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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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Van de redactie
Hans Noordhof

Het zijn bijzondere tijden en dat heeft 
impact op ons allemaal. Dingen die we 
vanzelfsprekend vinden, kunnen niet meer 
of gaan niet meer door of worden anders 
ingevuld.

Wij als redeactie ervaren dat ook, fysiek 
bij elkaar komen doen we voorlopig niet. 
Als alternatief vergaderen we online, 
en natuurlijk is dat niet ideaal, maar de 
Wôlmer wordt wel gemaakt.

De kinderen van het basisonderwijs mogen 
weer naar school en dat hebben ze laten 
weten. Prachtige foto’s zijn van de kinde-
ren gemaakt die dol enthousiast weer naar 
school gaan.

Jammer genoeg gaan de Openluchtspelen 
dit jaar niet door. Het bestuur heeft het 
stuk voor dit jaar door geschoven naar vol-
gend jaar.

Aangezien de molen dicht is, wil dat niet 
zeggen dat we geen producten van de 
molen kunnen bestellen. Op de website 
van de molen kun je een bestelformulier 
vinden, dus bestel gerust je molenproduc-
ten via de website.

In dit nummer

4 Schoolnieuws
Onderbouw 5

Middenbouw 7

Bovenbouw 9

11 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 11

Tennisvereniging Roderwolde 13

De Meulenkaomer en Molen 
Woldzigt 14

Molen Woldzigt 14

Rowolmer Archief 15

Openluchtspelen Roderwolde 17

Energiek Roderwolde 19

21 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 
Onlanden

23 VAN ONDER DE WIEKEN Molen dicht, maar 
het leven gaat door

27 ROWOLMER DROKTE Vortgaon
28 COLUMN Ode
29 NATUUR EN OMGEVING Turf, jenever en 

potklei
30 INGEZONDEN De wipkar
31 RONDJE OM DE KERK Zelfverzekerd
33 INGEZONDEN Kettingbrief
37 RECEPT VAN DE MAAND Goudse moppen
38 Prikbord
38 Colofon

grote foto voorkant: OBS Het Palet
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Weer naar school
Op 11 mei zijn we weer gestart met les-
sen op school. Alle teamleden van OBS 
Het Palet hebben lang uitgekeken naar 
dit moment. Voorlopig, tot 1 juni, zullen 
de kinderen 50% van de schooltijd naar 
school gaan. De andere 50% werken ze 
thuis aan een taak. 

Hidde en Silke Venema hebben een handige 
fietskar om alle zware schoolspullen 
van huis naar school te vervoeren.

Mats en Jurre Bruntink hadden er weer zin in!

Siem Krist stond al vroeg in de ochtend 
startklaar om naar school te fietsen!

Dyone van der Veen gaf haar zware 
tas een lift op de skelter.

De schooltas van Mathijs Hagenauw was zo 
zwaar dat hij hem niet meer op zijn rug kreeg…
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Onderbouw
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Middenbouw
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Bovenbouw



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

Vanuit het bestuur van Dorpsbelangen 
hebben we weinig nieuwtjes te melden. De 
gemeente is bezig om een aantal punten 
welke genoemd zijn tijdens de schouw op 
te pakken. 

Binnenkort volgt een update van de stand 
van zaken. Van WiN en de Gemeente 
ontvingen wij wel een verzoek om infor-
matie met onze dorpsgenoten te delen. 
WiN wil graag informatie ontvangen 
via een enquête en de Gemeente zoekt 
hulp bij het zoeken van de nesten van de 
eikenprocessierupsen.

Welzijn in Noordenveld (WiN) en Wij 
Buurten
WiN benaderde ons over hun project WIJ 
Buurten. Met Wij Buurten wil WiN in 
gesprek gaan met bewoners over de opzet 
van algemene collectieve voorzieningen in 
de omgeving. 

Ze willen een beeld gaan vormen van de 
omgeving waar u woont en daarbij beoor-
delen of er wel of niet een voorziening 
moet worden opgestart. Zie voor meer 
info: https://www.welzijninnoordenveld.
nl/wijbuurten/.

Roderwolde is nog niet aan de beurt voor 
dit project maar wij kunnen wel input 
aanleveren via een enquête. De enquête 
kan worden ingevuld op www.stwin.nl/
wijbuurten. 

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Welzijn in Noordenveld, telefoon 
050 317 6500 of stuur een email naar 
wijbuurten@stwin.nl

Hulp gezocht bij het zoeken naar nesten van 
eikenprocessierupsen
Sinds een paar jaar komt in de gemeente 
Noordenveld de eikenprocessierups voor. 
Afgelopen jaar zijn ongeveer 500 nesten 
uit eikenbomen verwijderd. Begin april 
komen de eitjes hoog in de boomtoppen 
van eiken uit. Na half mei vormen ze aan 
de dikkere takken nesten van spinsels 
met vervelingshuiden en haren. In deze 
periode krijgen ze ook brandharen die bij 
mens en dier jeuk kan veroorzaken. Omdat 
de brandharen van de eikenprocessierup-
sen veel overlast veroorzaken worden eind 
mei-begin juni de nesten gezocht en ver-
wijderd. Het zoeken doen we als gemeente 
zelf, echter kost dit veel tijd naast de regu-
liere werkzaamheden. 

Gezocht:  
De gemeente is op zoek naar vrijwilligers 
van de wijk- en dorpsbelangenverenigin-
gen, IVN afdelingen en de Boermarken 
binnen de gemeente die willen onder-
steunen bij het zoeken naar de 
eikenprocessierupsnesten. 

Kennis:  
Op 3 juni wordt een praktische cursus 
van 2 a 3 uur gegeven over de kenmer-
ken van de eikenprocessierupsen en hun 
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nesten. Deze cursus wordt op een buiten-
locatie gegeven door Ad van Bruggen van 
Biocontrole. Met de groepsgrootte wordt 
rekening gehouden met de op dat moment 
geldende RIVM richtlijnen. 

Werkzaamheden: 
h In een vooraf aangegeven deel van 

de gemeente moet worden gezocht 
naar eikenprocessierupsnesten in 
eikenbomen. 
h Per gedeelte wordt een kaart met de 

eikenlanen gemaakt waar gecontroleerd 
moet worden. 
h Met de kennis van de cursus kunt u de 

eikenprocessierupsnest sneller her-
kennen en weet u waar en hoe u moet 
zoeken. 
h Bij het vinden van een boom met een 

nest, moet de boom gemarkeerd worden 
met een markeringslint met de Tekst 
’Pas op eikenprocessierups’. 
h Per app moet de locatie van het gevon-

den nest worden doorgegeven. 

Tijdsduur:
Het zoeken naar nesten moet aanslui-
tend aan de cursus worden opgestart. Dit 
kan van één dag in de week tot dagelijks 
plaats vinden. Voor 1 juli moet de gehele 
gemeente zijn gecontroleerd. 

Aansturing:
De organisatie wordt ver-
zorgd door Suzanne Dekker 
(s.dekker@noordenveld.nl). U kunt zich bij 
haar aanmelden. Hebt u vragen dan kunt 
u haar mailen of bellen via het algemene 
nummer van de gemeente (050-5027222).

Zomeractiviteit!
Workshop Schilderen in de Onlanden.
Vrije tijd vanaf 1 juni invullen op een 
nieuwe manier?

Gezellig samen met een groepje buiten 
in de Onlanden actief creatief bezig 
zijn? Vooraf een ochtend wandelen? 
Lunchpakketje mee onderweg?

Schilderen op een veldezel in het mooie 
natuurgebied onder begeleiding van 
Fokko Rijkens, afgestudeerd docent aan 
de Academie Minerva.

Voor fietsers leuk om te bekijken, 
Fokko schilderde dit jaar de 600 meter 
fietstunnel in Peizermade. In groepjes 
van b.v. 2 personen, op een afstand van 
minimaal anderhalve meter, een mid-
dag een landschap of b.v. een bloem/
grassen schilderen. 

Voor iedere beginner of gevorderde 
schilder is dit mogelijk. Materiaal acryl-
verf, doek: 7.50 euro Min.4 pers. Bij 
slecht weer is het mogelijk binnen te 
schilderen. Inclusief koffie/thee met 
een verrassing 

Middag: 65.00 euro p.p.(inclus.21% 
BTW) 13.30 - 16.00
h www.fokkorijkens.nl

h www.deessentie.com 

Reserveren: info@deessentie.com of 
0615011108 Vr gr. Dineke Bos

Galerie en theetuin De essentie zal, als 
het kan, open zijn op 1 juni van 11.00 
uur tot 1700 uur.
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Tennisvereniging Roderwolde

Buiten was het guur weer. De wind liet ziet 
horen en de regendruppels waren voelbaar.

Het was zaterdag 18 januari. De dag van 
het jaarlijkse tennistoernooi van Reo ten-
nis Roden. In de kantine was de spanning 
merkbaar. Aan de bar zaten twee mannen 
te genieten van hun welverdiende speci-
aalbiertje, terwijl de spelers jaloers kijkend 
naar het speciaalbiertje een slokje namen 
van hun bakkie koffie.

De organisatie was druk bezig met de 
planning van het toernooischema. De 
lootjes werden getrokken en iedereen zat 
met smart te wachten in welke formatie er 
gespeeld gaat worden. Mensen kleden zich 
om, beetje rek en strek oefeningen, nog 
maar een bakkie koffie en nog een keertje 
naar de toilet.

De loting is klaar, en de spelers zetten zich 
voort naar het speelveld. In de kantine 
stromen de laatste toeschouwers binnen 
en nemen plaats op de tribune. Er wordt 
nog wat geroepen en aangemoedigd en 
ineens is het stil. Je hoort de gespannen 
harten in de kelen bonken, takken waaien 
tegen het Centre Court en de wind suist 
voorbij.

Het toernooi is begonnen! Hier en daar 
gelach, samenhangend met gevloek en dan 
weer opluchting. Het publiek gaat hele-
maal uit zijn dak. Wat een wedstrijden. De 
een net wat meer spanning dan de ander, 
maar dat mag de pret niet drukken. Mooie 
lobballetjes afgewisseld met een drop-
shotje, het is genieten geblazen. Op baan 1 
heeft de organisatie wat lucht uit de bal-
len gehaald, om nog een extra dimensie 
aan het spel te geven. Tijdens de pauzes 
wordt er druk gespeculeerd over hoe de 

tactiek het beste toegepast kan worden. 
Ook wordt er al een eerste biertje genut-
tigd. Door iemand die wel heel erg dorstig 
moet zijn.

Het einde van het toernooi nadert. Er zijn 
twee mensen die in aanmerking komen 
voor het kampioenschap. Ze gaan er alle-
bei vol voor. Bij beide partijen was het 
spannend tot de laatste minuut. En allebei 
hebben ze gewonnen.

Iedereen verzamelt zich in de kantine voor 
de uitslag, de één geniet van zijn of haar 
koude colaatje en de ander van een lekker 
biertje met een heerlijke witte schuim-
kop. De hapjes liggen op tafel en iedereen 
komt bij elkaar zitten voor de uitreiking. 
Beginnend bij de strijders onderin lang-
zaamaan naar boven. Waar het bij de 
puntentelling nog hier en daar wat kleine 
verwarring was door wat onleesbaar hand-
schrift? Niemand liet een hertelling doen, 
dus iedereen was tevreden. Komen we aan 
bij de top 2 van het toernooi. De spanning 
stijgt…….. Wie wint het wintertoernooi 
van REO Roden!? 

Het is weliswaar de jongste deelnemer. 
Desalniettemin heeft hij alles moeten 
geven voor de winst. Heeft een week lang 
elke spier van zijn lichaam gevoelt. En het 
liefst lag hij twee weken lang plat.

Hij heeft erg genoten van zijn gewonnen 
prijs. Dat verzachtte de spierpijn in het 
lichaam wat. En met alle liefde heeft hij dit 
stukje voor jou als lezer geschreven. 

Tot de volgende keer!

Groetjes, Hans Roffel 
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De Meulenkaomer en 
Molen Woldzigt

HELAAS…!
Het lijkt wel alsof de coronacrisis aan ons 
dorp voorbijgaat zonder al te diepe sporen 
na te laten. Er zijn gelukkig nog niet veel 
mensen ziek geworden, het is een prachtig 
voorjaar en we kunnen volop naar bui-
ten. De tuinen liggen er allemaal prachtig 
bij. Het pad door de Zuidermaden en de 
Kleibosch is nog nooit zo druk geweest als 
de laatste weken.

Maar ook in Roderwolde is niets meer 
normaal zoals het altijd was. De school 
was tot 11 mei gesloten. Het schoolfeest 
met de optocht en de viering van 75 jaar 
Dorpsbelangen kon niet doorgaan. Het ter-
ras van café het Rode Hert is ook tijdens 
de prachtige weekenden gesloten. Op de 
tennisbanen aan de Diaconielaan kan sinds 
kort gelukkig weer, met in achtneming van 
een streng protocol, een beetje getennist 
worden, maar competitie en toernooien 
zijn uitgesloten. Geen vergaderingen, 
bijeenkomsten en kerkdiensten meer. 
Kortom, de gezelligheid waar Roderwolde 
om bekend staat is even ver te zoeken.

Ook de deuren van de Meulenkaomer 
en van molen Woldzigt zullen dit sei-
zoen gesloten blijven. De besturen van 
de Meulenkaomer en de Molen hebben in 
goed overleg dit moeilijke besluit moeten 
nemen. Beide locaties zijn niet geschikt 
voor het handhaven van de sociale 
afstand en voor het ontvangen van groe-
pen. Dat betekent dat er op de tweede 
zondag van augustus geen Zomermarkt 
zal worden gehouden. Ook de Open 
Monumentendagen zullen niet in de 
bekende vorm plaatsvinden.

We hopen dat we volgend jaar weer volop 
bezig kunnen gaan, met nieuwe activitei-
ten, nieuwe producten en nieuwe energie!

Bestuur Meulenkaomer

Bestuur Molen Woldzigt

Molen Woldzigt

Aan de donateurs van Woldzigt
Donaties in Coronatijd
De huidige restricties ter voorkoming van 
verspreiding van het Corona virus hebben 
het bestuur van Woldzigt doen besluiten 
dat het onmogelijk is om onze molen gedu-
rende het seizoen 2020 open te stellen voor 
publiek of anderszins activiteiten in de 
molen te organiseren. Voor zowel bestuur 
als vrijwilligers is dit noodgedwongen 
besluit een enorme domper. We zijn trots 
op onze molen en willen niets liever dan 
bezoekers van de molen, het museum en 
het olieslaan te laten genieten én daarover 
te vertellen.

De consequentie van het besluit is, dat er 
dit seizoen geen inkomsten uit openstel-
ling en activiteiten voor de stichting zijn. 
Wél hebben we als bestuur van de molen te 
maken met lasten en financiële verplich-
tingen die gewoon doorgaan (waaronder 
energiekosten, verzekeringen, onderhoud 
molen).

Een deel van de inkomsten bestaat uit 
de jaarlijkse bijdrage van donateurs, die 
de molen een warm hart toedragen. 
De meeste donateurs doen dat via een 
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machtiging om automatisch hun gift af te 
schrijven. Ook dit jaar zou ik als penning-
meester weer graag (ondanks het gegeven 
dat het dit seizoen heel stil zal zijn in en 
om de molen)de automatische incasso 
activeren om toch voor dit seizoen een 
deel van de inkomsten voor de molen te 
realiseren.

In de loop van de maand juni wil ik dit 
gaan doen. Ik hoop dat u, als donateur, 
daarmee in kunt stemmen.

Er zijn ook donateurs waar we jaarlijks bij 
langs gaan om contant hun bijdrage in ont-
vangst te nemen. We vinden het gezien de 
huidige situatie niet verantwoord om als 
bestuurslid bij u aan de deur te komen en 
fysiek contact te hebben.

Vandaar het vriendelijke verzoek aan de 
donateurs, die contant hun bijdrage aan de 
molen leveren, om dit óf eenmalig op de 
bankrekening van de stichting te storten 
(NL93 RABO 0355 8159 15) óf contant in de 
brievenbus van de molen te doen. Graag 
met de mededeling: donatie 2020 en uw 
naam. Voor uw bereidheid daartoe zijn wij 
als bestuur u zeer erkentelijk.

Vriendelijke groet, Hans Meijer, penning-
meester Stichting Olie- en Korenmolen 
Woldzigt.

Rowolmer Archief

Berigt 65: het verkeersnet, deel 4 (uit: 
“Rowol Toendertied”)
De laatste weken wordt er veel gefietst en 
gewandeld. Lopen was ooit de meest nor-
male manier om van A naar B te gaan.

In de tijd dat men zich vrijwel alleen te 
voet van de ene plaats naar de andere kon 
begeven waren voetpaden natuurlijk zeer 
belangrijk. In een tabel van voetpaden uit 
1874 worden genoemd:
1 Het Haarveenster voetpad, zijnde zand-

pad langs de Haarveensche Dijk vanaf 
Leutingewolde. Breed 1,5 meter.

2 Voetpad naar Roderwolde, zijnde zand-
pad. Dit voetpad begint bij de keistraat 
te Roden en loopt in eene N.O. rig-
ting bijlangs den weg van Roden over 
Foxwolde naar Roderwolde. Breed 1,5 
meter.

3 Een voetpad naar Peize over het 
Moleneind.

Verder waren er ook in het dorp 
Roderwolde enkele voetpaden, die voor 
een deel tot voor enkele jaren nog in 
gebruik waren. Het bekendste pad liep van 
de Achtersteweg no. 1 (R. v. Zonneveld) 
naar de Voorsteweg, waar het naast de 
molen uitkwam. Een ander pad liep van de 
Achtersteweg naar het huis van de familie 
Klevering en dan dwars over de es naar het 
vorige pad. Deze paden werden de “heeg-
paden” genoemd. Vanaf ± 50 meter achter 
de molen liep er nog een pad “achter de 
hoven” langs naar de Pastorielaan. Zo’n 
pad werd bij het bewerken van de akkers 
gewoon omgeploegd, maar enige tijd later 
liep men weer als vanouds dwars door 
de aardappelen of de rogge alsof er niets 
gebeurd was. 
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Tenslotte was er ook nog een pad van de 
Achtersteweg naar de boerderijen in De 
Hoek. 

Van Sandebuur kon men dwars door 
de weilanden over vlondertjes naar de 
Kerkhoflaan lopen. De watermolen van 
Rademaker was te bereiken langs een voet-
pad met vlondertjes vanaf het kerkhof. Na 
het graven van de Rodervaart in 1891 lie-
pen de bewoners van Sandebuur langs het 

“bootpad” van Sandebuur 7 (W. Gratama) 
naar “De Opslag” aan de vaart als ze met 
het Roder beurtschip naar Groningen 
wilden.

Vervoer over water
Heeft het dus tot 1934 geduurd voor 
Roderwolde een, voor die tijd, vrij goede 
wegverbinding met Groningen kreeg, over 
water was de stad al veel eerder goed te 
bereiken.

In de Groninger Volksalmanak van 1837 
staat vermeld: “De dorpschepen van (...) 
Peize, Rhoden en Steentil komen meest 
alle marktdagen, die van Rhoderwolde 
vrijd. in de Stad en zijn te bevragen in de 
Herbergen De Zwaan, Slingerij en Stads-
Herberg, buiten A-poort”.

Het Rowolmer beurtschip vertrok ‘s 
morgens vroeg van de Voorsteweg. Met 
een paard werd het schip dan door de 
Schipsloot naar het Peizerdiep getrokken. 
Vervolgens voer men op eigen kracht of 
trok men het aan de lijn naar Vierverlaten. 

Daarvandaan werd het schip door een 
scheepsjager door het Hoendiep naar 
Groningen gebracht, ‘s Avonds bracht deze 
het schip ook weer naar Vierverlaten terug. 

Soms gebeurde het wel eens dat hij zo 
dronken was dat hij onderweg van zijn 

paard viel. Dan werd hij maar in het schip 
gelegd en een van de bemanningsleden 
nam zijn taak over.

De beurtschepen van die tijd waren 
maar kleine bootjes: “het markschip van 
Roderwolde op Groningen” was maar 13 
ton (verslag van de toestand der gemeente 
Roden over het jaar 1871). De “Jonge Jan” 
was later ruim tweemaal zo groot.

Het tonnage van een schip is niet het 
gewicht, maar de inhoud van de laadruim-
tes (het verplaatste watervolume).

Van het Rowolmer Archief: evacués 1945.
Onder andere in “Rowol Toendertied” 
wordt aandacht geschonken aan de “eva-
cués”, de 30.000 Limburgers die begin 
1945 gedwongen werden onmiddellijk 
te vertrekken uit het oorlogsgebied. Na 
een barre reis vonden zij onderdak in 
Noord-Nederland, waar ze tot in mei 1945 
verbleven. Inwoners van Velden werden 
opgevangen in Roden en Roderwolde en 
er zijn nog steeds families die het contact 
onderhouden. Dit jaar konden er echer 
geen bezoekjes worden afgelegd…

De katholieke Limburgers kwamen hier in 
een heel andere leefwereld dan ze gewend 
waren. Misschien zijn er ook wel een paar 
Veldenaren geweest die net zo tegen onze 
plaatsgenoten-van-toen aankeken als de 
pater in het onderstaande artikel.

Limburg dankt Groningen en Friesland, doch 
niet Drenthe (door R.D. Mulder)
Het vorige jaar bracht een deputatie uit 
de Limburger bevolking een bezoek aan 
Groningen en Leeuwarden om dank te 
brengen voor de gastvrijheid welke de 
Limburger evacué’s gedurende de bezet-
tingstijd in het Noorden van ons land 
genoten. Thans heeft het volledig college 
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van Ged. Staten van Limburg geschenken 
aangeboden aan de prov. besturen van 
Groningen en Friesland om officieel dank 
te brengen.

We menen ons te herinneren, dat des-
tijds ook Drenthe onderdak verleende 
aan tal van Limburgers, waarover in het 
Katholieke weekblad “Sint- Jansklokken” 
van December 1945 een serie beschouwin-
gen werd gegeven. 

De schrijver, een pater die de evacuatie 
van Noord-Limburg naar Noord-Drenthe 
meemaakte en zelf onderdak vond bij de 
predikant van Anlo, gaf een uitvoerige 
beschouwing over het Drentse volk, met 
tal van “deskundige” opmerkingen: “De 
Drent werkt op Zondag rustig door, tot 
grote ergernis van onze Limburgers. Hij is 
door en door materialistisch. 

Er heerst een soort volksgerecht. Op 
zedelijk gebied staat de Drent nog zeer 
laag. Elk huwelijk is er wat wij noemen 

“gedwongen”. Eerder trouwt men niet! Eén, 
twee kinderen, meer beschouwen ze als 

“last”. Hij is niet “kerks” en velen zijn niet 
gedoopt, zodat het getal heidenen, waar 
dan ook niet het minste beetje geloof in zit, 
tamelijk groot is.”

Voor een goed begrip (zo schrijft het blad) 
van het verslag der Drentse ervaringen, 
welke deze Limburgse pater erin weer-
geeft, was bovenstaande karakterstudie (!!) 
noodzakelijk. 

De schrijver beroemde zich er onder meer 
op, zijn gastheer bijna tot het Katholicisme 
te hebben bekeerd (!) hetgeen hem - onder 
de titel “Onbegrijpelijk gesnoef” - een 

reprimande van het Katholieke Groninger 
dagblad “Ons Noorden” bezorgde.

De provincie Drenthe verlangt geen 
geschenken als dank voor de verleende 
gastvrijheid, doch het doet vreemd 
aan, dat thans tot tweemaal toe wel aan 
Groningen en Friesland, doch niet aan 
Drenthe dank wordt gebracht.

Zouden die Limburgers misschien bang 
zijn hier door die Drentse heidenen veror-
berd te worden?

Uit “Drenthe”, Provinciaal Drents 
Maandblad, jaargang 20, januari 1949

Openluchtspelen Roderwolde

Openluchtspel 2020 gaat niet door
Helaas maar waar.
Vanwege de coronacrisis hebben we als 
bestuur te maken met het feit dat er dit jaar 
geen voorstellingen kunnen plaatsvinden 
in augustus. 

Het stuk dat we hebben gekozen blijft 
daarom nog even op de plank liggen tot 
volgend voorjaar.

We hopen dat de wereld er in 2021 
anders uitziet en dat we dan iedereen 
weer kunnen verwelkomen in ons mooie 
openluchttheater.

Voor nu wensen we iedereen het allerbeste 
en we hopen je in 2021 in goede gezond-
heid te ontmoeten.

Bestuur stichting openluchtspelen 
Roderwolde
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Energiek Roderwolde

? RODERWOLDE PROEFTUIN AARDGASVRIJ? 

Beste dorpsgenoten,

Het lijkt misschien wat stil rondom 
Energiek Roderwolde maar niets is min-
der waar. Achter de schermen is keihard 
gewerkt om voor de aanvraag voor de 
proeftuin Aardgasvrije wijken de deur uit 
te krijgen. Wat houdt deze aanvraag in?

De gemeente heeft in samenwerking 
met het bewonersplatform Energiek 
Roderwolde een subsidieaanvraag inge-
diend bij het programma aardgasvrije 
wijken. Het gaat om een bedrag van 4,4 
miljoen euro.

Het programma aardgasvrije wijken is 
bedacht om de overgang naar een aardgas-
loze toekomst te versnellen. De regering 
heeft besloten dat Nederland in 2050 
aargasvrij moet zijn. Dat lijkt ver weg, 
maar het wel een opgave die ongekend 
is voor Nederland, het gaat immers elk 
huishouden aan. Het programma wil op 
zoveel mogelijk plekken zo veel mogelijk 
verschillende ervaring opdoen om deze 
grote verandering op gang te brengen. Er 
is geld om ongeveer 25 wijken te financie-
ren, maar er zijn 71 aanvragen ingediend. 

Het is dus afwachten of de aanvraag slaagt. 
Zie voor meer informatie ook de website 
Aardgasvrije wijken: https://aardgasvrije-
wijken.nl/

Het initiatief voor de proeftuin aardgasvrij 
Roderwolde en omgeving komt van het 
bewonersplatform Energiek Roderwolde. 
Voor de verduurzaming van wijken is 
draagvlak onder de inwoners immers een 
voorwaarde. De gemeente heeft de kans 
die het bewonersinitiatief biedt dan ook 
met beide handen aangegrepen.

De inwoners van Roderwolde hebben 
eerder laten zien waartoe zij met eigen 
initiatief en zelforganisatie in staat zijn. 
In 2014 heeft het dorp zelf een coöperatie 
opgericht voor de aanleg en het beheer van 
een eigen glasvezelnetwerk. Het glasvezel-
netwerk is daadwerkelijk gerealiseerd in 
2016 met hulp van Verbind Drenthe.

Voor de aanvraag moest op korte termijn 
een plan van aanpak worden gemaakt. 
We weten nog niet of het haalbaar is, dat 
moeten gaan ontdekken in samenspraak 
met de inwoners. Zeker is wel dat een 
flinke subsidie gaat helpen om de doelen te 
realiseren. 
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De aanvraag is opgezet volgens de Trias 
Energetica:
h Het eerste onderdeel, tevens de eerste 

stap in aanpak, is dus besparen. Dat 
doen we vooral via verschillende maat-
regelen in de sfeer van kierdichting en 
isolatie. Maar ook door huiseigenaren 
ervan bewust te maken hoe zij door 
aanpassing van hun gedrag energie kun-
nen besparen.

h Het tweede onderdeel voorziet in 
buurtwarmte: er is een mogelijkheid 
onderzocht voor een klein warmtenet 
voor de kern van Roderwolde op basis 
van warmte uit oppervlaktewater (TEO), 
gecombineerd met warmte-koudeopslag 
(WKO).

h Voor woningen en andere gebouwen 
in het buitengebied is lokale productie 
van groengas bedacht, waar drie boeren 
graag met ons over willen meeden-
ken. Het idee is dat deze bedrijven zelf 
een monovergister plaatsen en onder-
ling worden verbonden in een lokaal 
biogasnetwerk.

h Echter, we gaan ervan uit dat sommige 
huiseigenaren hun huis liever individu-
eel elektrisch verwarmen. Binnen de 
opzet van de proeftuin is dat een vrije 
keuze en goed toepasbaar bij nieuwere 
of goed geïsoleerde woningen. Dit is het 
vierde onderdeel.

Om een aanvraag in te kunnen dienen heb 
je een plan nodig. We denken dat er bui-
ten wat we hebben aangedragen weinig 
anders mogelijk is, als we Roderwolde en 
omgeving aardgasvrij willen maken in de 
toekomst. 

Het wordt een hele uitdaging waar we 
samen voor staan: bewoners, bedrij-
ven, de gemeente en Energiecoöperatie 
Noordseveld. Vanuit de energiecoöpera-
tie wordt inmiddels ook samen met het 
platform nagedacht over de opwek van 
groene stroom. Er zijn ideeën over zon-
neparken en windmolens, waar Energiek 
Roderwolde de komende jaren samen met 
de omwonenden en haar partners mee aan 
de slag wil.

Maar eerst gaan we duimen voor toeken-
ning van de subsidie. Begin oktober wordt 
de uitslag verwacht. Wij houden u op de 
hoogte!

Jeroen Niezen

Energiek Roderwolde

NB: de koffertjes van Speur de 
Energieslurper gaan nog steeds rond 
in het dorp. Ook zo’n koffertje lenen? 
Neem contact op met Inge Noordhof, 
pieref@gmail.com of 06-81925135. 
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NATUUR EN OMGEVING

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

Meimaand-bloeimaand
Als je deze maand goed in de natuur hebt 
rondgekeken, heb je ongetwijfeld kun-
nen constateren dat deze uitdrukking 
geen loze kreet is. Door de relatief hoge 
temperaturen in het begin van mei “knal-
den” de knoppen van vele planten open 
en schoot het groen uit de grond. Als je 
al eens een kijkje bent wezen nemen op 
het Moltmakersstuk, het gedeelte van het 
Mensingebos, waar op 5 april een flinke 
bosbrand heeft gewoed, heb je kunnen 
zien, dat de sporen van de brand bijna weer 
verdwenen zijn onder een deken van groen. 
Vooral de grassen (Pijpestrootje) doen het 
uitstekend op de zwartgeblakerde bodem, 
maar er is goede hoop dat ook de heide er 
weer zal terugkomen. Natuurlijk zijn er wel 
wat plantjes verdwenen, een aantal bomen 
beschadigd en er zijn ook reptielen, insec-
ten e.d. in het vuur omgekomen, maar 
gelukkig zijn de gevolgen toch nog redelijk 
beperkt gebleven. De natuur is sterk en 
kan zich prima herstellen.

Ook De Onlanden zijn weer “aangekleed”. 
Al is het in de winter ook een prachtig 
gebied, het voorjaar met zijn prachtige 
kleuren, geeft toch extra glans. Langs de 
paden en dijken bloeide het Raapzaad (of 
Koolzaad) uitbundig. 

Raapzaad lijkt sterk op koolzaad en je zou 
het de oorspronkelijke vorm van het door 
de landbouw gekweekte koolzaad kunnen 
noemen. Overigens komt (de verwilderde 
vorm van) koolzaad ook volop in de natuur 
voor. 

Een andere plant, die we weliswaar niet 
zó overvloedig konden aantreffen, maar 
toch dit voorjaar opvallend veel in bermen 
en slootkanten te vinden was, is de Wilde 
Hyacint, zowel in lila als blauwe vorm.

Niet alleen van de bloemplanten zijn de 
knoppen opengesprongen, ook de bomen 
en struiken stonden in bloei. Opvallend 
zijn natuurlijk de bloeiende fruitbomen, de 
struiken als Rododendron, Vlierstruik en 
Meidoorn met hun opvallende bloei, ook 
Wilgen, Beuken, Berken en Eiken bloeien 
in mei. Mensen met hooikoorts kunnen 
er over meepraten! En wat dacht je van 
de Paardenkastanje? De bloei duurt maar 
kort, maar als je de zgn. kaars van de kas-
tanje eens goed bekijkt, zul je zien hoe zo’n 

raapzaad en/of koolzaad langs het 
fietspad in de Matslootpolder

Wilde Hyacint, waarvan er opvallend 
veel te vinden waren dit voorjaar
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prachtige bloementros dat is. Hij zou heel 
goed in een boeket passen.

Als de Populier heeft gebloeid, laat hij zijn 
zaden gaan als pluizen, met de bedoeling 
om ze door de wind zo ver mogelijk te 
laten verspreiden. Dat is niet altijd even 
plezierig, want met elke windvlaag lijkt het 
wel of het sneeuwt en tuin en oprit liggen 
er vol mee.

Sommige bomen halen de bloei niet. Zij 
worden het “slachtoffer” van hun groot-
ste vijand: de Bever. Het zijn dan wel geen 
roofdieren, maar planteneters en zij kun-
nen hele grote bomen aan. Bij een plas aan 
de benedenloop van de Drentsche Aa heeft 
de familie bever een aantal bomen geveld 
waar een forse kettingzaag nog wel even 
werk mee zou hebben.

Een tijdje geleden las ik dat een ooie-
vaarspaar een nest aan het bouwen was 
op het portaal van de bovenleiding van 
een spoorlijn. In verband met het risico 
dat dat zou opleveren van een botsing 
met de trein, werd het bouwsel door de 
NS opgeruimd. Langs de spoorlijn tussen 

Groningen en Assen vlak ten zuiden van 
Glimmen ontdekte ik hetzelfde fenomeen. 
Een ooievaar vloog voortdurend heen 
en weer en kwam telkens terug met een 
stevige tak, waarmee hij (of zij) zeer zorg-
vuldig trachtte een vlechtwerk te maken 
op een stalen balk van de bovenleiding. 
Het was dus geen unieke situatie geweest 
waar ik over las. Het is onbegrijpelijk dat 
een ooievaar een nest bouwt op een paar 
meter boven de lijn waarlangs minimaal 
6x per uur een trein raast. Of NS weer heeft 
ingegrepen, of dat de ooievaars de zinloos-
heid van hun actie hebben ingezien weet 
ik niet, maar ondertussen is het bouwsel 
weer verdwenen.

De prachtige bloem van de paardenkastanje

Het werk van een bever

Hoe zo last van de benedenburen?
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VAN ONDER DE WIEKEN

Molen dicht, maar het leven gaat door
Dirk Magré

Zoals jullie elders in deze Wôlmer al heb-
ben kunnen lezen blijven zowel de molen 
als de Meulenkaomer dit seizoen gesloten. 
We kunnen niet voldoen aan de voor-
schriften m.b.t. de 1,5 meter samenleving.

Intussen gaan de vogels door met hun 
nestelactiviteiten en groeit alles in de tuin 
alsof er niets aan de hand is. 

Van een aantal molenaars van het 
Korenmolenaars Gilde in den lande komen 
nu berichten, dat zij het heel druk hebben 
met alle meel bestellingen van particulie-
ren. Heel veel mensen gaan nu zelf brood 
bakken.

Omdat het in de molen erg rustig is, is er 
misschien minder te melden in deze “Van 
onder de “wieken” dan andere maanden.

Toch is er nog wel een en ander te vertel-
len over de afgelopen maand.

“Webwinkel”
Als je nou toch meel (volkoren, bruin of 
gebuild meel) of pannenkoekmix nodig 
hebt, of je zit verlegen om lijnolie, hard-
houtolie of Natuleum, dan kan dat via onze 
website worden “besteld”.

Op de Homepage staat een linkje naar 
“bestelformulier molenproducten”. Daar 
kun je je wensen aangeven en dan verstu-
ren. Dan nemen wij contact met je op om 
af te spreken over de aflevering (ophalen) 
en de betaling.

Een echte webwinkel is het niet; we bezor-
gen of verzenden niet.

Spatscherm
In navolging van de meeste winkels 
hebben we in de molen bij de balie 
(“molenwinkel”) perspex spatschermen 
opgehangen. Dat is voor die enkele klant 
van molenproducten.

 Het ei kwijt moeten.
Vorige maand vertelde ik al over een nest 
wat binnen in de molen steeds opnieuw 
werd opgebouwd.

Bijna dagelijks heb ik het nestmateri-
aal verwijderd, om te voorkomen dat we 
straks met broedsel en jonge vogels in 
de kap van de molen opgescheept komen 
te zitten. Dan kan de molen een tijd niet 
draaien.

Toch kan een vogel hoge nood krijgen. Ook 
al is er geen nest tot stand gekomen, toch 

“moet het ei er uit”.

Dus dat werd op de plek van het geplande 
nest los op de balk gelegd. Ook dat ei heb ik 
weggehaald.

Op 30 april weer een ei. Deze keer dacht 
ik dat het kapot was, ik zag tenslotte maar 
een half ei:
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Toen ik het oppakte, bleek het toch een 
heel ei te zijn.

Het was keurig gelegd in een boorgat in 
het voeghout. Op de foto hieronder: het 
ei naast het gat waarin het rechtop was 
gelegd (door de vogel “gezet”):

Dit zal wel toeval zijn geweest, maar een 
dag later, dus op 1 mei, trof ik weer een ei 
aan en precies op dezelfde manier gelegd 
(gezet) in hetzelfde boorgat.

Dit ei sneuvelde toen ik het op wilde 
pakken….

Wandeling en folder.
In de molen hebben we al langere tijd de 
wandeling 

“Rondje langs de Onlanden” van het 
Drentse Landschap om gratis mee te 
nemen. De wandeling start tegenover 
de molen en gaat onder andere door De 
Kleibosch.

Om deze wandeling voor iedereen 
beschikbaar te stellen is een mooi houten 
bakje op paal gemaakt.
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Hierin is ook ruimte voor de folder van de 
molen. Dit staat sinds 19 april voor aan de 
oprit van de molen: We hebben al diverse 
mensen hier gebruik van zien maken.

Tuinonderhoud
De graskanten waren vorige maand als 
weer keurig bijgewerkt. Intussen was ook 
de heg rond het molen terrein al weer aan 
een knipbeurt toe. Hiermee hoefde we 
niet te wachten tot de kappers weer open 
mochten gaan.

Onze tuinploeg is op vrijdag 8 mei los 
gegaan op dit stekelige monster.

Grote dekkleden werden langs de rand 
neergelegd om zo het knipsel makkelijk op 
te vangen en in de containers te bergen.

Het allerlaatste deel van de heg wordt afge-
rond op de volgende vrijdag (15 mei).

Museum
Inmiddels is er ook wat vooruitgang 
geboekt met het onderdeel “Geschiedenis 
van Woldzigt” boven in het graanmuseum.

Alle op aluminium geprinte foto’s zijn in de 
grote vitrinekasten opgehangen en bie-
den zo samen een mooi overzicht m.b.t. de 
wetenswaardigheden over Woldzigt.

Hierbij een “preview”: 

“Creativiteit en Woldzigt”.
Hiervoor hebben we al een en ander bin-
nen gekregen. Onder andere mochten we 
van Joris Brouwer een mooie winterfoto 
van Woldzigt in de spotlights tijdens een 
lichte sneeuwbui gebruiken. Deze is ook 
op aluminium geprint en heeft een mooi 
plekje gekregen. Maar: we hebben nog 
ruimte beschikbaar: Heb je zelf voorwer-
pen 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 aan-
bevolen. 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: Helaas (zoals elders in deze Wôlmer 
is te lezen) zijn er geen activiteiten meer te 
melden voor dit seizoen.

Houd de website in de gaten (en eventuele 
volgende Wôlmers). Hartelijke groet, de 
molenaar en molenaarsvrouw, Dirk Magré 
en Wilma Bruin
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ROWOLMER DROKTE

Vortgaon
Albert Boelen

Aj zo de tied deur je hen laot gaon, dan 
kuj je d’r op betrappen, dat alle eerder 
beschreebm drokte feilijk giet um drokte, 
die’j jezölf andoet. Zo kuj je drok maken 
um de stilte, mor ok um het lawaai – um de 
veulheid van dingen, mor ok um het gebrek 
d’r an. ’T Is wat dat betreft een hiel gekke 
tied: de iene groep meinsn röp um veilig-
heid en gezondheid en de aandre groep 
löp met demonstratieborden, um mor zo 
gauw meugelijk zeeik te worden. Ok dat is 
drokte. 

Zo maok ik mij non zachies an wat drok 
um het vortgaon. Verhuuzen kost bed-
destro, zeg het spreekwoord. Ie verliest 
wat; d’r giet dus ok wat of. Het lek dus een 
kwestie van ‘vortgaon’ en ‘afgaon’. Mor ik 
bedeink mij, daj net zo gooud drokte kunt 
hebben met het blieven. 

Misschien wordt het wal rustig, as ik ies 
ophol met al dat geschrief over drokte; 
misschien waren de gesprekkies op het 
baankie, de vraoggesprekken met dör-
pelingen, de vertellegies over Berend en 
Wubbegien en gao zo mor deur – mis-
schien was ’t wal ies gooud um daor ies 
met op te hollen. 

Zo kuj van vortgaon een hiele goeie daod 
maken en kan ’t met dat afgaon ok nog 
wal ’n beetie metvallen. Ik blief zo met dat 
vortgaon wal in de wéer, mor het is mis-
schien ok wal gooud, um wat un haands te 
hebben. Zo beschref de Grunniger dich-
ter Rutger Kopland het vortgaon zo mooi: 

“vortgaon is wat aans, as het huus uutsluu-
pen, zachies de deure dichttrekken achter 
je bestaon en niet weerum kommen. 

Ie blieft iene, waoras op wacht wordt. 
Vortgaon kuj beschrieven as een soort van 
blieven. Gieniene wacht, want ie bint er 
nog. Gieniene nemp ofscheid, want ie gaot 
niet vort”. Kiek, dat soort vortgaon gef gien 
drokte. Hij nuumt vortgaon: ‘een soort 
van blieven’! En zo heb ik ‘löslaoten’ ok 
altied zeein as ‘aans vasthollen’. En feilijk 
is dat ok zo: ie laot wat achter, mor ie laot 
de booul niet in de steek: ie blieft d’r met 
umgaon in je gedachten. 

Marjoleine de Vos, die het noordelijke 
diel van oes laand beschref zee ok nog dat 
het met ‘verlies’ te maken har. Want: “aj 
argens vortgaot, verlies ie ok dingen. “Iie 
verliest aal mear” schref ze opgeruumd, 
“die kuunst kriej vast wal under de knie.” 

Zie gef an, dat aj daor last van kriegt, ie 
veural hen buuten moet: “gien boom wor-
den waoras ze de takken ofzaagt”. Aj dan 
de Onlanden in loopt, het mooie geel ziet 
bij de rooie paolen met de zulvern blatties 
van het kuunstwark an de Hooiweg, of het 
zaandpad an de Roner vaort naor ’t tip-
pie van het Leekstermeer bij ’t gebun van 
de diek (waor blef dat baankie toch!), dan 
kriej weer locht. “Niet um te vergeetn, mor 
umdat het leebm aj loopt aal mor hier is en 
bij je blef”. 

Uuteindelijk is ’t niet veur niks veurjaor, 
wij bint in leebm, wij gaot deur en gaot 
veuroet in de tied. Ach, en zo gek is ’t 
netuurlijk ok niet, um zo non en dan wat 
te veraandern in je leebm: weer ‘moi’ zeg-
gen teegn neie meinsn, weer neie padties 
ontdekken an de Drentse Aa, weer argens 
an een aole taofel een beetie ‘zeuren’ over 
’t leebm en neie plannegies maken. 
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Het zal allemaol wal löslopen. Het muit mij 
slim om vort te gaon, wij hebt ’t hier met 
mekaor gooud had, mor ik kiek oet naor de 
neie dingen en met dat beddestro zal ’t wal 
lösloopn. 

Ik weins alle lezers van de Wôlmer hiel 
veul goouds, ik weins de Wôlmer zölf nog 
een grote toekomst en ik weins Rowol, 
Foxwol, Samber en Matsloot een prach-
tige toekomst toe (misschien wal met neie 
plaotsnaambordties). 

Ik schreef dan niet altied in de echte 
Rowolmer taol (daor kreeg ik nog wal ies 
een vernienige opmarking over), mor juust 
de verschillen in taol bint van iederiene en 
feilijk allennig mor hiel mooi. 

Het giet jullie gooud – ik lees wal in de 
kommende Wôlmers hoe ’t wieder giet.

COLUMN

Ode
Henk van Kalken

Hoewel ik me op een andere politieke 
partij richt, ben ik een groot bewonderaar 
van hem. Hij ontroert mij. Zijn oprechte 
boodschap. De beschaafde stem, waarmee 
hij deze brengt. De bevlogen integriteit 
waarmee hij zich richt tot de generatie die 
de toekomst heeft. Zijn hoop dat kiezers 
en gekozenen eens zullen begrijpen hoe 
belangrijk het is om met respect om te 
gaan met de wereld die we in bruikleen 
hebben van volgende generaties. Die we in 
nietsontziende, blinde hebzucht en ego-
isme naar de totale ondergang brengen. 

Vervuild, vergiftigd, zwaar overbevolkt, 
een gapende kloof tussen arm en rijk, met 
recent een crisis achter ons die we ons nog 
decennialang zullen heugen. Die heldere 
blik, ondanks zijn hoge leeftijd waarmee 
hij ons aankijkt vanaf een tv-scherm, die 
zijn wijze woorden onderstreept.

Ik heb het over Jan Terlouw. Geboren 
in 1931. Kernfysicus, politicus, schrij-
ver van jeugdboeken. Het meest bekende, 
Oorlogswinter, terecht bekroond met een 
Gouden Griffel. Hij reist nog steeds – vóór 
de Coronacrisis dan – stad en land af en 
geeft lezingen. Ze gaan over het milieu en 
over de noodzaak om de gapende kloof 
tussen burgers en de politiek te dichten.

Ik zag hem een paar keer optreden in De 
Wereld Draait Door. Hij pleitte daarin voor 
een wereld waarin we meer aandacht voor 
het vertrouwen in elkaar zouden krijgen 
en sloot toen af met: ‘En laat de touw-
tjes weer uit de brievenbus hangen.’ Hij 
had daarbij tranen in zijn ogen, net als ik. 
Onvermoeibaar blijft hij zijn boodschap 
uitdragen, waarvan je alleen maar kunt 
horen en voelen dat ze gaan over ver-
binden, vertrouwen, hoop op een betere 
toekomst voor de jongere generaties. 

Recent – rondom Bevrijdingsdag - zag ik 
hem weer in een paar programma’s. Zijn 
boodschap wijkt inhoudelijk nooit een 
haarbreed af. Vandaar deze ode aan hem. 
En ik weet zeker: als er meer naar bijzon-
dere mensen als Jan Terlouw geluisterd 
werd, zou de wereld een betere plaats 
worden. 
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

-12.000-9000 - De koude eindelijk afgelopen..
Zo’n 12.000 jaar geleden bracht een 
opwarming van de aarde de gletsjer in 
Noord-Duitsland de genadeklap toe: die 
trok zich terug naar de huidige ijskap rond 
de Noordpool. In onze contreien maakten 
toendrabossen (met vnl. berken) plaats 
voor bostypen die we ook nu nog kennen, 
met b.v. eik, iep, es en els.

Met het smelten van de ijskap steeg de 
zeespiegel in snel tempo: zo’n 9000 jaar 
geleden kon je al niet meer naar Engeland 
lopen, en zo’n 2000 jaar later verdween het 

“Doggerseiland” onder water op de plaats 
van de huidige Doggersbank.

We komen nu weer terug op het omge-
keerde soepbord van TJP6: het grootste 
deel van de provincie Drenthe is bedekt 
met het ondoorlatende keileem en daar-
door wordt het grootste deel van het 
regenwater via oppervlakterivieren afge-
voerd. In ons gebied is dit natuurlijk het 
Peizerdiep, maar ook het Eelderdiep, de 
Drentse Aa, etc. horen tot deze categorie. 
Deze riviertjes monden uiteindelijk in zee 
uit, en wanneer de zeespiegel laag staat is 
dat geen probleem: het riviertje stroomt 
aan de rand van het omgekeerde soepbord 
keurig naar beneden tot het uiteindelijk in 
zee uitkomt. Maar wat gebeurt er nou wan-
neer de zeespiegel stijgt? Dan hebben we 
wél een probleem: het afstromende water 
stagneert aan de rand van het soepbord en 
daar ontstaat wateroverlast en veengroei.

Dit is nou precies wat er ten noorden van 
Roderwolde, min of meer aan de rand 
van het Drents Plateau, aan de hand was: 
in verschillende fasen (waar ik jullie 

overigens niet mee zal lastig vallen) ont-
stond een aangroeiend pakket van veen 
in het gebied dat vroeger bekend was als 
het “Lege Laand” of het “Onlaand”, maar 
nu bekend is als “De Onlanden’. Hier werd 
het afvloeiende rivierwater gestuit door de 
zee. We komen daar later nog op terug. 

Het wordt overigens nog gekker: waar-
schijnlijk zijn zelfs delen van Roderwolde, 
Foxwolde en Sandebuur ooit onder veen 
bedekt geweest: men schat dat de boven-
kant van het hoogveen rond 0.6 m. boven 
NAP uitstak. Dat veen is overigens ver-
dwenen. Dit proces van “veraarding” is er 
overigens mede de oorzaak van dat veel 
van onze zandbodems een relatief dikke 
humeuze bovengrond hebben.

Maar goed, even terug naar het begin. Al 
een paar duizend jaar na afloop van de 
laatste ijstijd moet er hier al een bos heb-
ben gestaan met o.a. eiken en dennen. 
Door erosie etc. zijn al deze bossen ver-
dwenen, maar uitgerekend bij Roderwolde 
bleek een stukje hiervan te zijn gecon-
serveerd. Bij de herontginning van “het 
Stobbenven” (die naam is niet voor niets...) 
achter het Kerkhof trof men in 2008 de 
restanten aan van een bos dat hier zo’n 
9000 jaar geleden moet hebben gestaan. 
Door invallen van de zee als gevolg van 
zeespiegelstijging kreeg het bos “natte 
voeten” en viel uiteindelijk om. Doordat 
het vervolgens door veen werd bedekt dat 
niet weer door erosie of exploitatie werd 
opgeruimd bleef het geconserveerd, totdat 
het uiteindelijk toch nog verdween door de 
eisen van het moderne boerenbedrijf.
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Mor dizze tied stelt huil aandere eisen an 
de boer, die het gien bosschop meer an aal 
dat gepriegel op een paor bunder. En ja, bai 
aal dat naimoodse gedou kan ’t plat zich 
neit zo gaauw anpassen. Melkmesien, trek-
ker, dat gaait nog, mor wat do’j met een 
GPS? Een sleepvoetbemester? Een compu-
ter? Geef ’t mor tou, volk, dat gaon wai neit 
winnen.... En zo ze’j mor weer dat het plat, 
veur de Westerling bai oetstek de boeren-
taol, juust in het boerenbedrief de grootste 
klappen oplop deurdat het grootste deil 
van de vaktaol oet het platte woordenbouk 
schrapt wordt.

En wat was nou een pong? Da’s een zak 
zaod of meel. Een holtslaai is ’n zwaore 
holten haomer om richelpaolen te zetten, 
een vreding heit in ’t Hollands een omhei-
ning. En die wipkar? Volk, het spiet mai 
deeg, mor dat was gewoon een boeren-
waogen met drei raoden d’ronder...

 Overigens kon dank zij toestemming van 
de eigenaar het perceel nog grondig wor-
den onderzocht.

Zo haalde Roderwolde weer eens de lande-
lijke pers, en konden vele Rowôlmers hun 
voortuin opsieren met houtstobben van 
vele duizenden jaren oud.

INGEZONDEN

De wipkar
Jan

Hou of wai Rowôlmers ’t ok wennen of 
keren, het gebruuk van ’t plat verdwient 
staorigan oet onze omgeving. Dat gaait al 
op veur de gewone spreektaol, mor ’t is 
nog veul slimmer veur woorden en oet-
drukkings dei met ’t olle boerenbedrief te 
maoken hebben. Want van dat olle boeren-
bedrief van zo’n krapan vieftig jaor leden 
is ok neit veul meer over.

Een veurbeeld: wel wet nog wat een pong 
is. Dat zullen d’r neit veul wezen. Vooruit, 
nog een paor kaansen dan: wat is een holt-
slaai, de vreding en (wat zul dat nou veur 
spannends wezen...) een wipkar?

Veur da’j ’t weiten wordt zo’n stukkie over 
’t plat weer zo’n nostalgisch geneuzel over 
vrouger en daor schut gienein wat met 
op. An aander kaant, wai muggen dat olle 
gemengde boerenbedrief wat hier honder-
den jaoren laank gangbaor was bést wat 
veren in de kont steken, en de RABO kwam 
er host neit an te paas....
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RONDJE OM DE KERK

Zelfverzekerd
Sybrand van Dijk

Dit ben ik. Nou ja, dit is de driejarige uit-
voering van mijzelf. Al lang verdwenen 
in de tijd. Maar ik weet nog goed wat ik 
aan het doen was. Ik was op bezoek bij 
onze lieve buurtjes: tante Martje en Oom 
Albert. Het was een zonnige dag en we 
hadden samen kinderthee gedronken. Die 
maakte tante Martje en ik vond het heer-
lijk. Ze had juist gevraagd of ik nog een 
koekje wilde. Dat wilde ik niet, want, zei 
ik: “De trein moest vertrekken” en ik was 
de machinist.

Het is geen trein. Dat zien u en ik direct. 
Het is een driewieler. Niet voor mij. Ik 
blies op mijn rolfluitje, zwaaide mijn been 
over de locomotief en al tjoektjoekend 
vertrok ik. Op dat moment maakte Oom 
Albert deze foto.

Een paar weken geleden vond ik hem weer 
terug. Het schattige jongetje ontroerde 
me. De zelfverzekerdheid waarmee hij zijn 
been over zijn fietsje zwaait trof me. Zo 
één te zijn. Zo zonder weifeling of terug-
houdendheid. Hup! En gaan.

Opgaan in het spel, noemen grote men-
sen dat. En we noemen het zo. Omdat we 
het zelf niet meer kunnen. Ergens tussen 

toen en nu zijn we het kwijtgeraakt. Grote 
mensen vallen niet meer samen met wat ze 
doen.

Grote mensen denken overal over na. Ze 
vinden overal iets van. Ze oordelen over 
hun leven. Over wat ze hadden moeten 
doen. Over wat ze beter hadden kunnen 
doen. Over wat ze nog moeten gaan doen.

Onverwacht leven we de laatste maanden 
in een tussentijd. Niets is meer normaal 
wat het is. Voor velen van ons is het werk 
anders geworden. Onze sociale contacten 
staan in de wind. Elkaar omhelzen is er 
niet bij. Grote feesten kunnen niet. Zelfs 
een hand geven is opgeschort. Ik mis al die 
kleine en grote momenten van menselijk 
contact. Ik mis de nabijheid van anderen. 

“Niemand staat meer in mijn aura”, schreef 
iemand: “en daar word ik eenzaam van.”

We kijken met onzekerheid naar wat er 
komt. Hoe lang nog. Wanneer wordt het 
weer normaal. Wordt het weer normaal.

Het kind op de foto weet van zorgen 
helemaal niets. Het weet slechts wat het 
nu moet doen. En dat weet het met een 
rustige balans: de trein gaat vertrekken. 
Het leerde mij een levensles: zou ik, groot 
mens, mij kunnen beperken tot hier en nu. 
Tot mijn lichaam, mijn plek, mijn naam, 
mijn leven?

Ik sta even stil. Voel de aarde onder mijn 
voeten. Mijn hart klopt. Mijn adem gaat in 
en uit. Ik voel. Ik ben. Mijn denken staat 
stil. Ik zwaai mijn been over mijn fiets. 

“Tjoektjoek” zeg ik: “We gaan vertrekken”.
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INGEZONDEN

Kettingbrief

Lieve buurtgenoten,

Wat zijn jullie lief geweest voor jullie 
buren!

In de vorige Wôlmer kondigde ik al aan dat 
we iets bedacht hadden om – in de ander-
halvemetertijden van nu – buren elkaar op 
een andere manier te laten bereiken. We 
zijn een ouderwetse kettingbrief gestart, 
met de vraag een persoonlijke noot aan de 
volgende ontvanger te sturen.

Er zijn drie brieven rondgegaan, in 
Foxwolde, Sandebuur en Roderwolde.

Foxwolde
In Foxwolde aan de Roderwolderweg is 
de brief maar liefst 17 keer verspreid. Van 
tekeningen tot eieren, van planten en 
bloemen tot zeepjes, een boek, dropjes en 
natuurlijk veel kaartjes, geweldig wat er is 
gestuurd aan de beste buur.

Epema

Familie Miedema

Siem Krist
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Sandebuur
Op en rond Sandebuur is de brief 11 keer 
door de brievenbus gegaan. De T-splitsing 
naar Matsloot werd bereikt, om via 
opnieuw Sandebuur, door te gaan naar 
Roderwolde de Kruiskamp. Hier zagen 
we knutsels, stickers, een foto van een 
hond, tekeningen en kaartjes met mooie 
woorden.

Familie Hof

Fleur en Gijs Dijkstra
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Roderwolde 
Ik was even bang Roderwolde niet volledig 
te kunnen weergeven. Ik had wel een foto 
gekregen van het begin van de route, maar 
de kettingbrief zelf was nog niet terug. Al 
knutselend aan dit artikel, verscheen daar 
alsnog een gezellig knetterende brommer 
met de brief! Er was een briefje aan toe-
gevoegd met (ik hoop dat ik anoniem mag 
citeren):

“Wij zijn de oudjes van de Hoofdstraat en 
wonen hier 55 jaar met genoegen.” En: “We 
genieten nog van de kinderen die straks 
weer naar school mogen. Gelukkig!”. Ik 
vind het heel mooi wat in deze zinnen 
samenkomt. Een fijn dorp voor jong en 
oud, van elkaar en met elkaar mogen 
genieten. Ook in deze tijden. Overigens is 
de brief in Roderwolde voornamelijk op de 
hoofdstraat rondgegaan, met een uitstapje 
naar de Roderwolderdijk, een mooie 10 
keer in totaal.

Tot slot het kaartje dat wij zelf moch-
ten ontvangen bij terugkomst van één 
de brieven, had ook al zo’n mooie tekst: 

“Mijn oma zei als het even moeilijk was: 
‘Toch schijnt altijd weer de zon’. Zo is het. 
‘Blijf positief, want: na regen komt zon-
neschijn.’.” Zulke wijsheden werken toch 
altijd relativerend.

Er is nog veel meer leuks rond gestuurd. 
Bedankt dat jullie mee hebben willen doen 
met deze actie om elkaar ook in deze tijden 
te bereiken. En wie weet, komt de brief de 
komende maand nog aan uw deur.

Nynke Krist

Rosa Tepper
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Kunstenaar onbekend
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RECEPT VAN DE MAAND

Goudse moppen

Ingrediënten: (voor ongeveer 40 stuks)

h 160 gram boter
h 100 gram witte basterdsuiker
h 2 gram zout
h 8 gram citroenrasp
h 20 gram eierdooier
h 200 gram zeeuws bloem
h 100 gram kristalsuiker (om het deeg 

door te rollen)

Verwarm de oven voor op 170 graden.
Draai de boter zalvig met de deeghaak van 
de staande mixer (of handmixer)
Voeg suiker en zout toe en meng het goed
Voeg de citroenrasp en de eierdooier toe. 
Meng tot alle vocht is opgenomen.
Draai de gezeefde bloem erdoor tot er een 
gelijkmatig deeg ontstaat. Deel het dan in 
tweeën en maak er lange rollen van ongeveer 
4 cm van. Zet 1 uur in de koelkast.
Rol daarna het deeg door de kristalsuiker. 
Snijd de rol in plakjes van 1 cm. Leg ze op een 
met bakpapier beklede bakplaat.
Bak de koekjes in ongeveer 20 minuten in het 
midden van de oven tot ze goudbruin zijn.

Familie Stevens

Familie Boxen
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Colofon

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw, 
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 
Volgende inleverdatum: 15 juni 2020

Lever uw bijdrage aan in Word-formaat. 
Lever eventuele afbeeldingen apart aan. De 
Wôlmer wordt ongeveer twee weken na de 
inleverdatum bezorgd.

Digitaal archief
Oudere nummers van De Wôlmer staan op 
www.dorpsbelangenroderwolde.nl.

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

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

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

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

Lieve dorpsgenoten,
Bij deze wil ik iedereen heel hartelijk 
bedanken voor alle kaartjes, bloemen 
en andere attenties die ik tijdens mijn 
ziekte en behandelingen heb ontvangen.

Dit heeft mij goed gedaan. 

Ook namens Dolf, Wim, Jack en Ineke 
hartelijk bedankt.

Veel liefs van: Renda Boxen-Aukema

Gezocht
Wij zoeken nog 50 stoeptegels, heb je 
die over en wil je er vanaf, stuur e-mail 
naar pieref@gmail.com of bel ons 
06-81925135, 

Met vriendelijke groet, Hans en Inge 
Noordhof



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    

 


