vangt dan 
we zouden willen.

De molen is de februari stormen echter 
heel goed doorgekomen.

Molenaars in opleiding
Onze oliemolen is een interessant object 
voor molenaars in opleiding. In de leer-
boeken staat wel van alles beschreven over 
inrichting en werking. Om het echt te zien 
werken is weer heel wat anders en dan is 
alles ook makkelijker te onthouden voor 
een eventueel examen.

Op 4 april komt een groep van zo’n 15 
molenaars in opleiding (MIO’s) uit de 
omgeving Hilversum/Utrecht het allemaal 
meemaken. In groepjes van ca 4 perso-
nen gaan ze om de beurt ook even echt 
meewerken bij het olieslaan. Dit wordt de 
derde keer dat een groep uit deze regio bij 
ons op stage komt.

Er is ook al een aanvraag binnen geko-
men voor het bezoek van (nog eens) 12 
MIO’s net over de grens in Duitsland. Ook 
zo’n groep hebben we al eerder op bezoek 
gehad. Zij gaan eveneens om de beurt mee-
draaien en “aan de touwtjes trekken”.

Flesjes
In oktober deed ik middels “Van onder 
de wieken” een oproep om lege koffie-
melk flesje voor ons te verzamelen en af te 
leveren.

Daar is volop gehoor aan gegeven. Bij 
elkaar telde ik er 148!

Voorlopig ruim voldoende om het 
komende seizoen mee te doen.

Graag nu stoppen met aanleveren.

Als we weer tekorten gaan krijgen doe ik 
zeker een nieuwe oproep in deze rubriek.

Fantastisch resultaat, waar we heel blij 
mee zijn.
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Herinnering “Creativiteit en Woldzigt”
Vorige maan schreef ik dat we in het graan-
museum een apart gedeelte gaan inrichten 
met wat mensen aan (creatieve) produc-
ten hebben gemaakt, geïnspireerd door 

“Woldzigt”. Zo hebben we hier al jaren een 
helemaal van lucifers gemaakte replica van 
de molen; een door iemand op de (toen 
nog) lagere school gemaakt figuurzaag 
object van de molen; een borduurwerk 

“Woldzigt” en meer.

Toen vroeg ik al:

OPROEP
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.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende 
tijd:
h Zaterdag 7 maart. Zoals steeds op de 

eerste zaterdag van de maand: 13:30 – 
16:30 uur olieslaan.

Vrijwilligersrooster
Inmiddels zijn we druk doende het vrijwil-
ligersrooster voor het komende seizoen in 
te vullen.

Heb je zin en tijd om een bijdrage te leve-
ren (bijvoorbeeld door een paar keer een 
middag de balie mee te bezetten of mee te 
helpen bij het koekjes bakken met groepen 
kinderen): je bent van harte welkom. Meld 

je aan via de website www.woldzigt-roder-
wolde.nl en klik op “contact”. Daar vind 
je via “Contactformulieren / Aanvraag 
bezoek” een aanmeldformulier vrijwilliger.

Ben je geïnteresseerd in het proces van 
olieslaan en zou je daar zelf ook mee aan 
de slag willen? Neem ook dan contact met 
ons op via de website (pagina “contact”). 
Dan gaan we daar graag voor zorgen.

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

COLUMN

Cybergetreiter
Henk van Kalken

Op een nieuwssite stond een kopje: 
“Wilderswatchers weer aan de bak.”

Dat leek me wel interessant. Ik ben geen 
liefhebber van de denkbeelden van 
Wilders. Zijn abjecte uitspraken stuiten mij 
tegen de borst, maar hebben soms ook wel 
weer een soort van amusementswaarde. 
Ik klikte het onderwerp van het NRC aan 
en las: “De eerste 3 artikelen hebben we 
u cadeau gedaan.” Ik wist in alle oprecht-
heid van niks, kunt u van me aannemen. 

“Ook dit artikel lezen? Abonneer nu op 
nrc.nl.” Daarna een puntsgewijze opsom-
ming van de voordelen, waarvan deze mij 
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pijnlijk in het oog springt: ‘Geen adverten-
ties in de artikelen op nrc.nl.’ Het gebeurt 
me regelmatig dat ik, aangetrokken door 
de kopjes, tevergeefs zo’n kopje aanklik. 
Of een Youtube filmpje. Je klikt het aan 
en hoopt dat er mooie muziek komt, maar 
een of andere shampo-producent vindt dat 
je vooral SNEL naar zijn site moet surfen. 
Waarom willen die pestende reclametypes 
altijd dat je dingen snel doet? Spotify, de 
bekende muzieksite, stuurt met schelle, 
zenuwachtige stem het verzoek om een 
of ander even nutteloos als lelijk product 
aan te schaffen. Dit bij voorkeur nadat 
je als in trance naar de negende symfo-
nie van Beethoven hebt zitten luisteren. 
Noodgedwongen heb ik mij op Spotify 
geabonneerd. Veel van die internet servi-
ces hanteren deze strategie. Lid worden en 
betalen, of anders word je getreiterd met 
irritante reclames. Er bereikt mij regelma-
tig een cyberverzoek om in te stemmen 
met gepersonaliseerde advertenties (dat 
wóórd alleen al), terwijl ik helemaal geen 
advertenties wil! We zijn met de toe-
nemende invloed van reclamejongens 
(waarschijnlijk ook meisjes, maar ik hou 
mezelf, naïeveling die ik ben, de volstrekte 
illusie voor dat vrouwen niet van die lis-
tige treiterkoppen zijn) inmiddels hierin 
beland. Betalen of getreiterd worden. Bij 
de publieke omroep worden reclames ver-
minderd, ze worden reclameluw, volgens 
minister Slob. Leve de Publieke omroep! 
En vooruit, ook minister Slob. Aardige 
man, die kinderen wil beschermen tegen 
reclames. En mij ook. Hij verlost ons 
mede van programma’s die ‘Mede mogelijk 
gemaakt worden door…’

INGEZONDEN

Tuinclub het Hanepootje
Sonja Meijer

Misschien niet bij iedereen bekend maar 
in Roderwolde bestaat al jarenlang een 
tuinclub.

Wij gaan in de maanden april t/m sep-
tember één keer in de maand op stap om, 
meestal in de drie noordelijke provincies, 
mooie tuinen te bezoeken.

We rijden om beurten en de autokosten 
worden hoofdelijk omgeslagen.

Ook de eventuele entree voor de tuinen 
betalen we zelf.

Zo blijven de kosten gewoon verdeeld over 
de dames die meegaan.

Als je niet meegaat kost het dus die keer 
ook niets.

We beginnen het seizoen altijd met een 
etentje bij één van de leden thuis.

Iedereen maakt dan wat lekkers 

De club bestaat uit 14 leden en we kunnen 
wel wat aanvulling gebruiken.

Vandaar dit berichtje in de Wôlmer.

Wie van jullie vindt het leuk en gezellig om 
samen met ons op stap te gaan?

Heren zijn natuurlijk ook welkom.

Neem bij eventuele vragen contact op met 
Sonja Meijer, telefoon 0505032213.
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AANKONDIGING

Pubquiz
28 februari 2020

Het dorpshuis organiseert weer een 

Pub Quiz!!!
Wie doet er mee met deze avondvullende zeer gezellige, vol humor 

en ook met wedstrijdelement spelletjesavond? Geef je op!!!

In teamverband worden er vragen beantwoord die door een quizmaster 
worden gesteld. De quiz bestaat uit verschillende rondes zoals bijvoor-
beeld een geluidsronde, een fotoronde en diverse vragenrondes. Voor 
een ieder te doen..
h Iedereen vanaf 16 jaar kan aan deze gezellige quiz meedoen.
h Men kan zich als team opgeven en een team bestaat uit 4 of 5 

personen. 
h Deelname kost per team € 10,00.
h Eerder dit seizoen meegedaan? Dan gaan we er vanuit dat je ook 

de 28e februari komt. 
h Zo niet meld je dan even af bij Janet!
h Er zijn leuke prijzen te winnen en natuurlijk de eeuwige roem
h Laatste kans op een gezellige avond pub quizzen dit seizoen.

Dus stel een team samen met je vriend(in), buurman of -vrouw, vader/
moeder of wie je maar in je team wilt hebben en meld je vlug aan.
h Aanvang deze avond is 20.00 uur 
h Waar: in het dorpshuis / MFA “De Doefkamp”, Hoofdstraat 21a te 

Roderwolde

Opgave kan bij Janet Barels via mail: jbdarneviel@gmail.com.
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INGEZONDEN

Nadenkertjes-woordspeling
Bart Henstra

[een te ijverige deurdranger en een 
veronderstellende deurwaarder]
De degelijke deugdzame deurdranger 
duwde doorlopend daardoor de deur dicht, 
dat die dichte deur daardoor doorlopend 
dicht, daar de deurwaarder, dwingend 
doorlopend drammend die deurwaarder, 
daardoor de dichte deur daadwerkelijke 
dicht dacht, doch de deurwaarder dacht 
dat de deur door de deurdranger deze 
dicht deed, doordat deze de deur dicht-
duwde, dwangmatig dit dwangmiddel door 
dwangneurose deze dwangvoorstelling 
doorlopend, daarbij denkend de dwang-
som door dwarszitten, dit dwangbevel 
dwarsbomend door die deurdrammer 
doeltreffend doordrukkend, dacht de 
deurwaarder daardoor, dit denkende, 
dankzij de degelijke deugdzame doorlo-
pende duwende deurdranger!

Gezocht rechterhand, voor directie met 
twee linkerhanden, door zwangerschap 
verlof van secretaresse is men nu onthand! 

Met een langdradig verhaal, in wollige taal, 
truien verkopen, als je uitgebreid bent.

Twee Groningers lopen over straat en 
vraagt de ene :”hoe hoog zit jij met je cho-
lesterol tegenwoordig?” 

“Bij mij is de slechte nu veel te hoog”. Zegt 
de ander: “Ik heb geen problemen met mijn 
closetrol, zit precies goed op hoogte”

RECEPT VAN DE MAAND

Hartige andijvieschotel

Ingrediënten:
h 1 kg gesneden andijvie
h 500 gr gehakt
h 3 middelgrote uien
h 20 gr boter
h Puree van 1 kg aardappelen
h 100 gr belegen geraspte kaas
h 125 ml  (bekertje) crème fraiche
h 1 tl chilipoeder
h 1 tl paprikapoeder
h Zout en peper naar smaak

Bereiding:
h Verwarm de oven voor op 180 graden.
h Andijvie kort (ca 2min) koken in water 

met zout, afgieten en goed uit laten 
lekken.
h Gehakt rul bakken met de chili- en 

paprikapoeder.
h Crème fraiche en iets zout toevoegen en 

doorroeren.
h Uien in ringen snijden en in de boter 

aanfruiten/glazig bakken. Bestrooien 
met zout en peper.
h Gehaktmengsel in ovenschaal doen.
h Uien er over verdelen.
h Andijvie er op.
h Afdekken met de aardappelpuree en 

bestrooien met kaas.
h Schaal in de oven tot er een mooi 

gekleurde korst op zit  (ca 15 min)

Eet smakelijk!!

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



 De Wôlmer  februari 2020  pagina 37

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

Wandelen en bezoeken Galerie De Essentie 
in de Onlanden
Op zondag 23 februari en 29 maart 2020 
kan men wandelen in de Onlanden en 
nieuwe expositie bezoeken.

Marlies van Apeldoorn, Hennie Buiter, 
Mieke Scheltens en Dineke Bos expose-
ren van januari t/m april 2020. (Kijk: naar 

“Wandelingen “)

De Essentie open van 1200 tot 16.30 op 23 
februari en 29 maart 2020.

Start:Hooiweg 1, 9315TD, Roderwolde

Beginnerscursus bridge in Roden vanaf 13 
februari
Donderdagavond 13 februari start ik een 
beginnerscursus bridge. Ik speel heel graag 
bridge en hoop jullie allemaal ook enthou-
siast te maken voor het spel! De cursus 
bestaat uit 12 wekelijkse lessen.
h Data: start 13 februari, we gaan door tot 

april (in overleg met jullie) en daarna 
starten we weer eind september. 

h Locatie: Hotel Langewold te Roden, 
Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur

Kosten: 70 euro inclusief boek en overig 
lesmateriaal, Consumpties zijn voor eigen 
rekening. Mocht je belangstelling hebben 
dan hoor ik dat graag!

Met vriendelijke groet
Liesbeth Holtrop
06-18690994
Liesbethholtrop@gmail.com
www.liesbethholtrop.nl

Heel Noordenveld zoemt
Er is een initiatief in Noordenveld om 
een bloemenlint voor bijen en vlinders 
door de hele gemeente aan te leggen. In 
Roderwolde is ondertussen een werk-
groepje gevormd wat hier mee aan de slag 
wil.

Mocht je je daar bij aan willen sluiten: je 
bent van harte welkom!

Wat we willen doen is dit voorjaar de 
bermen tussen de oude school en café 
Het Rode Hert met een bijenmengsel in 
te zaaien. Mogelijk gaan we nog meerdere 
stukjes richting de Hooiweg inzaaien. 
Mocht je suggesties of op en aanmerkingen 
hebben laat het ons weten. 

We kunnen wel hulp gebruiken. Op zater-
dag 28 maart gaan we plaggen. Dit is nodig 
om de bloemen een goede kans te geven. 
De plaggen moeten naar het sportveld en 
daarvoor zoeken we nog mensen die met 
een kar en een kleine tractor mee zouden 
kunnen helpen. verzamelen om 10 uur bij 
het Dorpshuis.

Zou je je willen melden als je de 28ste maart 
kunt komen helpen. 

Je kunt je melden bij Virry: 
vschaafsma@gmail.com
Groeten Virry, Elly, Jacqueline en Anke
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Dorpsagenda

woensdag 26 februari 2020 
Dorpshuis: DeKopBreed Ledenraad. 
Aanvang 20.00 uur

vrijdag 28 februari 2020 
Dorpshuis: Pubquiz. Aanvang 20.00 uur

dinsdag 3 maart 2020 
Jeugdgebouw: Koffie- 
ontmoetingsochtend voor iedereen van 
10.00 – 11.30 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

donderdag 12 maart 2020 
Tennisvereniging Roderwolde: ALV. café 
Scheepstra. Aanvang 20.00 uur 

zaterdag 14 maart 2020 
Dorpshuis: NL Doet-actie / klusmorgen in 
het Dorpshuis. 09.00 - 12.00 uur 

woensdag 18 maart 2020 
Dorpshuis: Donateursvergadering St. 
Dorpshuis. Aanvang 20.30 uur

donderdag 26 maart 2020 
Dorpsbelangen: ALV. Aanvang 20.00 uur 
in café Scheepstra

zaterdag 28 maart 2020 
Dorpshuis: Potgrondactie

zaterdag 4 april 2020 
Rowolmer Archief: Open Archief.  
10.00 - 12.00 uur in de MFA

zondag 5 april 2020 
VOOOR: Palmpasen.  
Vertrek vanaf de kerk om 10.30 uur

dinsdag 7 april 2020 
Kerk: ’s morgens geen koffiedrinken

dinsdag 7 april 2020 
Kerk en Jeugdgebouw: Paasviering voor 
belangstellenden; aanvang 15.00 uur.

Colofon
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Sybrand van Dijk, Petra Koopmans, Nynke 
Krist-Talsma, 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 
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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



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 
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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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BRILLEN  •  CONTACTLENZEN  •  OOGMETING  •  PASFOTO’S

Heerestraat 199 • 9301 AE  Roden • Tel. 050 - 280 10 26

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!


