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Van de redactie
Ilse Blaauw

Tja, wat kan ik er van zeggen… de grote 
foto op de voorpagina zegt het al: Corona. 
In deze Wôlmer worden al diverse mede-
delingen gedaan dat bijeenkomsten, 
activiteiten en vergaderingen worden 
afgelast. En het einde is nog vast niet in 
zicht. Zelf ga ik thuis werken en de kinde-
ren zijn blij dat ze niet naar school hoeven 
de komende weken. Voor ouders met jonge 
kinderen zal het thuisblijven van school 
nog een hele toer worden. Misschien 
kunnen we elkaar een beetje helpen:  op 

In dit nummer

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Groep 1 en 2  6

8 Nieuwbakken schoolouder Het eerste 
kinderfeestje
Wist u dat? 10

Peuterspeelzaal Dreumes en BSO De 
Boemerang 10

10 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 10

Dorpshuis 12

Buurtvereniging  Haarveen e.o. 12

Jacobskerk Roderwolde 12

12 RONDJE OM DE KERK WC-papier
13 INGEZONDEN Jezus kruisdood

Rowolmer Archief 15

Goed voornemen: aandacht 
voor voorbereidingen school- en 
dorpsfeest  16

Energie Roderwolde 18

Mededeling 22

Reisvereniging De Zwerver dit jaar naar 
Staphorst 22

Groene ontmoetingsplek 
Roderwolde! 23

24 RECEPT VAN DE MAAND Appeltaart met 
rozijnen, noten en amandelspijs

25 NATUUR EN OMGEVING Turf, jenever en 
potklei

26 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 
Onlanden

30 VAN ONDER DE WIEKEN Corona en de 
molen
Loop mee tijdens de Samenloop voor 
hoop in Peize 32

Waarin een klein dorp groot kan 
zijn..... 32

33 COLUMN Suiker
33 ROWOLMER DROKTE Eerste snee...
36 INGEZONDEN Even voorstellen: Roelof 

Ubels en Leonie van Roekel
37 INGEZONDEN Coronavirus

ZOO Werkt ‘t voor alle werkzoekenden 
in Drenthe 37

38 Dorpsagenda
38 Colofon

grote foto voorkant: Pixabay

elkaars kinderen passen, boodschappen 
doen voor de mensen die de deur niet uit 
kunnen. Ach, eigenlijk niet veel nieuws 
voor Roderwolde eo. Want doen we dat 
niet altijd? Hoe de wereld er uit ziet als de 
Wôlmer bij u op de mat valt, ik kan het niet 
zeggen. De kans is groot dat wij als redac-
tie hem hebben bezorgd..  Hopelijk bent 
u in goede gezondheid en kunnen we het 
normale leven weer oppakken. Ik wens het 
u van harte toe.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Er is deze keer weinig nieuws onder de 
zon. Al kan ik wel vermelden, dat vanwege 
het coronaviris de alg. ledenvergadering 
van de tennisvereniging  Roderwolde 
werd afgelast. Ook het veurlezen in 
het Drents op het Palet ging niet door.                                                                                                                    
Voor verdere informatie hieromtrent moet 
u toch bij de dagelijkse informatie van de 
media zijn.

Daarin kunnen wij als de Wôlmer weinig 
bijdragen. Toch wil ik u de volgende infor-
matie niet onthouden.

Hoogwater proef
Er is al een tijdje sprake van een hoge 
waterstand. Degene die de laatste tijd door 
de waterberging De Onlanden is gekomen, 
zal dat aan den lijve ondervonden hebben.

Het waterschap Noorderzijlvest wil nu, 
samen met de provincie Drenthe, een 

proef doen, om te kijken hoeveel water de 
tunnel onder de weg Peize –Groningen 
kan verdragen. Daarom zal er op woens-
dag 1 april a.s. vanaf 10.00 uur ’s morgens 
een test plaatsvinden, waarbij een  flinke 
hoeveelheid water nodig zal zijn.

U zult bergrijpen, dat tijdens deze test 
geen gebruik van de tunnel kan worden 
gemaakt.

(Brom)fietsers zullen dan ook worden 
geadviseerd via de Roderwolderdijk naar 
Groningen te rijden.Mocht u belangstelling 
hebben, om bij deze test aanwezig te zijn, 
dan bent u van harte welkom, mits u de 
aanwijzingen van de projectleider opvolgt. 
Hij is te herkennen aan het gele hesje, met 
opschrift “Projectleider”.

De verwachting is, dat het karwei zo tegen 
14.00 uur zal zijn geklaard.



 De Wôlmer  maart 2020  pagina 5

Schoolnieuws
Marijke Vrij

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

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

Project de verhalenkoffer ’40-’45
Groep 5 t/m 8 werkt aan een projectthema 
rondom de Tweede Wereldoorlog en het 
herdenken van de slachtoffers hiervan. Ze 
onderzoeken de belevenissen van onbe-
kende Nederlanders tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en ontdekken dat dezelfde 
gebeurtenis voor iedereen heel anders kan 
zijn. Uiteraard is de verwerking hiervan op 
niveau van de leerlingen.

Eindtoets groep 8
Op 15 en 16 april maken de leerlingen van 
groep 8 IEP eindtoets. We hebben hiervoor 

gekozen, omdat de IEP eindtoets naar onze 
mening beter aansluit bij onze school. De 
toets duurt minder lang dan zijn beken-
dere broertje de Cito-eindtoets, en is ook 
minder tekstueel ingericht. Dit voorkomt 
dat leerlingen worden getoetst op begrij-
pend lezen bij ieder vak. De leerlingen 
zullen wel zoals gebruikelijk een einduit-
slag krijgen waarbij een schoolniveau naar 
voren komt. Een andere vormgeving dus, 
maar het komt op hetzelfde neer: toetsen 
om te zien wat het daadwerkelijke eindni-
veau van de leerling is.

Meert: Streektaolmaond Huus van de Taol.
In Drenthe is het de streektaalorganisa-
tie ‘Huus van de Taol’ die middels diverse 
activiteiten de aandacht voor de streektaal, 
specifiek ‘het Drents’, promoot en daarmee 
levendig houdt. Een jaarlijks terugkerende 
activiteit is het voorlezen in het Drents, 
door vrijwilligers, op basisscholen binnen 
geheel Drenthe. Een activiteit welke wordt 
ondersteund door Kunst&CultuurDrenthe. 

Informatieavond Pleegzorg
Denkt u er wel eens aan om pleegouder 
te worden? Om een kind een veilig en 
stabiele omgeving te bieden om in op te 
groeien? Op woensdag 15 april om 20.00 
uur is er een informatiebijeenkomst in het 
gemeentehuis te Roden over pleegouder-
schap. Voor meer informatie en aanmelden 
gaat via www.pleegzorgdrenthe.nl. 
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Groep 1 en 2 

De afgelopen weken hebben aan het thema 
Beroepen gewerkt. We hebben het erover 
gehad wat je later wil worden en wat je dan 
moet kunnen. 

Luca wil bijvoorbeeld heel graag parachute 
gaan springen en Jasmijn wil op de boerde-
rij gaan werken. 

Fleur zorgt voor de tanden van mensen en 
Mette laat haar beste kunsten in de gym-
zaal zien. 



 De Wôlmer  maart 2020  pagina 7

Ilse, Siem, Ewout en Jasper gaan boeven 
vangen. En Hanna en Lizabeth zorgen voor 
iedereen die ziek is.

We hebben ons beroep geknutseld en er 
veel met elkaar over gepraat en filmpjes 
gekeken over de verschillende beroepen. 
In de huishoek hebben we een tandarts- en 
dokterspraktijk gemaakt en we hadden een 
echte pizzeria/ restaurant. Een erg leuk 
thema, maar nu op naar de lente. 

De eerste bloemen hebben we al in de klas.
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Nieuwbakken schoolouder
Het eerste kinderfeestje
Nynke Krist

Best een ding… Je oudste wordt 5. De 
eerste verjaardag was destijds een grote 
mijlpaal. Oké, concludeer je dan achteraf, 
die was wellicht meer voor de ouders dan 
voor het kind. Die snapt er de ballen van 
en vindt vooral het pakpapier interes-
sant. En als je pech hebt, raakt de grote 
baby overprikkeld en ben je vooral bezig 
het in slaap te krijgen. Nee, dan de 5-jarige. 
Reeds eigen verjaardagen en kinderfeest-
jes meegemaakt, die weet waar het over 
gaat. Het heeft… een mening! 

Net verhuisd naar de boerderie, heeft onze 
jongeheer zich ontpopt als keuterboertje. 
Tegenwoordig loopt hij met kippen op de 
arm en hij jaagt de (arme) schaapjes als 
een ware herdershond terug het hok in. 
Ik denk, het is klip en klaar, daar gaan we 
wat mee doen. Ik vind een kaartje met een 
jochie op een tractor met wat kippen erom 
heen, “net ons ventje” denk ik vertederd. 
Kaartje besteld… zegt meneer de direc-
teur: “ik wil een politiefeestje!” – “Huh!? 
Maar lieverd toch, wil je geen boerderij-
feestje”, probeer ik smekend. “Nee! Een 
politiefeestje!”. De ouderen van dagen 
zullen “denken, nou èn? Jij bepaalt toch 
moeders! Wie is hier de baas?”. Nou ik zal 
je vertellen, anno 2020 heeft de kleuter 
een belangrijke stem in het geheel. Wees 
niet bevreesd, waar het gaat om de grotere 
zaken (Nee, jij plast nog zittend, anders 
spetter je alles onder! Nee, papa kan me 
wat, die kan er zelf ook wat van. Zitten 
jij!) druk ik heus door. Maar tegenwoordig 
doen we ‘pick your battles’. Deze is voor 
hem. Stiekem zie ik het ook al voor me, 
een stel politie-en-boeven-kleuters achter 
elkaar aan sjezend. Dat is toch geinig, ah ja, 
daar kan ik ook wel wat mee. 

Een tweede dilemma in de wereld van de 
kinderfeestjes is het aantal. Mijn stadse 
vriendinnen verhaalden over de regel: 5 
jaar = 5 kindjes. Tot zover makkelijk. Of 
nee. Is dat dan incl. of excl. de jarige en 
diens broertje? En, wie nodig je uit? Volg 
je je kind in de keuze of ga je sturen? 
Blijkbaar zijn de 4-becoming-5 jarigen 
gevoelig voor populariteit. En de groep-2 
kinderen zijn vaak populairder dan de 
kleintjes, maar of ze echt wat met elkaar 
hebben? Gelukkig hoeven we ons daar niet 
druk over te maken. Klassenfeestjes zijn 
hier een hit. Met maar 10 kindjes in de klas 
vonden ook wij het net wat jammer om 4 
niet te doen en ach we hebben de ruimte. 
En hulp… in de vorm van een oom die voor 
hilariteit bij kinders kan zorgen. De boef. 
Je kunt vervolgens heel creabea alles zelf 
bedenken voor zo’n feestje. Ik heb groot 
respect voor die moeders. Ik ben meer het 
type lang-leve-internet. Een blog over een 
politiefeestje is zo gevonden… en nageaapt. 

Het feestje zelf was super gezellig. Ik zal 
jullie alle details besparen. Leuk vond ik 
de verschillen op te merken. Tussen 4-jari-
gen, die bij binnenkomst verlegen zijn en 
toch ook wel wat onder de indruk blijven 
van al wat er gebeurt, en de 5-jarigen die al 
wat meer losgeslagen het voortouw nemen 
en met licht venijn de spelletjes proberen 
te winnen – en onze bijna-3-jarige hield 
toch het liefst nog de hand van zijn grote 
oom vast, zich ontfermend over zijn ballon. 
De meisjes – luisteren, op hun beurt wach-
ten en natuurlijk allemaal halverwege het 
spel even moeten plassen – en de jongens 

– rauzen!!! 
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Manlief vond op voorhand dat we wel 3 
uur konden uittrekken, ik temperde zijn 
goede wil al kijkend naar de voorbeelden 
en maakte er 2,5 uur van. Na 2 uur krabde 
manlief zich op zijn achterhoofd en zei: 
je moet toch wel je best doen om die 2,5u 
vol te maken. Ik sprintte daarop naar de 
printer om nog wat politie-werkjes van de 
blog uit te printen, maar dat bleek onnodig: 
ballonnentrappen en een zakje vullen met 
snoepjes is “lekkerrrrr!”.

GEANNULEERD
De algemene ledenvergadering van 
Dorpsbelangen, welke gepland stond op 26 
maart as, wordt tot nader order uitgesteld. 
Dit in verband met het coronavirus. De 
opschoondag gaat eveneens niet door. Wij 

Wist u dat?

Wist u dat... de papa van Lizabeth/Lottie/
Elske en de papa van Siem de school gered 
hebben van een dag in de kou?

Peuterspeelzaal Dreumes 
en BSO De Boemerang

Even voorstellen
Mij is gevraagd even een voorstel stukje te 
schrijven voor de Wolmer dus bij deze.

Mij naam is Anja Brummel en ben woonachtig in 
het mooie Norg. Daar woon ik samen met man, 
zoon en huisdieren tegen de molen “de Hoop” 
voor vele onder jullie misschien wel bekend.

Ik ben mijn loopbaan 26 jaar geleden begon-
nen bij Kidscasa in Norg. Behalve in Norg heb ik 
ook een jaartje gewerkt bij de Boevenbende in 
Veenhuizen (ook van Kidscasa) en heb her en der 
gewerkt bij de vele andere locaties van Kidscasa.

Ik heb veel liefde voor dit vak en hoop dit ook 
naar een ieder uit te stralen. Wat mij vooral 
aanspreekt bij het werken met kinderen, is de 
spontaniteit, de vrolijkheid en de eerlijkheid 
waarmee kinderen in het leven staan. Dit zijn 
ook  steekwoorden die mijn karakter omschrij-
ven. Ook het woord -creatief bezig zijn-  past 

uitstekend bij mij. En dit kan ik weer goed 
gebruiken bij het werken met zowel de kinderen 
van de peutergroep als bso-kinderen. 

Ik ben nu een paar weken actief bij de 
Boemerang, en de sfeer bevalt mij prima. Ook 
heb ik twee fijne collega’s naast mij staan bij 
zowel de peuterspeelgroep als de bso. Wat bij 
mij voorop staat, is het bieden van een veilig en 
een vertrouwde omgeving voor de kinderen. Als 
kinderen zich vertrouwd en veilig voelen, kun-
nen zij zich optimaal ontwikkelen. Mijn rol is het 
stimuleren, activeren, begeleiden en verzorgen 
van deze kinderen.

Ik hoop één leuke tijd te ervaren op de 
Boemerang in Roderwolde.

Vriendelijke groet,

Anja Brummel
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Schouw 2020
Op 10 maart heeft de jaarlijkse schouw 
weer plaatsgevonden. Vanuit het bestuur 
van Dorpsbelangen waren Bert de Rouw, 
Siem ter Steege, Jan Visser en Erik van 
der Veen hierbij aanwezig. Namens de 
Gemeente waren Roelof Ubels, Leonie van 
Roekel en de wijkagent Sjoerdje Helder 
aanwezig. De sfeer tijdens de schouw was 
goed, de gemeente reageerde welwil-
lend en luisterde goed. Dorpsbelangen zal 
de gemaakte afspraken en toezeggingen 
bewaken.

Hieronder een overzicht van hetgeen 
besproken is:
h Geparkeerde auto’s op Dwazziewegen 

ter hoogte van Van der Sluis geven een 
probleem op de kruising. Gevaarlijke 
oversteek Haarveen-Dwazziewegen. 
Dit wordt in combinatie met brengsta-
tion besproken. Dorpsbelangen houdt 
een stevige vinger aan de pols.
h Sloot Hansenkamp. Inwoners willen 

deze sloot dicht hebben. Dit wordt op 
korte termijn gerealiseerd.
h Prullenbak richting de fietsbrug bij de 

driesprong. Beleid is gericht op plaat-
sen, waar perse noodzaak is. 
h Bankjes buitengebied. Op route 

Schipsloot/Kleibos. Worden in mei/
juni geplaatst c.q. hersteld. Via Drents 
Landschap wordt er ook een aan het 
eind van het zandpad bij Leekstermeer 
geplaatst. 
h Bij kunstwerk Hooiweg is een picknick-

tafel geplaatst maar geen prullenbak. 
Wordt geplaatst.
h Bermen aanvullen Hooiweg. Deze zijn 

veel lager dan de betonweg. Heeft de 
aandacht van de Gemeente.
h Trottoir bij J. Speelman loopt niet door. 

Deze gaat over in een parkeervak dat 
veel lager ligt. We willen graag dat het 
trottoir doorloopt. Wordt aangepast.

h Aan de Hoofdstraat (kerk richting 
molen) worden veel auto’s half op de 
stoep geparkeerd waardoor mensen met 
een rollator er niet meer langs kunnen. 
Dit komt nog aan de orde.
h Plastic bermpaaltjes aan de 

Sandebuursedijk zijn helemaal kapot. 
Komen nieuwe.
h 2 jaar geleden zijn er heel veel bomen 

omgevallen aan de Roderwolderweg. 
Kunnen hier ook weer nieuwe bomen 
worden geplant? Dit wordt geïnventari-
seerd – dan terugplaatsen.
h Fietspad vanaf de tunnel richting 

Roderwolde is erg slecht. Dit wordt 
aangepakt.
h Malgoot Pastorielaan bij garage Siem ter 

Steege: Water staat soms aan de deur. 
Hier is al meerdere keren met gemeente 
over gesproken maar er is tot dusver 
niets aan gedaan. Afgesproken is dat er 
iets aan gedaan gaat worden.
h Gele stenen zijn glibberig in de stoepen 

aan de Hoofdstraat. Wordt opgepakt.
h Bij fietsbrug blijft altijd veel water 

staan.  Wordt opgepakt.
h Rijdend brengstation gemeente, hier 

moet nog een plek voor gezocht wor-
den. Eens per twee weken komt deze 
ergens te staan. Gaat om spullen die 
niet in de grijze container thuishoren. 
Hier wordt nog gekeken naar de kos-
ten – evt. wegen? Idee: plaatsen bij 
Bovenland ?
h Fietspad Roderwolderweg. Over gespro-

ken, zit muziek in.
h Sandebuur-weg. Dit gaat nu structureel 

aangepakt worden.
h Bloemen. Gemeente gaat plaggen en 

zaad bepalen, ze gaan ook locaties zoe-
ken in overleg met bewoners. Op school 
liggen nog een groot aantal vogelhuis-
jes. Deze worden opgehangen in overleg 
met gemeente
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Jacobskerk Roderwolde

Palmzondag
Op 5 april is het palmzondag. De kinderen 
maken dan traditiegetrouw palmpaasstok-
ken. Om half elf zijn ze bij de kerk. Daar 
wordt het paasverhaal verteld. Fanfare 
Oranje levert een aantal blazers. Zodat het 
een feestelijke ochtend belooft te wor-
den. Zo zijn althans de plannen. Want we 
weten natuurlijk niet wat Corona tegen die 
tijd zal doen. Maar hoort u muziek in de 
ochtend van 5 april. Kom even kijken aan 
de Hoofdstraat. Dan zal het kleurrijk en 
feestelijk zijn.

RONDJE OM DE KERK

WC-papier
Sybrand van Dijk

Toen de ernst van het coronavirus een-
maal tot ons doordrong, namen we haar 
ook direkt heel serieus. Met z’n allen 
begonnen we kilo’s en kilo’s toiletpapier 
in te slaan . Goed, daarna ook wel maca-
roni, brood en beschuitjes, maar WC-papier 
was het eerste. Sommigen vroegen zich 
verbijsterd af: “Why?” Waarom zou je 
vijfenzeventig rollen op voorraad wil-
len hebben? Hoewel ook ik het antwoord 
niet weet, vond ik het toch ontroerend. Bij 
onrust kopen we geen tompoezen, geen 
drank, we gaan niet gokken in het casino, 
maar we denken aan het nederigste van 
ons mens-zijn. Dat we poepen. 

Niets maakt ons kleiner dan de dagelijkse 
noodzaak om te hurken. En dat geldt voor 
ons allemaal. Of we nu een pak dragen, een 
tesla rijden, een kroon op ons hoofd heb-
ben, of dat we in een overall rondlopen en 
slechts met een ouwe fiets als vervoermid-
del. Koning, keizer, admiraal… ze moeten 

Dorpshuis

Donatuursvergadering geannuleerd
Ook de donateursvergadering St. 
Dorpshuis Roderwolde e.o. van 18 maart is 
geanulleerd. Een nieuwe datum volgt spoe-
dig, na de Corona perikelen….

Buurtvereniging  Haarveen e.o.

In januari hadden we weer een gezellige 
nieuwjaarvisite (dus al even weer geleden) 
met een vergadering en altijd een leuke 
activiteit waarbij gestreden wordt om de ” 
Haarveenbokaal”. De bokaal werd dit jaar 
gewonnen door Frans Meijer, waar hij een 
jaar van genieten mag.

Na deze vergadering is het bestuur een 
avond bij elkaar gaan zitten en heeft weer 
een aantal activiteiten gepland. Er vinden 
ongeveer 4 activiteiten plaats en ook altijd 
een speciale activiteit voor de kinderen.

Zo gaan we onder andere het Forum 
bezoeken, boerengolf/boogschieten, bar-
becueën, een aparte activiteit voor de 
vrouwen en mannen en met de kinderen 
gaan we nestkastjes maken.

Wij rekenen net als anders weer op een 
hoop gezelligheid tijdens deze activiteiten.
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allemaal. En daar hebben we dus de eerste 
zorg over.

In de kerk leven we deze weken in de zoge-
naamde veertigdagen tijd. We tellen even 
zo vele dagen tot het Paasfeest. Veertig 
dagen mediteren christenen over de vraag: 

“Wat is mijn kwetsbaarheid?” Ze denken na 
over hun lichamelijkheid. En daarmee over 
hun sterfelijkheid. Wie over dat laatste 
nadenkt, komt dichter bij andere mensen 
te staan. Net als de stoelgang delen we de 
dood immers óók met elkaar. Rijk of arm. 
Machtig of niet. Mensen zijn mensen. Wij 
zijn lichaam. 

Weet je wat ik nu hoop met deze coron-
acrisis? Allereerst hoop ik natuurlijk dat 
het voor zo veel mogelijk mensen zo goed 
mogelijk zal aflopen. Daar moeten we 
niet al te luchtig over doen. Maar ik hoop 
nòg iets. Dat deze ervaring: ook wij wel-
varende Nederlanders zijn kwetsbaar. En 
we liepen ineens met grote pakken Popla 
over straat. Ik hoop dat deze ervaring ons 
milder zal maken. Milder voor anderen. 
We hebben soms zo’n oordeel over elkaar. 
Er wordt zo geschreeuwd. Tegen mensen 
die op de vlucht zijn en bij ons aankloppen, 
bijvoorbeeld. Of tegen de losers in onze 
maatschappij. Er wordt zo geschreeuwd 
naar mensen met een andere taal, een 
andere cultuur. Er wordt gedaan alsof zij 
echt héél anders zijn dan wij. Dat is niet zo. 
Zij zijn als wij. Wij zijn als zij. Onze kwets-
baarheid verbindt ons met elkaar. Zou het 
ons een beetje liever kunnen maken?

Ik zelf heb trouwens niet gehamsterd. 
Als ik iets zou hamsteren, dan waren het 
gevulde koeken. Geen WC-papier.

INGEZONDEN

Jezus kruisdood
Bart Henstra

Want alzo lief had God de wereld dat Hij zijn 
Zoon
Opofferde voor ons, aan het kruis, voor spot 
en hoon

Als mens moest Jezus deze vernedering 
ondergaan
In volle eenzaamheid, hier als Gods 
onderdaan

Gods opdracht voor Zijn Zoon is zonneklaar
Maar voor Jezus is deze opdracht bijzonder 
zwaar

Zijn bede: ”Vader laat deze beker aan Mij 
voorbijgaan”
Hebben wij feitelijk nooit zo bij stil bij gestaan

Zelfs aan het kruis toont Jezus Zijn sociaal 
gezicht
Als deze zich tot Zijn moeder en moordenaar 
richt

Maar dit zelfs,  mocht voor Jezus sterven niet 
baten
Gods Zoon werd door Zijn Vader hier verlaten

En na deze eenzame, door Jezus gehoorde 
klacht
Volgen Jezus laatste woorden: ”Het is 
volbracht”

En in geloof gedenken wij dit sterven  
allemaal
Bij het gebruiken en vieren van ons 
avondmaal

Jezus offer, Gods genade, zo oneindig groot
Maakt ons in dit geloof, een dankbaar 
deelgenoot! 
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Rowolmer Archief

Open archief op zaterdag stopt
Jarenlang heeft op de eerste zaterdagoch-
tend van de maand de deur van het archief 
opengestaan voor belangstellenden. Omdat 
veel mensen in de loop van de tijd al eens 
langs zijn geweest of een afspraak maakten 
voor een ander tijdstip, is de belangstelling 
de laatste tijd minimaal (nul).

We hebben daarom besloten met ingang 
van heden te stoppen met het Open 
Archief op zaterdag. Op afspraak kunt u 
ons natuurlijk altijd blijven bezoeken.

Nog eens: berigt 62.
In de vorige Wolmer schreven wij dat 
Petrus Lulofs “blijkbaar onverwacht” 
overleed. Dan kun je natuurlijk de vraag 
verwachten: “Hoe weet je dat dan?” Nu, dat 
lazen wij in de onvolprezen Provinciale 
Drentsche en Asser Courant:

Berigt 63: schoolfeesten van heel lang 
geleden.
Als alles meezit, krijgen we in de zomer 
van 2020 weer een mooi schoolfeest. Voor 
de meeste lezers zal dat heel normaal zijn: 
om de acht jaar vieren dorp en Basisschool 
feest en toen we nog de Lagere School had-
den was dat zelfs om de zes jaar. Toch is 
dat natuurlijk niet altijd het geval geweest. 
Wanneer is men hier mee begonnen en 
wat gebeurde er dan op zo’n dag? In de 

komende maanden willen we daar wat 
meer over berichten.

Voor 1880 was er in het hoofddorp Roden 
zo nu en dan al sprake van een schoolfeest; 
in Roderwolde deed men aan die mallig-
heid echter niet mee. Tot 1883 is daar in 
elk geval niets over in kranten versche-
nen. Maar op 9 augustus 1883 was het dan 
toch zover. Weliswaar in Roden en niet in 
Roderwolde, maar dat mocht de pret niet 
drukken.

Waarom er een feestdag was? De reden 
was niet om de kinderen een plezier te 
doen, maar om “de kleinen op te wek-
ken tot getrouw schoolbezoek”! Omdat 
de Leerplichtwet pas in 1900 werd aange-
nomen, gingen in 1883 nog lang niet alle 
kinderen geregeld naar school en dat was 
sommigen een doorn in het oog. Leest 
u maar wat hierover in de Provinciale 
Drentsche en Asser Courant te lezen stond.

Roden, 4 Aug.
Onderwijs en nog eens onderwijs is tegen-
woordig de leus van ieder ouder. Alle 
mogelijke middelen worden in ‘t werk 
gesteld, om dien onmisbaren factor te 
verkrijgen. Op vele plaatsen worden 
daarom kinderfeesten gehouden, ten 
einde de kleinen op te wekken tot getrouw 
schoolbezoek.

Assen, als hoofdstad van Drente, gaf in 
dezen een goed voorbeeld. Gelukkig 
bezielt ook deze geest onze dorpsgenoo-
ten, die door milde bijdragen getoond 
hebben, dat ze hart hebben voor ‘t onder-
wijs. Donderdag a.s. zullen de kinderen 
van de scholen te Roden en Roderwolde 
samen feest vieren. De commissie is dezer 
dagen naar Groningen geweest, om voor 
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de ingezamelde gelden prijzen te koopen, 
zoowel tot belooning als aanmoediging. 
‘t Spreekt van zelf, dat eene wandeling 
door ‘t dorp, voorafgegaan door muziek, 
op ‘t programma staat. Een deel van het 
Groninger harmonieorkest zal de feest-
vreugde opluisteren en ‘s avonds voor 
de ouders een concert geven. Terwijl de 
kleinen zich met eene tombola vermaken, 
zullen de grootere kinderen op het ruime 
schoolplein om prijzen spelen houden.

Roden, 10 Aug. 
Gisteren was de zoo lang verwachte dag 
daar, waarop we feest zouden vieren. 
Helaas, wat liet het zich treurig aanzien, 
want het regende bijna onophoudelijk.  
Menige zucht werd over het slechte weer 
geloosd, menige blik treurig op de grauwe 
wolkenmassa geslagen. Ruim elf uur kwam 
er wat meer wind, waardoor de lucht 
opklaarde, zoodat de gedachte, dat het 
feest in ‘t water zou vallen, weldra ver-
dween. Om één uur waren de kinderen van 
Roden, Roderwolde en Steenbergen, allen 
in hun beste kleêren en voorzien van vlag-
gen, vóór de school van Roden aanwezig. 
Onder het zingen van “Wien Neêrlands 
bloed”, “Wij leven vrij” enz. werden de 
kinderen getracteerd op koek en limo-
nade. Toen dit verorberd was, was no 2 
van ‘t programma n.l. de wandeling aan de 
beurt. Met de muziek in ‘t midden ging het 

door Roden; op den Brink werd even halt 
gehouden en iets gezongen. Na de wande-
ling werd de jeugd onthaald op chocolade 
en krentebroodjes, om daarna over te gaan 
tot de spelen. Verschillende spelen, zooals 
tonnetjeskruien, koekslaan, koordjesknip-
pen en ringetjeskrijgen werden gespeeld. ‘t 
Was een kostelijk gezicht den ijver te aan-
schouwen waarmee de kinderen elkander 
de loef trachtten af te steken. Tusschen en 
na de spelen werden zij allen in groepen 
gephotographeerd. Tot slot kregen ze de 
tombola’s, waaraan alleen die kinderen 
mochten deelnemen, die geen vijftig lessen 
verzuimd hadden. De kinderen welke geen 
enkele les hadden verzuimd kregen nog 
een extra prijs. Bij het uitreiken van die 
prijzen werden de kleinen toegesproken 
en opgewekt om toch vooral de school te 
bezoeken. Hiermede was het schoolfeest 
afgeloopen, doch deze dag zal zeer zeker 
nog lang in herinnering blijven. 

Na afloop van het feest begaven de 
leden der commissie en ouders zich 
naar het gemeentehuis, om onder het 
genot van keurige muziek en een goed 
glas wijn den avond ten einde te brengen. 
Verschillende stukken werden uitstekend 
uitgevoerd, vooral de solo’s waren mees-
terlijk, doch hierover meer te zeggen is 
niet noodig, want ieder kent de Groninger 
Harmoniemannen.

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 coördina-
toren zullen hiervoor benadert 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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Energie Roderwolde

Energiemaatregelen woningen Kruiskamp
Wat is er allemaal gebeurd met de woningen 
aan de Kruiskamp?
Woonborg heeft aan de Kruiskamp 
behoorlijk geïnvesteerd in isolatie en 
duurzame energieopwekking! De woning-
corporatie heeft als doelstelling in 2040 
een energieneutraal woningbestand te 
hebben. Door minder energieverbruik en 
door het plaatsen van zonnepanelen wordt 
een bijdrage geleverd aan het terugdringen 
van de CO2-uitstoot.

De verbeterwerkzaamheden betroffen 
het aanbrengen van isolatie in de gevels, 
vloeren en daken. Daarnaast zijn de dak-
kapellen vervangen en zijn de woningen 
voorzien van HR++ beglazing. En als klap 
op de vuurpijl hebben alle woningen 8 
zonnepanelen gekregen!

Dit alles is in december 2019 afgerond. Het 
is nu maart 2020 en we zijn benieuwd wat 
de bewoners ervan vinden.

De resultaten en (alleen maar positieve!) 
ervaringen

Alle bewoners waren enthousiast toen 
Woonborg de werkzaamheden aankon-
digde. Uitspraken als: “het wonen wordt 
er alleen maar beter van” en “je krijgt er 
profijt van”. 

Natuurlijk heeft het werk een behoorlijke 
tijd geduurd, maar dat is nauwelijks als 
overlast ervaren: “prima verstandhouding 
met de medewerkers” en “ het waren allen 
toppers”.

Over het resultaat is iedereen goed te 
spreken. De maatregelen, die getroffen 
zijn hebben het woongenot zeer verhoogd: 

“nog nooit zo lekker had in huus as nou”. 

Eigenlijk meldde iedereen enthousiast:
h Het tocht niet meer over de vloer en bij 

de ramen: “geen koude voeten meer en 
het gordijn  waait niet meer”;
h Minder geluid van buiten door het HR++ 

glas;
h Het huis is sneller op temperatuur en 

blijft langer warm;
h In de nacht minder warmteverlies: “‘s 

ochtends lang zo koud niet als je bene-
den komt”;
h De bijkeuken/ het schuurtje is helemaal 

super nu de vloer, de wanden en pla-
fond  geïsoleerd zijn: “het kwam 
er altijd koud weg”;
h Boven zijn de kamers veel warmer: 

“de slaopkaomer was altied een ies-
kast” en “de hobbykamers zijn veel 
aangenamer”;
h Nieuwe dakkapellen ook 

comfortverhogend;
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h En we hebben nu allemaal een aanslui-
ting om elektrisch te gaan koken.

Conclusie isoleren loont
Enthousiasme ook over de geplaatste zon-
nepanelen. De meeste woningen hebben 
nog een oude analoge meter en die zie 
je als de zon schijnt met grote snelheid 
achteruit draaien. En zelfs als de zon niet 
schijnt en het een lichte dag is zie je dat 
gebeuren!

Op dit moment hebben de bewoners de 
verbruikscijfers nog niet beschikbaar, maar 
gezien de ervaringen met de isolatie en de 
zonnepanelen heeft ieder er vertrouwen 
in, dat het ook financieel voordeel ople-
vert. Want de huurverhoging is iedereen 
meegevallen. Over een jaar maar eens 

kijken hoeveel het verbruik naar beneden 
is gegaan!

En het stemt de bewoners tevree, dat een 
bijdrage wordt geleverd aan de vermin-
dering van de CO2-uitstoot: je kunt niet 
zeggen: het zal onze tijd wel duren en je 
moet ook denken aan onze nazaten.

Kortom: de bewoners zijn zeer tevreden 
over het resultaat van alle maatregelen en 
geven er zeker een 8 voor!    “Het had wel 5 
jaar eerder gemogen”.

Kaarten en Sjoelen
Op 15 februari melden zich 14 Sjoelers 
en 8 Kaarters. Er kon dus weer gekaart 
worden met 2 groepen.  Hiervan is geen 
puntentelling gemaakt.

Namens de Sjoelers,

Wim Venekamp en Grietje v/d Berg
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Reisvereniging De Zwerver 
dit jaar naar Staphorst

Roofvogels en Staphorst
Op de vergadering van Reisvereniging De 
Zwerver op 20 Februari kwamen 36 leden 
bijeen. Na de huishoudelijke zaken kwam 
de reisbespreking aan de orde. Het bestuur 
had 3 geschikte reizen geselecteerd die 
samen werden doorgenomen. Daarna kon 
middels stemmen de reis worden gekozen 
en kwam ‘Roofvogels en Staphorst’ als 
winnaar uit de bus. De reisdatum is vastge-
steld op woensdag 20 Mei. We vertrekken 
om 9.00 uur vanaf Café Het Rode hert en 
om 9.15 uur vanaf het Busstation in Roden. 
Rond 20.00 uur zijn we weer terug.

Korte omschrijving van de reis
We gaan richting Baarlo voor koffie met 
appelgebak. Hierna krijgen we een roof-
vogel demonstratie, waar we kunnen 
genieten van de geruisloze vlucht van  
Uilen, Buizerds en de Valken die vlak over 
onze hoofden  vliegen. Na deze demonstra-
tie rijden we naar Dwarsgracht waar we in 
restaurant De Otterkooi kunnen genieten 
van een koffietafel. Vanaf Dwarsgracht rij-
den we langs de Weerribben naar Museum 
Staphorst.In een mooi gerestaureerde 
Staphorster boerderij is de geschiedenis 
van Staphorst te zien met oude voorwer-
pen, klederdrachten en schilderijen. Een 
deel van de boerderij is helemaal origineel 
ingericht, zoals het vroeger was. Na het 
bezoek maken we nog een rondrit door 
Staphorst. Onderweg naar huis stoppen we 
nog voor een driegangendiner.

Zin om mee te gaan?
Meld u dan aan bij Gea Lanting Tel. 
06-39682982 of Grietje van den Berg 
Tel.06-42736816. De kosten voor deze reis 
bedragen € 65.00 per persoon.

Gezocht: nieuwe leden 
herenvolleybalvereniging Roderwolde
Sinds jaar en dag is de herenvolleybalver-
eniging actief in Roderwolde. Het is een 
gezellige club mensen uit Roderwolde en 
Foxwolde die gewoon zin hebben om een 
avondje actief bezig te zijn. Uiteraard zijn 
de inwoners van Sandebuur ook van harte 
welkom. In leeftijd variëren we van begin 
twintig tot eind zestig. We hebben veel 
niveau, maar dat halen we niet altijd. In 
verband met een teruglopend ledenaantal 
zijn  wij op zoek naar nieuwe leden. Wij 
volleyballen vanaf de 1e maandag na de 
Rodermarkt t/m de laatste maandag in 
april. We starten om 19.30 en spelen een 
uur. De huur van de zaal delen we door 
het aantal leden en zo betaald een ieder 
zijn deel. Op jaarbasis is het tientjes werk. 
Geïnteresseerd? Kom geheel vrijblijvend 
een keertje langs op een maandagavond. Je 
mag gelijk meedoen. Vragen? Bel me even 
of kom langs voor een kop koffie.  

Piet Boelen, Haarveen 16, Foxwolde  
0505013250

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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Groene ontmoetingsplek 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 mooiere en groenere omgeving 
van kunnen maken. Hierdoor hopen we 
er een levendige omgeving van te maken 
waar jong en oud altijd terecht kunnen 
om te spelen en om elkaar te ontmoeten. 
Daarom hebben we eind 2018 een commis-
sie opgericht bestaande uit verschillende 
gebruikers. Hierin zitten de juffen van 
school, leden van de ouder vereniging (OV), 

leden van VOOOR en leden van het dorps-
huis en dorpsbelangen. Hieronder zijn de 
foto's van het voorlopige ontwerp te zien, 
gemaakt door de K van Kinderen uit Peize . 
U vindt deze ook op de website van dorps-
belangen. Er kan nog van alles aan het 
ontwerp veranderen, maar we hopen dat u 
net zo enthousiast bent als wij!

Voor vragen of verdere uitleg kunnen jullie 
ons altijd benaderen.

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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RECEPT VAN DE MAAND

Appeltaart met rozijnen, 
noten en amandelspijs

Benodigdheden:
h 300 gram bloem
h 120 gram witte basterdsuiker
h 1 zakje vanillesuiker
h 1 snufje zout
h 175 gram roomboter ( in blokjes)
h 1 ei
h 6 flinke goudrenetten ( of andere fris-

zure appels)
h 1 theelepel citroenrasp
h 1 eetlepel kaneel
h 1 eetlepel lichtbruine basterdsuiker
h 150 gram amandelspijs 
h 1 theekop rozijnen ( ½ uurtje in warm 

water zetten voor gebruik)
h 1 theekop ongezouten, gemengde noten
h 2 eetlepels abrikozenjam (samen met 1 

eetlepel water in pannetje)
h Springvorm, ingevet of met bakpapier 

bekleed.
h Aluminiumfolie

Werkwijze:
1 Oven voorverwarmen op 200 graden
2 Zeef de bloem, witte basterdsuiker en 

zout in een kom
3 Voeg boter en het ei toe. Kneden tot een 

stevige deegbal
4 Snijd 1/3 deel van het deeg af en rol in 

een stukje folie ( dit is voor het ruitjes-
motief van deeg over de taart)

5 Bekleed met het overige deeg de spring-
vorm. De bodem + ca 2/3 van de hoogte 
van de rand.

6 Zet de springvorm + het rolletje deel in 
folie samen in de koelkast.

7 Nu de vulling maken. Schil de appels en 
snijd in stukjes. 

8 Meng de appels en de gewelde, afgego-
ten rozijnen met de noten, het kaneel en 
de bruine basterdsuiker.

9 Haal na circa 30 minuten de taart uit 
de koelkast. Verdeel amandelspijs over 
de bodem en daar overheen het appel, 
rozijnen-/notenmengsel

10 Rol het apart gehouden deel deeg uit tot 
een plak van circa 5 mm en snijd hier 
repen van. Maak hiermee een raster ( 
ruitvorm) over de taart. 

11 Nu kan de taart in de oven. Zet de 
springvorm op een rooster, net onder 
het midden van de oven. Draai de tem-
peratuur na tien minuten terug naar 
180 graden en dek de taart af met het 
aluminiumfolie. Dit voorkomt uitdro-
gen van het rasterdeeg en verbranden 
van de noten en rozijnen.

12 Laat de taart zo 50 min in de oven 
staan.

13 Verwijder het folie en laat de taart in 15 
min goudbruin bakken.

14 Haal de taart uit de oven en laat deze in 
de vorm afkoelen.

15 Verwarm ondertussen in een steelpan-
netje de abrikozenjam met een lepeltje 
water en roer dit glad.

16  Verdeel de warme jam met een kwast 
over de taart. 

17 Serveer de taart met vers geklopte 
slagroom!

Geniet ervan!!
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

-150.000 -  Ruggen, stenen en dalen 
Na het terugtrekken van de gletsjer bleef 
het nog lang onrustig rond Roderwolde 
en kwamen nog smalle banen van relatief 
snel bewegend ijs onze kant op, die aan de 
zijkant het bodemmateriaal opzijschoven 

*). Deze wallen bleven na het smelten als 
min of meer evenwijdige ruggen liggen. De 
Hondsrug is hiervan het duidelijkste voor-
beeld, maar we kennen westelijk daarvan 
ook de rug van Paterswolde/Tynaarlo, de 
Rolderrug en de zandrug van Foxwolde/
Roderwolde, die overigens de rug van 
Zeijen heet. “Onze” rug is later misschien 
zelfs nog wat opgehoogd met dekzand 
(waarover later meer). Hij is in het land-
schap tussen Foxwolde en Roderwolde 
duidelijk te onderscheiden aan weerszijden 
van de Roderwolderweg die er boven over-
heen loopt.

Het landijs nam ook stenenmateriaal mee 
uit het Scandinavische brongebied, dat 
na het smelten van het ijs achterbleef, de 
z.g. zwerfstenen. Kennelijk vermengden 
de ijsmassa’s zich nauwelijks tijdens het 
transport naar onze streken, zodat na het 
afsmelten van het ijs die brongebieden 
nog heel duidelijk zijn te herkennen in de 
typen zwerfsteen die achterbleven. Zo 
zijn er in de kop van Drenthe zelfs twee  
steenfamilies te onderscheiden. Die van 

“ons” zijn afkomstig uit Midden- en Zuid-
Zweden en de zuidelijke Oostzee. Het gaat 
hier te ver om nader in te gaan op de typen 
gesteenten waardoor zo’n zwerfsteenge-
meenschap wordt bepaald. In de meeste 
gevallen gaat het bij ons om typen graniet. 
In het keileem (ook daarover later meer) 
zit ook veel vuursteen. 

Veldkeien zijn sinds mensenheugenis door 
mensen verzameld om mee te bouwen, te 
plaveien en dijken mee te verzwaren. Nog 
steeds worden opgeploegde stenen eerst 
aan de rand van het perceel gelegd en ver-
volgens meegenomen. Rond Roderwolde 
vind je verplaatste zwerfstenen in allerlei 
maten: grote joekels zoals de steen aan de 
haven of die aan de Kruiskamp, of kleinere 
op b.v. een “flintenstraotie”. In en op de 
grond vind je natuurlijk overal kleine grint- 
en vuursteentjes. Het is altijd een leuke 
sport om bij de grotere stenen een slijtvlak 
te vinden, soms nog met z.g. gletscherkras-
sen. Kijk maar eens op het bovenblad van 
de grote steen bij de haven, dan zie je ze 
(zie foto).
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De gigantische hoeveelheden smeltwater 
werden aan het eind van de ijstijd vaak 
afgevoerd via rivierdalen die hierdoor 
heel breed en diep werden uitgeslepen. De 
meeste van die dalen bleven in gebruik: 
zo’n liefelijk stromend Peizerdiepje heeft 
b.v. een enorm dal waar je nu bijna niets 
meer van ziet omdat het naderhand met 
veen en ander spul is opgevuld. In de 
Zuidermaden (achter de Kleibos) kun je 
de grote breedte van het oude dal goed 
zien: het begint ongeveer daar waar de 
boswalletjes ophouden. Kijk je op het z.g. 
Doedensplein langs de MFA dan zie je in de 

verte ook het duidelijke relief van het oude 
Peizerdiepdal. Laat het vervolgens aan je 
eigen fantasie over om daar een diepte van 
vele tientallen meters onderaan te han-
gen, zodat je je het oer-Peizerdiep kunt 
voorstellen.

*) Overigens is de wetenschap hierover 
nog niet uitgepraat: het mysterie van de 
Hondsrug brengt nog steeds veel pennen 
in beweging. Hierboven de verklaring die 
momenteel de meeste aanhangers heeft.

NATUUR EN OMGEVING

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

Je zou denken dat, na al die regen van 
deze winter, de droogte van de afgelo-
pen zomer(s) nu wel ruimschoots zou 
zijn gecompenseerd, maar dat valt toch 
tegen. Het verschilt per regio, maar er 
zijn nog steeds plaatsen, bijvoorbeeld de 
hogere zandgronden, zoals het Balloërveld 
en de Hondsrug, waar het nog steeds te 
droog is. De grote hoeveelheid water in de 
lagere gebieden is oppervlaktewater. De 
kwelstromen (het water dat ondergronds 
van de hogere gebieden naar de beekda-
len stroomt en daar naar de oppervlakte 
komt) bevat veel mineralen en is van groot 
belang voor bijzondere planten zoals dot-
terbloem, adderwortel, grote ratelaar, en 
ook orchideeën. Die “kwel” is nog steeds 
niet volledig hersteld. Wel stonden begin 
deze maand ook buiten de waterberging de 
weilanden voor een deel blank.

De weilanden tussen de Sandebuurse 
Dijk en Roderwolde. “Samber aan Zee”

Een bijkomend effect van de ondergelopen 
weilanden was de rijke dis voor muize-
neters. Veel muizen, bovengronds op de 
vlucht voor het water, werden verschalkt 
door buizerds en uilen.

Nu de lente nadert, zullen de grote groepen 
grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen 
die nu in de weilanden rond Roderwolde 
verblijven, weer noordwaarts trekken en 
kan het gras weer groeien om het vee van 
vers voedsel te voorzien. Over ganzen heb 
ik al vaak geschreven en daarom wil ik 
het dit keer het eens over de vele soorten 
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eenden hebben, die in De Onlanden 
voorkomen.

Toen we laatst langs Hoogkerk reden zat 
het Kliefdiep vol met een van de kleinste 
eendensoorten, nl. de smienten. Dit prach-
tige eendje is te herkennen aan zijn bruine 
kop met geelwitte vlek aan de voorzijde. 
Als je het over mooi gekleurde vogels hebt, 
gaat het altijd over de mannetjes, omdat 
die vrijwel altijd veel opvallender zijn de 
vrouwtjes.  

Smienten in het Kliefdiep, twee fraai 
getekende mannetjes en vooraan een 
vrouwtje, dat veel grauwer van kleur is.

In tegenstelling tot de “Homo Sapiens” is 
het bij de vogels het mannetje dat een 
vrouwelijke partner moet verleiden om 
tot een paring en dus nageslacht te komen. 
Het vrouwtje heeft juist een onopvallende 
schutkleur, zodat ze tijdens het broeden 
op het nest minder opvalt voor predators 
(roofdieren). Er zijn altijd uitzonderingen, 
zoals bij de bergeend, waar mannetjes en 
vrouwtjes vrijwel niet van elkaar te onder-
scheiden zijn. Er zijn een aantal soorten, 
waar vader en moeder een taak hebben 
in het uitbroeden van de eieren en het 
verzorgen van de jongen. Daar is het kleu-
ronderscheid dus niet van belang. Bij de 
bergeend is het verzorgen van de jongen 
niet alleen een taak van de ouders maar 
ook van andere leden van de groep. Als de 

ouders foerageren passen ooms en tantes 
op de kleintjes. Je moet dan ook niet ver-
baasd zijn, als je een bergeend ziet met wel 
20 pullen (jonkies) in zijn/haar kielzog.

Bergeend “creche”

Als het om kleuren gaat, is de manda-
rijneend wel de kampioen. Ze zijn er in 
verschillende uitvoeringen, maar je kunt 
haast niet geloven dat dit in de natuur 
voorkomt. Om ze te zien moet je wel in 
park- of tuinvijvers zijn, want ze komen 
in ons land in de natuur niet voor, of het 
moet een ontsnapt exemplaar zijn.

Mandarijneenden

Tot de inlandse soorten behoort wel de 
kuifeend, die weliswaar niet zo extreem 
gekleurd is, maar hij is zeker bijzonder met 
zijn felgele oogjes en zijn blauwe snavel. 
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Momenteel zwemt er een aantal in het 
Hoendiep voor de suikerfabriek. Blijkbaar 
is het water daar voor eenden aardig voed-
selrijk, want waarom zouden ze anders 
rondzwemmen in een kanaal vlakbij 
fabriekslawaai en verkeersdrukte?

Kuifeenden (woerd en vrouwtje)

De wilde eend kennen we allemaal wel. 
Het is de meest voorkomende soort en 
daarom vinden we hem heel “gewoon”. 
Of dat zo blijft is de vraag, want de soort 
neemt sterk in aantal af. Mede om die 
reden is 2020 uitgeroepen tot het jaar van 
de wilde eend. Een reden te meer om hem 
eens onder de aandacht te brengen. Het 
mannetje (de woerd) heeft ook prachtige 
kleuren. In De Onlanden kunnen we ook 
vaak de wintertaling zien, hij lijkt op de 
wilde eend, maar is het best herkenbaar 
aan de grote groene oogstrepen over zijn 
bruine kop.  

Wintertaling

Ik kan nog een hele tijd doorgaan met de 
beschrijving van de hier voorkomende 
eendensoorten, zoals de krakeend, de 
zaagbek, slobeend en tafeleend, maar dat 
zou een saaie opsomming worden. Eén 
soort is nog wel aardig en dat is de casarca 
eend. Vroeger zag je hem hier nooit, maar 
tegenwoordig komt hij steeds vaker voor. 
Eigenlijk is het geen eend maar behoort hij 
tot de ganzenfamilie. Onderstaande foto is 
gemaakt in het Lauwersmeer, maar in De 
Onlanden is hij ook al waargenomen.

Casarca eend

Vorige maand kondigde ik in deze rubriek 
een excursie aan van Het Drentse 
Landschap naar De Kleibosch. I.v.m de 
Coronamaatregelen zijn alle excursies van 
het Drentse Landschap, tot nader orde 
afgelast. De excursie van 29 maart gaat 
daarom ook niet door!
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Harry en Jolande Krap
Diaconielaan 2

9315 PD Roderwolde

Bed & Breakfast

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
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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
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VAN ONDER DE WIEKEN

Corona en de molen
Dirk Magré

Er zal in deze Wôlmer wel meer over dit 
onderwerp gaan. Ook wij kunnen er niet 
onder uit. Dus: “wat heeft een molen met 
het corona virus te doen?” Dat lijkt niet 
echt veel. De molen kan zelf niet ziek 
worden….

Op 4 april zouden we ’s morgens een groep 
molenaars in opleiding uit Hilversum en 
omgeving ontvangen. Zij wilden graag aan 
den lijve ervaren hoe het olieslaan in zijn 
werk gaat. In kleine groepjes meewerken 
op de olieslag onder leiding van onze eigen 
olieslagers. 

Helaas vandaag (15 maart) een mailtje: 
“Ha Dirk, voor zaterdag 4 april hebben wij 
een afspraak om met een aantal MIO’s olie 
te komen slaan. Vanwege het coronavirus 
moet ik dit helaas annuleren. Ik hoop tzt 
een afspraak op een later tijdstip met je te 
kunnen maken.

Met vriendelijke groet, Sam Visch mole-
naar de Ruiter in Vreeland”

Ikzelf liep al met twijfels of we het wel 
door zouden moeten laten gaan. Sam is mij 
dus voor.

Olieslagers bij elkaar?
Ook zouden we met alle olieslagers op 18 
maart bij elkaar komen om het rooster 
voor het komende seizoen definitief te 
maken. Ook om met elkaar nog weer even 
de kennis over het proces op te frissen.

Gaat dus ook niet door. We houden ons 
aan de adviezen die van RIVM en diverse 
virologen komen (“stel dat verjaardags-
feestje even uit”).

Wat is er verder gebeurd in en rond de 
molen?
Intern zijn we nog steeds druk met de 
museumcommissie om het museum (op de 
bovenverdieping van de linker vleugel) op 
te frissen en een beetje te herindelen. Zo 
heeft het model van de molen dat geheel 
van lucifers is gebouwd een nieuwe plek 
gekregen. Daarvoor moest wel een vitrine 
boven worden uitgebouwd.

Graannotering
In het museum hebben we een uniek docu-
ment tentoongesteld:
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Deze heeft echter zeer te lijden gehad door 
de tand des tijds. Deels is het papier weg 
(zilvervisjes?) en dus bijna niet meer te 
lezen:

Eerst dachten we dat het misschien zou 
lukken om bij het Groninger Archief een 
(kopie van) een vervangend exemplaar 
zouden kunnen vinden. Maar helaas, die 
bleek daar niet te zijn. Nu hebben we 
iemand gevonden die zich bezig houdt met 
de restauratie van dit soort unieke docu-
menten. Het bestuur van Stichting Olie- en 
Korenmolen Woldzigt heeft inmiddels 
groen licht gegeven (en dus financiële 
middelen beschikbaar gesteld) om deze 
restauratie te laten uitvoeren.

We zijn dan ook heel benieuwd hoe het er 
daarna uit zal zien en hopen het nog tot in 
lengte van jaren goed te kunnen conser-
veren. Het document is tenslotte al ouder 
dan de molen (die in 1852 is gebouwd).

De molen is de februari stormen echter 
heel goed doorgekomen.

Nogmaals: “Creativiteit en Woldzigt”
We hebben nog ruimte beschikbaar: 

HERHAALDE 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 4 april. Nog even onder 

voorbehoud. Zoals steeds op de eerste 
zaterdag van de maand: 13:30 – 16:30 
uur olieslaan.
h Nieuwe Vrijwilligers altijd wel-

kom. Het vrijwilligersrooster is weer 
bijna helemaal ingevuld. Voor ad-hoc 
gebeurtenissen (het ambacht van 
olieslager onder de knie krijgen en 
gaan meewerken / groepsbezoek bui-
ten openingstijden / kindergroepen 
begeleiden met koekjes bakken / mee-
werken bij onderhoud van de tuin voor 
de molen / ook belangrijk: schoon-
maakwerkzaamheden) kunnen we 
altijd extra handen gebruiken. 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.

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

“Contact” op www.woldzigt-roderwolde.nl
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Waarin een klein dorp groot kan zijn.....

Na het overlijden op 18 januari 2020 van 
mijn liefste, Tiety Jansma, kreeg ik o.a. 
heel veel kaarten. En daarvan kwamen er 
heel veel uit Roderwolde en omstreken. Je 
verwacht het niet.......

Na de bijeenkomst in de Catharinakerk 
kon men doneren aan het UMCG Kanker 
Research Fonds, en er werd 1240 euro 
geschonken! Je verwacht het niet.....

Daar wil ik ook júllie voor bedanken! 

Wij hebben ervaren wat liefde, vriend-
schap, aandacht, empathie, begrip, 

luisteren, zorgen voor, meedenken, mee 
huilen,  mee lachen, en nog veel meer dan 
in woorden is te vatten, betekent.

Het heeft ons goed gedaan en het was een 
warme deken om ons heen.

En daar willen we jullie heel erg voor 
bedanken!

liefs, ook namens Tiety Jansma, 

Tot ziens! Janneke Mollema februari 2020

Loop mee tijdens de Samenloop 
voor hoop in Peize

22 en 23 augustus 2020 is de SamenLoop 
voor hoop in Peize. Vanuit Roderwolde 
kunnen we natuurlijk niet achterblijven en 
we gaan meelopen met "team Rowôl".

We hebben inmiddels al 12 aanmeldin-
gen. Hier zijn we blij mee, maar er kunnen 
uiteraard nog meer bij! Wie komt ons team 
versterken en loopt met ons mee in de 
strijd tegen kanker?

Kijk voor meer informatie op www.samen-
loopvoorhoop.nl/Peize. Je kunt je via de 
site aanmelden voor ons team Rowôl, team 
21. Als je niet mee kunt lopen, kun je ons 
natuurlijk altijd sponsoren! Neem hiervoor 
contact op met Ina Smilda of Rina Jansma.

Groet, Rina Jansma, 06-21805493
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COLUMN

Suiker
Henk van Kalken

De Bieb. Vroeger een oase van rust, tegen-
woordig ook een hangplek voor praatgrage 
oudere mannen. En – gelukkig nog steeds 

-  een schatkamer, gevuld met gedrukte 
werelden die door allerlei schrijvers 
bedacht, beschreven, afgekeurd, goedge-
keurd, bemind en gehaat zijn. Een literaire 
tempel, bewaarplaats van menselijke 
bedenksels, vol zin en onzin. 

Een vriendin vond zichzelf terug aan tafel 
met een kopje koffie en een krant. Ze 
negeerde het gepraat van de mannen die 
het allemaal béter wisten en verdiepte zich 
in ’s werelds leed en soms een beetje lief. 
Tegenover haar zat een mollige jongeman 
die koffie met melk dronk, maar niet nadat 
hij er tot haar afgrijzen  eerst minstens 
zeven langwerpige suikerzakjes in geleegd 
had. Hij zag haar kijken en glimlachte. 
Suiker lekker, suiker goed,’ met een accent 
dat waarschijnlijk van Slavische origine 
was. Wie had hem dit ooit bijgebracht? 
‘Suiker is anders helemáál niet goed, zei de 
vriendin. 

Ze had een medische achtergrond en legde 
uit waardoor bètacellen steeds harder 
moeten werken om nog insuline te maken, 
waardoor ze uitvallen. En, erger, wat daar 
de gevolgen van zijn voor de gezondheid. 
Ze vertelde ook globaal iets over diabetes 
type 2. De jongeman keek haar met grote, 
donkere ogen aan, duidelijk ten prooi aan 
verbijstering. ‘Suiker niet goed?’ vroeg hij 
verbouwereerd. ‘Ik misschien dood?’ ‘Dat 
zou op termijn wel kunnen, ja’ antwoordde 
de vriendin. De jongeman dacht met een 
verslagen uitdrukking op zijn gelaat een 
tijdje na. Hij schoof vervolgens met een 

resoluut gebaar zijn koffie ter zijde en 
sprak: ‘Niet meer suiker.’ Nooit meer.’ 

Een paar maanden later trotseerde de 
vriendin opnieuw het ouderemannen-
hangplekparlement (tipje voor scrabble) 
en las, koffie in de aanslag, in een krant 
wat er nou weer allemaal mis was op onze 
planeet.

Er nam een jongeman tegenover haar 
plaats. Het duurde even voor ze hem her-
kende. Hij was zichtbaar vermagerd, zag 
ze. Hij zette triomfantelijk een kop zwarte 
koffie voor zich neer. ‘Niet meer suiker,’ 
glunderde hij. ‘Mevrouw goed gezegd. 
Mihajlo zegt dank u.’

ROWOLMER DROKTE

Eerste snee...
Albert Boelen

Het was weer ‘takkendag’ – veur wester-
lingen betiekent dit deurgaons een hiele 
minne dag – veur oes betiekent het daw 
weer in de overgang bint met mekaor. 
Drokte met snuien, met takken op karre-
gies (wat bint er toch een bulte karregies 
in oeze umgeving) en drokte met het 
veur niks wegbrengen van al die takken. 
Jammer, dat dizze keer het paosvuur niet 
deur giet, aans waren al die karregies vast 
en zeker de aandere kaant op reden. Het 
betiekent, daw de winter weer had hebt. 
Nou ja: winter – de ‘Tocht’ lek allennig nog 
mor in musicals en in films te bestaon. Wij 
hebt weinig snei had en de iesveriening 
kun weer ies verzuchten: ‘weer niet’ ! 
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Het gres begunt weer te gruien (ja, ja, ik 
wit wal daj ok grös of gras zeggen moet in 
dizzze umgeving, mor ik hol het bij gres) 
en de eerste keer meien komp alweer 
gauw an. Het is dus weer een olderwetse 
drokte met de overgang naor een neie 
tied. Verienings holt eebm op met heur 
vergaoderings, want de meinsn moet jao 
weer in de tuun, oldere meinsn krummelt 
weer wat meer um hoes toe, kinder speult 
weer buuten en het lek d’r op dat de mieste 
meinsn wat opgeruumder bint. Ok ziej dat 
hier en daor d’r weer iene wat in de war is, 
deur de wisseling van de seizoenen. In elk 
geval: drok blef het. 

En wat die drokte betreft: het lek d’r ok wal 
op, dat drok wezen zo zachies an een soort 
mode-verschiensel wodden is. Ie heurt het 
ok drok te hebben – aj dat niet hebt, dan 
lek ‘t wal dat er wat met je an de haand 
is. Een nei virus of zukswat.  Misschien 
heurt het wal bij oeze individualistische 
maatschappij en komp het nog zo wied, 
daj mekaor moet fielsteren met de eerste 
‘burn out’. Dat brengt mij op een aandere 
vörm van ‘eerste’. As de eerste snee gres 
d’r of was en de eerste voor heui binnen-
haalt weur, dan stapte men eebm van de 
fietse um te ruuken an het neie en frisse 
heui. Vaak heb ik as jongie oldere mannen 
van de fietse of zien stappen en de dikke 
neuze in een voor heui zien stoppen, diep 
snoeven en dan zowat zeggen as: ‘dit is wal 
een hiele beste dit jaor!’. Daor was de boer 
’t netuurlijk hielemaol met iens en d’r weur 
nog ies reuken. 

Gek toch, dat ze daor toen tied veur had-
den. Ruuken an ’t heui, ruuken an een neie 
tied, ruuken an een toertie rust en goeie 
verstandholling. Kom daor non nog mor 
ies um, as je een dikke trekker met gres 
um in de bult te zetten, veurbij raost en ie 
met de fietse haost in de wal terecht kompt. 

Hoezo ruuken ? Ja, de diesel van de trek-
ker zuj bedoelen. Ach ja, veraanderings 
bint d’r altied west en moet d’r ok blieven. 
Som moej dingen löslaoten – dat is ok het 
geval bij verhuuzen; vertrekken oet een 
dierbaor plekkie. Ok dat heurt bij ’t leebm. 
Warkelijk löslaoten is wal een hiel grote 
opgaove. Ik hol het bij ‘aans vasthollen’. 
Laot ik daor mor ies met begunnen: dat is 
mien ‘eerste snee’ ….

Oproep! Expositie voor professionele en 
amateurkunsten uit Roderwolde e.o.
20 en 21 juni Ik ben bezig een tentoon-
stelling te organiseren op 20 en 21 juni 
i.v.m 75 jaar Dorpsbelangen. 

Tijdens de tentoonstelling wil ik 
kunst/ambachtskunst laten zien van 
onze bewoners: van Smeedkunst tot 
Schilderkunst.

Bij deze nodig ik onze dorpsbewoners 
uit om zich op te geven. De bedoeling 
is om zoveel mogelijk amateurs, profes-
sionele kunstenaars  en ambachtslieden 
mee te laten doen.

Voor het weekend mogen wij in het 
Rode Hert exposeren met dank aan 
Dorpsbelangen en de hele zomer kun-
nen enkelen in de kerk van Roderwolde 
exposeren.

Opgeven via: Fokko Rijkens, 
Hoofdstraat 80

fokkorijkens@netvisit.nl

Alvast bedankt voor de reacties
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INGEZONDEN

Even voorstellen: Roelof Ubels en Leonie van Roekel

De gemeente Noordenveld werkt sinds 
mei vorig jaar wijkgericht. Dit betekent dat 
er vaste ploegen aan het werk zijn in de 
wijken en dorpen waardoor inwoners dui-
delijke aanspreekpunten hebben. 

Mijn naam is Roelof Ubels
Samen met het wijkteam ben ik werkzaam 
als meewerkend voorman in wijk 6. De 
dorpen Roderwolde, Foxwolde en Roden: 
Centrum, Mensingeveld, Hullenveld, 
Middenveld, Bomenbuurt en Bitseveld, 
vallen hieronder. Samen zijn wij als wijk-
team erg gemotiveerd om alles op groen en 
grijs gebied netjes te maken en te houden.

Als meewerkend voorman ben ik het 
eerste aanspreekpunt in de wijk voor 
praktische zaken over het onderhoud 
van de openbare ruimte (stoepen, wegen, 
beplanting en gazons, speelvoorzieningen, 
bankjes en afvalbakken) maar ik help u 
ook graag met andere vragen. Verder doe 
ik de dagelijkse aansturing van de wijk-
ploeg en handel ik meldingen af in de wijk. 
Dit kan gaan over het groenonderhoud, 
maar ook over bijvoorbeeld een ‘losse 
stoeptegel’. 

Meldingen kunt u ook altijd doen via 
de website van de gemeente (melding 
openbare ruimte). Telefonisch ben ik 
bereikbaar via 050 – 50 27 333.

Mijn naam is Leonie van Roekel 
Ik woon in Peize en werk sinds 2010 in 
verschillende functies bij de gemeente. 
Vanaf  1 september 2019 werk ik als 
gebiedsverbinder voor inwoners van 
Roderwolde en daarnaast in Een, Een-
West, Amerika, Roden, Roderesch, 
Alteveer, Steenbergen, Nietap, Nieuw-
Roden, Foxwolde en Leutingewolde. Gert 
van Rossum (foto rechts) is de andere 
gebiedsverbinder, hij werkt in het gebied 
ten oosten van het Peizer-/Lieverse-/
Grootediep/Schipsloot. Inwoners, onder-
nemers, organisaties, buurtschappen, 
wijk- en dorpsbelangenverenigingen 
kunnen met mij in gesprek over allerlei 
onderwerpen die van belang voor hen zijn. 
Ik leg de verbinding met het gemeentehuis 
en ook tussen de wijken/dorpen. 

U kunt mij bereiken via het algemene 
telefoonnummer 050 – 50 27 222 of via 
de mail l.vanroekel@noordenveld.nl. 

Roelof en ik zijn allebei ook aanwezig bij 
de jaarlijkse wijkschouw en hebben regel-
matig contact met de Vereniging voor 
Dorpsbelangen Roderwolde.  

Voor vragen, ideeën of opmerkingen kunt 
u altijd contact met ons opnemen! Wij hel-
pen u graag. 
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INGEZONDEN

Coronavirus
Bart Henstra

Hoewel, de beelden waren lachwekkend, 
Maar de gevolgen waren verstrekkend!

In China, namen zij hier dit virus zeer serieus-
Voor hun economie waren de gevolgen heus

Toen waren ineens de Italianen aan de beurt 
Er werd hier over onze wintersport getreurd

In Europa ontstond meteen toen grote schrik 
Wie weet, morgen betreft het mogelijk u en 
ik

En nu op de dag van de veertiende maart       
Is Nederland plotseling een zorgelijke staat

Afstand houden, is zo een waardevol advies 
En menigeen ervaart het leven als hectisch

Onze gezondheid staat nu op nummer een 
Daarom, geen mensenmassa voortaan bijeen!

Wij mogen hopen dat de 
zon flink mag schijnen                                                                              
En dit virus met spoed mag laten verdwijnen!

Momenteel is er hier bij ons niks aan de hand 
Gelukkig, wij wonen hier op het platteland

Ademen steeds hier schone frisse lucht 
Desniettemin, blijven wij voor dit virus 
beducht!   

ZOO Werkt ‘t voor alle 
werkzoekenden in Drenthe

Op donderdag 2 april vindt in het 
Rensenpark in Emmen het grootste bane-
nevent van Drenthe plaats: Zoo Werkt ‘t. 

Werkzoekenden kunnen daar kennis-
maken met 150 werkgevers uit Drenthe. 
Tijdens dit event kunnen werkzoekenden 
echt ervaren wat een bepaalde functie 
inhoudt. Beleving staat deze dag voorop!

Het event is toegankelijk voor iedereen 
in de provincie Drenthe: werkzoeken-
den, uitkeringsgerechtigden, scholieren, 
studenten, niet-uitkeringsgerechtigden, 
baanveranderaars, nieuwkomers en 
herintreders.

Samenwerking Drentse gemeenten en UWV 
Zoo werkt ’t is een samenwerking van de 
Arbeidsmarktregio Drenthe (samenwer-
king van de gemeente Emmen, gemeente 
Borger-Odoorn, gemeente Coevorden, 
gemeente Hoogeveen, gemeente De 
Wolden, gemeente Midden-Drenthe en 
UWV).

Meer informatie over Zoo werkt ‘t vind je 
op www.zoowerktt.nl
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Dorpsagenda

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.

vrijdag 24 april 2020 
Molen Woldzigt en Meulenkaomer: 
Seizoensopening. 13.30 - 17.00 uur

zaterdag 2 mei 2020 
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan.  
13.30 - 16.30 uur

dinsdag 5 mei 2020 
Kerk : ’s morgens geen koffiedrinken

Colofon
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Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw, 
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Digitaal archief
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www.dorpsbelangenroderwolde.nl.

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

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

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



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

www.esthervandijk.eu
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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!



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    

 


