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Van de redactie
Hans Noordhof

Veul heil en zegen namens de redactie!

Koningwinter heeft zich afgelopen week-
end toch even laten zien. En de dagen 
ervoor lag er zelfs een dun laagje ijs op de 
ijsbaan. Het zou toch zo mooi zijn om lek-
ker te kunnen schaatsen. Jammer genoeg 
heeft de vorst niet doorgezet. Maar wie 
weet, de winter is nog niet voorbij.

De oliebollen waren dit jaar niet aan te 
slepen! Vele inwoners hebben zich te goed 
gedaan aan de overheerlijke oliebollen, die 
via het dorpshuis besteld konden worden. 
Ze werden zelfs thuis bezorgd, geen lange 
wachtrijen!

Het Oud en Nieuw was voor velen anders 
dan anders. Geen carbidschieten, voor de 
één een verademing, voor de ander een 
aderlating. Het was rustig in het dorp, hoe-
wel de ordelijke macht zich nog wel even 
heeft laten zien.

Zelf vind ik dat het vuurwerk wel afge-
schaft mag worden. De vele ongelukken 
met vuurwerk, dat nemen de voorstanders 
graag voor lief. Vuurwerkshows geregu-
leerd door de overheid, is dat een optie? 
Collectief inkopen met de buurt? Wees 
creatief, maar niet met vuurwerk. Neem 
de carbid teams, zij organiseren een prima 
alternatief. 

Veul heil en zegen!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Oud en Nieuw
De overgang van 2020 naar 2021 is hier 
vrij rustig verlopen. Toch kan niet worden 
gezegd, dat er ondanks het vuurwerkver-
bod geen gebruik van is gemaakt. Toen een 
groepje jeugd, dat toch deed en tegelijk in 
een paar olievaten de geneugten van een 
vreugdevuur probeerde te verkrijgen, werd 
ze daar door de politie op aangesproken en 
is het bij een waarschuwing gebleven.

Ook van het traditionele slepen kwam 
weinig terecht. Hier en daar waren nieuw-
jaarsmorgen wat restanten te vinden van 
de nachtelijke inspanningen.

Eén bijzonderheid sprong er deze keer 
wel uit. Bij de gevaarlijke oversteek op de 
rondweg waren “verkeerslichten” geplaatst 
en bij de plek waar onlangs een 61 jarige 
fietser verongelukte, is een doodshoofd op 
het fietspad aangebracht. 

Misschien kan de overheid dit goede 
voorbeeld volgen en er echte stoplichten 
plaatsen. Of moeten er nog meer doden 
vallen voor er iets gebeurt?

De bouw van een nieuwe gemeentewerf, 
waarbij deze verkeerssituatie zou worden 
meegenomen, is ook al naar later datum 
verplaatst.

Weide Wolmerkaas
De redactie feliciteert de familie Oosterhof 
met de eerste productie van hun eigen 
Weide Wolmerkaas. Geweldig om een 
eigen streekproduct te mogen verwelko-
men en natuurlijk te mogen nuttigen. De 
kaas is niet te verkrijgen bij hun bedrijf, 
maar wel op andere locaties.

Elders in deze krant leest u er meer over.

Schapen verhuizing op de Roderwolderweg
Wat een heerlijk dorp waar dit nog kan!

Foto’s Lia Snoek

Thuisschool
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Peuterspeelgroep Dreumes

Helaas, geen knutselwerkjes van onze 
peuters. 

Florian kan binnenkort wel spelen en 
knutselen op de bso, want hij wordt bin-
nenkort 4 jaar! 

Ook Jibbe wordt 4 jaar! 

Alvast van harte gefeliciteerd! 

Onze nieuwe aanwinst voor de psg is Puk, 
het zusje van Stijn. 

Welkom Puk, veel plezier op de peuter-
speelgroep als we weer open mogen. 

Bso de Boemerang 

Lang niet alle kinderen mogen naar de bso, 
alleen de noodopvang is beschikbaar. 

Maar gelukkig komen heel veel kinderen 
regelmatig spelen op het schoolplein, en 
zien we elkaar toch nog!

We moeten nog even geduld hebben tot we 
weer een volle groep hebben. 

We hebben een aantal nieuwe aanmeldin-
gen voor de bso. 

Op maandag zullen er straks 14 kinderen 
zijn, op dinsdag 11 kinderen, en op don-
derdag ook 14 kinderen. 

Jennifer komt als 2de pm’er op maandag en 
donderdag op de groep. 

Welkom Jennifer! 

Voor de kerstvakantie hebben we genoten 
van chocolademelk met slagroom en lek-
kere dingen gegeten om toch 2020 leuk af 
te sluiten. 

Uiteraard wensen wij iedereen een fantas-
tisch en vooral gezond 2021 toe. 

De kids van de noodopvang vermaken zich 
prima. 

Met slecht weer een gezellige film 
kijken,muziek luisteren,kokkerellen, spel-
letjes doen, verstoppertje spelen, buiten 
spelen en heel veel knutselen. De kunst-
werken spreken voor zich. 

Hopelijk kunnen we in de volgende wol-
mer ook weer foto’s van de voltallige bso 
en psg plaatsen. 
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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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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Beste dorpsbewoners,

We hebben de kortste dag alweer gehad, 
op naar het voorjaar. En dus ook op naar 
de jaarlijkse dorpsschouw en de landelijke 
opschoondag. Maar staat er misschien bin-
nenkort een laadpaal in ons dorp? Via deze 
Wolmer praten we u graag bij.

Dorpsschouw 2021 
Zoals ieder voorjaar vindt er ook dit jaar 
weer een schouw plaats in Roderwolde. 
Wij hopen op een fysieke schouw maar 
mocht dit niet mogelijk zijn dan kan het 
online plaatsvinden. Hoe de schouw ook 
plaatsvindt, zoals altijd verzamelen we van 
te voren de schouwpunten. Onze vraag 
aan jullie is dus of jullie punten hebben. 

Deze kunnen worden doorgeven 
aan een van de bestuursleden of via 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl. De 
schouw zal plaatsvinden in april dus door-
geven van schouwpunten kan tot eind 
maart 2021. 

Kleinere meldingen openbare ruimte 
die relatief eenvoudig zijn op te lossen 
zoals groenonderhoud of onderhoud 
van de stoepen of straten kunnen recht-
streeks gemeld worden via de website 

van de gemeente, https://noordenveld.nl/
iets-melden-bij-de-gemeente.

Laadpaal voor elektrische auto’s 
Doedensplein?
Gemeente Noordenveld doet mee met het 
zogenaamde 1000 laadpalen plan. Doel 
daarvan is om de komende jaren 1000 
laadpalen te plaatsen in Groningen en 
Drenthe. 
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Dorpshuis

De oliebollenactie van het dorpshuis was 
een groot succes en daarvoor willen we u 
danken! Onze organisatie liep als een trein, 
ook leuk om te constateren, de oliebol-
len smaakten prima hebben we vernomen 
en de opbrengst zijn we blij mee. Extra 
vermelden we hier nog de vrije giften en 
fooien die we hebben mogen ontvangen. 
Helemaal TOP. Dank u wel!

Uitbreiding dorpshuis
Inmiddels zijn we al druk bezig met 
de inrichting van de kantine en bij het 
verschijnen van deze krant, hoop ik, dat 
de nieuwe pvc vloer is aangebracht en 
misschien de nieuwe bar en keukenblok al 
is geplaatst.
Het verlichtingsplan is gereed, de mate-
rialen zijn geleverd en de montage zal 
hopelijk ook vlotjes verlopen. De nieuwe 
tafels en stoelen zullen half maart geleverd 
worden, dus we hebben nog even tijd om 
de puntjes op de i te zetten.

De schildersploeg is inmiddels al enkele 
weken druk bezig, de kantine is bijna 
gereed en ziet er alweer netjes uit. 

Naast de palen die worden aangevraagd 
door particulieren kijkt de gemeente ook 
of er behoefte is om laadpalen te plaatsen 
zonder concrete aanvraag. Bijvoorbeeld 
op plekken die veel bezocht worden. 
Bewoners in de buurt zouden ook gebruik 
kunnen maken van de paal. Bijvoorbeeld 
als iemand geen eigen oprit heeft maar wel 
een elektrische auto. De vraag vanuit de 
gemeente is nu of een strategische laad-
paal in Roderwolde nuttig zou zijn. Wij 
vinden van wel. Een extern planbureau 
heeft namens de provincie/gemeente en 
kaart opgesteld met mogelijke locaties. 
Op deze kaart worden het Doedensplein 
en de Diaconielaan bij de sportvelden 
genoemd. Ons inziens is de locatie aan de 
Hoofdstraat geschikter door de centrale 
ligging en de nabijheid van het Dorpshuis 
en het Rode Hert. Een minpunt kan zijn 
dat dit ten koste gaat van een parkeer-
plaats. Graag horen wij van jullie wat 
jullie vinden van laadpaal in dorp aan het 
Doedensplein.

Landelijke opschoondag 20 maart 2021
Vorig jaar is de landelijke opschoondag 
door het Coronavirus niet doorgegaan. 
Ondanks de huidige lockdown willen 
we jullie wel alvast informeren over de 
opchoondag van 2021. Wij zouden, mits de 
Corona het toelaat, weer graag meedoen 
aan deze opschoondag. 

Zeker nu er meer wandelaars bij de weg 
zijn is ook het zwerfafval in de bermen 
helaas toegenomen. Tijd voor een voor-
jaarsschoonmaak! De schoonmaakdag is 
gepland op zaterdag 20 maart 2021. Noteer 
deze datum alvast in jullie agenda. In de 
volgende Wolmer meer informatie hoe we 
deze dag (veilig) vorm gaan geven. 

Vriendelijke groet, Bestuur Dorpsbelangen 
Roderwolde eo
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Vanwege alle beperkingen door de gel-
dende coronaregels is het nog steeds erg 
stil rondom het dorpshuis. Op de lagere 
school en dagopvang is het vrij rustig en 
alleen in gebruik voor noodopvang en alle 
activiteiten in de sportzaal en kantine zijn 
tot nader orde geschrapt. Hierdoor zijn ook 
de schilders inmiddels begonnen met het 
bijverven van kozijnen en deuren en sau-
zen van de wanden in de hal en gang tot de 
entree.

Iedereen heeft nog voldoende tijd en zin 
en nu de mogelijkheid bestaat tijdens deze 
lockdown, is het ook wel goed om alles 
weer strak in de verf te hebben.

De gehele buitenbestrating is inmiddels 
gereed en bij een droge periode gaan we 
de bermen en plantvakken nog afwerken. 
Achter de nieuwe berging/garage van onze 
buren Maris willen we in het voorjaar nog 
bestrating gaan aanbrengen voor de opslag 
van alle gemeentelijke afvalcontainers.

Als de gehele kantine is ingericht en 
afgewerkt gaan we verder in de nieuwe 
berging.

Hier zullen we de betonvloer nog moeten 
egaliseren en voorzien van een coating.

Het is de bedoeling, dat de commissie 
Licht en Geluid (behulpzaam bij vele acti-
viteiten van alle verenigingen in ons dorp) 
in onze nieuwe berging een gedeelte van 
de ruimte inricht voor de opslag van hun 
materialen. Vooral de kwetsbare geluids-
apparatuur en verlichtingsmaterialen 
kunnen hier droog en vochtvrij worden 
opgeslagen. 

Verder gaan we alle tafels en stoelen, die 
nu staan opgeslagen in de materiaalberging 
van de sportzaal, in de nieuwe berging 
plaatsen. 

Eveneens gaan we de houten berging ach-
ter het schoolplein opruimen en de wagens 
met trussen en podiums verhuizen naar de 
nieuwe berging.

Ook de verschillende kisten met partyten-
ten, terrasstoelen en tafels verhuizen mee.

In de houten berging van het dorpshuis 
blijft dan genoeg ruimte over voor de 
opslag van materialen voor de toekomstige 

“fairs en rondritten” en de materialen van 
de zeskampcommissie.

We zijn dus nog niet helemaal klaar en 
hopen nog steeds op de hulp van de vele 
vrijwilligers te kunnen blijven rekenen.

Als we aanwezig zijn, loop even naar bin-
nen en we geven graag een bezichtiging.

Henk Buring

bestuurslid “uitbreiding” Dorpshuis 
Roderwolde
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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!
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Rowolmer Archief

Van het Rowolmer Achief – schoolfeesten 
van vroeger (3)
Uit de voorgaande stukjes over 1882 en 1883 
bleek al dat de oudste feesten bedoeld waren 
om het (niet verplichte) schoolbezoek van 
kinderen te stimuleren. Ook in 1884 wer-
den trouwe bollebozen daarvoor met prijsjes 
beloond. De Provinciale Drentsche en Asser 
Courant van 26 augustus 1884 geeft een ver-
slag van deze feestelijke dag.

Elk jaar zo’n feest vond men trouwens toch 
wat veel van het goede. Wat later viel het 
besluit om er een driejaarlijkse gebeurtenis 
van te maken.

Roderwolde, 23 Augustus.

Wie gisteren door het landelijk dorpje 
Roderwolde gekomen is, zal daar voor-
zeker eene ongewone drukte hebben 
opgemerkt. Door de zorg van eenige 
ingezetenen was der schooljeugd een feest 
bereid. Kort na den middag stroomde het 
jonge volkje schoolwaarts; thans echter 
gingen zij niet in de school, maar daarvoor, 
waar een nette feesttent, overschaduwd 
door linden, hun eene benijdenswaar-
dige plaats aanbood. Dat de ouderen ook 
hunne haardsteden verlieten, om te deelen 
in ‘t genot, dat hunne kinderen smaakten, 
spreekt wel vanzelf.

Om één uur nam het feest een aanvang, 
met het zingen van een gepast feestliedje. 
Ontlokte reeds dat lied een glimlach op 
het gelaat der kinderen, hoe straalden die 
jeugdige aangezichten van vreugde, toen 
hun kort daarna door vlugge bedienden 
koek en chocola werd toegediend. Na deze 
opwekking maakten de onderwijzers met 
hunne leerlingen eene wandeling door 
het dorp. Nadat zij welgemoed dit tochtje 

hadden gedaan, kon jong en oud zich 
verlustigen in het gezicht van een statig rij-
zenden luchtballon. Een luid “hoera” klonk 
door het luchtruim, wat wel als bewijs kon 
dienen, dat de verzamelde menigte den 
luchtreiziger eene gelukkige luchtvaart en 
een behouden landing toewenschte. “Als 
met die luchtballon ook eens personen, in 
een scheepje, mede opwaarts rezen”, zoo 
hoorde berichtgever iemand spreken, “wat 
zouden die mooi de bedrijvige wereld ver-
kleind kunnen bezien.”

Inmiddels begon de zon nabij de wes-
terkimmen te komen, en begreep de 
commissie tot het slot te moeten over-
gaan. De tombola zette de kroon op het 
feest der kleinen. De kinderen, intus-
schen nogmaals flink onthaald, kregen 
tot aandenken ieder een prijs, en zij, die 
getrouw ter school hadden gegaan, nog 
een extra prijs bovendien. Alle eer aan de 
feestcommissie die dit feest zoo schoon 
georganiseerd en aan allen die daartoe 
hebben bijgedragen en geholpen. Dat dit 
feest de gelukkige voorganger van meer 
dergelijke moge zijn!

Wij kennen het schoolplein als een betegelde 
vlakte, maar hier is nog sprake van een plek 
vóór de school met “een nette feesttent, over-
schaduwd door linden”. Wanneer zouden die 
verdwenen zijn?

Van die luchtballon moet u zich geen over-
dreven voorstelling maken: het was toen 
een papieren ballon van ongeveer een meter 
in doorsnede. Deze werd met warme lucht 
gevuld en opgelaten.

(Het verslag van deze dag is ook te lezen in 
het boek Rowol - Toendertied.)
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RECEPT VAN DE MAAND

Spinazie-Feta taart

Ingrediënten:
Voor het deeg
h 300 gr bloem
h 1 tl zout
h 125 gr boter, koud
h 1 ei
h 70 ml water, koud
h 2 tl azijn

Voor de vulling
h 2 sjalotjes, gesnipperd
h 2 tenen knoflook, fijngehakt
h 600 gr verse bladspinazie
h 2 tl gedroogde Provençaalse kruiden
h 300 gr feta, verkruimeld
h 2 eieren
h Peper en zout naar smaak

Verder nodig
1 4 el paneermeel
2 1 ei, losgeklopt
3 olijfolie, om in te bakken
4 boter, om in te vetten
5 bloem, voor het werkblad

Bereiding:
Meng de bloem met het zout in een kom. 
Snijd de koude boter in blokjes van onge-
veer 1 bij 1 centimeter en meng dit door de 
bloem. 

Wrijf het met je vingers tot een korre-
lig geheel. Voeg het ei, water en de azijn 
toe en meng kort, tot je van het deeg een 
samenhangende bal kunt maken. Voeg 
als het deeg te droog is een klein beetje 
extra water toe. Kneed vooral niet te lang! 
Verpak het deeg in plasticfolie en laat mini-
maal 30 minuten rusten in de koelkast.

Fruit de sjalot en knoflook aan in wat olijf-
olie. Voeg de spinazie in gedeelten toe en 

bak deze mee tot het geslonken is. Doe het 
spinaziemengsel in een zeef en laat het uit-
lekken en afkoelen. Meng dit vervolgens 
met de Provençaalse kruiden, de feta, de 
eieren en wat peper en zout.

Verwarm de oven voor op 200 °C en vet 
een taartvorm van 20-24 centimeter door-
snede en 4-5 centimeter hoog in met boter. 
Rol de helft van het deeg op een licht 
bebloemd werkblad uit en bekleed de vorm 
daarmee. Laat het deeg iets overhangen. 

Strooi het paneermeel over de bodem 
en schep daar de spinazie-fetavulling op. 
Druk de vulling voorzichtig aan. Rol de 
rest van het deeg uit tot een dikte van 3 tot 
4 millimeter en bedekt daar de taart mee. 
Druk de zijkanten goed aan met een vork 
en snijd de randjes netjes bij. Steek of snijd 
een paar rondjes uit het deeg en bestrijk 
het deeg vervolgens met het losgeklopte ei.

Bak hem in 45 tot 55 minuten goudbruin 
en gaar en serveer de hartige taart met spi-
nazie en feta (lauw)warm.
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NATUUR EN OMGEVING

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

Eigenlijk wilde ik niet meer over Corona 
schrijven, maar ik moèt er toch nog even 
op terugkomen. In de Wolmer van decem-
ber begon ik mijn verhaal met o.a. de 
volgende zin:

Ik bedacht dat de meest ideale oplossing zou 
zijn dat mensen, net als een groot aantal 
diersoorten, in een soort winterslaap zouden 
moeten kunnen gaan. Even de samenleving 
stilleggen.

Een onmogelijke gedachte wist ik, maar 
het leek mij een leuk idee. Wie schets mijn 
verbazing toen ik een week na het verschij-
nen van De Wolmer het volgende artikel 
las: 

Het is dus blijkbaar toch niet zo onmogelijk 
als ik dacht.

Op het moment dat ik dit schrijf, is de 
vrijwel volledige ‘lockdown’ nog steeds 
van kracht. Als jullie dit lezen is er, hoop 

ik, enige versoepeling en kun je misschien 
weer ergens een kopje koffie drinken of 
een pilsje pakken. Dikke jas aan, want 
het zal waarschijnlijk wel buiten (terras) 
moeten zijn. Misschien zelfs in duo’s een 
museum betreden? Het zal voorlopig wel 
neerkomen op ‘outdoor’ recreatie. Fietsen 
en wandelen in de natuur. Ik denk dat de 
meeste Rowolmers alle plekjes in “onze” 
Onlanden wel gezien hebben. Het was 
soms spitsuur op de mooie plekjes. De 
hangplek voor vogelaars (mijmerbank) 
was ook vrijwel altijd bezet. Maar gelukkig 
is er in de directe omgeving (fiets) of iets 
verder (auto) nog heel wat te fietsen en te 
wandelen.

Misschien zijn jullie daar ook vaak 
genoeg geweest, maar de landgoederen 
van de gemeente Noordenveld en Eelde-
Paterswolde zijn een bezoek zeker de 
moeite waard. Het Natuurschoonbos 
tussen Roden en Nietap heeft prachtige 
plekjes en een zeer boeiende geschiedenis. 

Fragmenten uit volkskrantartikel 
29 december 2020
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Misschien moet ik daar eens een heel arti-
kel aan wijden.

Het landgoed Mensinghe is ook genoeg 
bekend, maar het blijft mooi. Ook erg druk 
bezocht helaas, vooral in het deel waar 
de honden los mogen. Je kunt tegenwoor-
dig wel via het Sterrebos heel mooi naar 
Lieveren lopen en via Alteveer door het 
bos en de heide (Moltmakersstuk) weer 
terug naar Roden. Een pittige wandeling, 
maar meestal wat rustiger dan het deel bij 
het ven.

Het landgoed Nienoord is natuurlijk ook 
een mooi wandelbos en ook daar kun je de 
historie in de vorm van gebouwen en lanen 
waarnemen. Wel eens in de Lettelberter 
Petten geweest? Dat is goed te bereiken op 
de fiets langs de A7 en dan de wandeling 
beginnen bij het bezoekerscentrum van 
Het Groninger Landschap vlak voor het 
viaduct bij Lettelbert. Er staat een prach-
tige vogelkijkhut en een uitkijktoren met 
een fraai uitzicht over het Leekstermeer.

Een heel aardig wandeluitstapje tijdens een 
fietstocht om het meer. Hopelijk is het ter-
ras van Cnossen dan ook weer open.

Iets verder van huis liggen de land-
goederen van Eelde-Paterswolde. Een 
wandeling om het Friezenveen van het 
landgoed Vennebroek is een belevenis. 
Ook dit stukje natuur was in het verleden 
bestemd om als vuilstortplaats van de stad 
Groningen te dienen en dat is ook werke-
lijk gebeurd. 

Pingoruïne ‘t Vagevuur in het Natuurschoonbos

De toren in de Lettelbetter Petten 
met zicht op het meer
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In en op de grond langs de plas kun je de 
emaillen potten en pannen zien liggen. 
Een bijzonder tijdsbeeld dat wij ons in de 
huidige tijd nauwelijks meer kunnen voor-
stellen. Wel laarzen of waterdichte hoge 
schoenen aantrekken, want het pad kan 
zeer modderig zijn.

Via een vlonder kom je bij de vogelkijkhut 
om de talrijke watervogels te bespieden. 
Misschien kun je zelfs een glimp opvangen 
van de beverfamilie die daar huist!

Wist je trouwens al dat er ook al bevers 
wonen in De Onlanden en er niet eens 
zover van Roderwolde een beverburcht 
ligt? (Niet gaan zoeken, want de beesten 
zijn gevoelig voor verstoring). Het was 
ook niet de vraag òf ze er zouden komen, 
maar wanneer. Wel, het is dus zover! Op 
de valreep toch nog een lichtpuntje in het 
rampjaar 2020.

Het landgoed De Braak aan de overkant 
van de hoofdweg is nog steeds een aar-
dig gebied voor een leuke wandeling. Er 
zijn nog een aantal bezienswaardigheden 
aanwezig, waaruit blijkt dat De Braak in de 
vorige eeuw een soort mini-Efteling was 
met een doolhof, een berceau (rozengang), 
roeibootjes op de vijver en een hangbrug. 
Helaas is het daar op mooie dagen ook 

filewerk. Er liggen in Eelde-Paterswolde 
nog 3 landgoederen: Lempferdinge, De 
Duinen en de Vosbergen. Ze liggen aan-
eengesloten, dus zijn ze in één wandeling 
te combineren. Een uitstapje naar de 
naastgelegen polder Lappenvoort met de 
herstelde loop van de Drentsche Aa is ook 
nog mogelijk. Daar groeit de witte kievits-
bloem, een zeer zeldzame soort die nergens 
anders in Nederland meer voorkomt. 

Ben je uitgekeken op de natuur (wat ik me 
natuurlijk niet kan voorstellen), dan kun 
nog even langs het vliegveld rijden om een 
rijtje Boeings geparkeerd te zien staan in 
afwachting van voor de luchtvaartmaat-
schappijen betere tijden. 

Over een wandeling over het Noordse 
Veld tussen Norg, Donderen en Peest heb 
ik al eens geschreven. Bij de parkeerplaats 
tegenover de plek waar vroeger thee-
huis “de Bosrand” stond is het nieuwe 
kantoor van Staatsbosbeheer gevestigd, 
maar ook een leuk café “De Natuurplaats”, 
een ecologisch gebouw met eromheen 
veel mogelijkheden voor kinderen om 
spelenderwijs de natuur te leren ken-
nen. Op een wandeling over het veld kun 
je vele archeologische elementen waar-
nemen (zoals Celtic Fields, Grafheuvels, 
Schijnvliegveld uit WO II en een eindje 

Friezenveen in het Landgoed Vennebroek

Grafheuvels op het Noordse Veld
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richting Peest een Hunebed). Wil je nog 
een eindje verder dan kun je prachtig wan-
delen in het noordelijke Drentse Aa gebied 
bij Schipborg, Zeegse of in de Gasterense 
Duinen tussen Oudemolen en Gasteren.

Heb je zin om een flink eind te fietsen, 
dan is de kolonie Veenhuizen en het 
Fochteloërveen natuurlijk een prachtig 
doel, al zul je de adders en levendbarende 
hagedissen er deze tijd van het jaar niet 
zien, die zitten op een vorstvrije plek hun 
winterrust te houden. Misschien komen ze 
op een zonnige voorjaarsdag wel tevoor-
schijn om hun lijf op te warmen op een 
beschut plekje. Dan moet je natuurlijk wel 
te voet zijn, want zelfs op de fiets ga je aan 
veel boeiende details voorbij.

Eindigen we toch weer met corona, want ik 
wil langs deze weg nog wel even mijn res-
pect uitspreken voor de organisatoren van 
het carbidschieten, die uit eigen beweging 
de uitvoering dit jaar hebben afgelast. Met 
dank namens vele honden en katten en de 
wilde dieren in de nabije omgeving, zoals 
dassen, reeën en nu ook bevers! Volgend 
jaar dan maar weer en als het kan beperkt 
tot een paar uren.

Adder (foto Ravon)

NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

Na 944: De Rowôlmers komen er aan....
De naam Roderwolde is al oud en staat 
voor “het Wold” (woeste grond met een 
open bosvegetatie) van Roden. Ergens 
vlak na de helft van de 10-de eeuw heb-
ben pioniers, waaronder misschien enkele 
bewoners van dit “Wold”, besloten om het 
grote stuk veen dat aan de noordkant lag te 
ontginnen. Waarom juist op dat moment?

Uit oudheidkundig onderzoek blijkt, dat 
na enkele onrustige en schrale eeuwen 
vanaf de 9-de eeuw (om het even in de tijd 
te plaatsen: de tijd van Karel de Grote) de 
maatschappij zich stabiliseert, de wel-
vaart toeneemt en de bevolking sterk 
stijgt, vooral langs de randen van het 
Drents Plateau, en dus ook hier. Misschien 
is bevolkingsdruk dus een belangrijke 
reden geweest om het grote veengebied 
in gebruik te nemen via een z.g. randveen 
ontginning.

Om dit enorme karwei aan te pakken wer-
den ze hierbij geassisteerd door kolonisten 
die van elders kwamen, waarschijnlijk 
uit Friesland. Men moest beginnen aan 
de Noordkant: de meest logische plek om 
te ontwateren. Er stroomde daar toen 
n.l. een riviertje dat naderhand is dicht-
geslibd en overgroeid, ongeveer langs de 
paviljoens van Pool en van der Dong, en 
bij het huidige Hoogkerk in het Peizerdiep 
uitmondde. 

Haaks op dit riviertje werden over de hele 
breedte evenwijdige kavelsloten het veen 
in gegraven om de boel te ontwateren, met 
min of meer een gelijke onderlinge afstand 
van rond de 100 (90-120) m. Tussen de 
kavelsloten werden later perceelsloten 
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aangelegd voor een nóg betere ont-
watering. Langs het riviertje, waarin 
waarschijnlijk aanvankelijk nog eb- en 
vloedbewegingen te zien waren, werden 
huisjes gebouwd van lokaal beschikbaar 
materiaal: plaggen, turf, palen en riet. We 
weten daar weinig van: naderhand is alles 
weer met lagen veen en klei overdekt, 
inclusief het riviertje.

Door ontwatering en het afbranden van de 
vegetatie werden goede condities gescha-
pen om gewassen te kunnen verbouwen. 
Hiermee begonnen echter ook gelijk de 
problemen: door de ontwatering klonk 
het veen ong. 10 cm. per jaar in, zodat de 
boel binnen 1 à 2 generaties alweer onder 
water stond. Gelukkig was er toen nog een 
heleboel veen te ontginnen, dus werden 
de sloten verlengd en ging het hele spel 
opnieuw op de wagen. Dit betekende dat 
het ontginningsfront zich behoorlijk snel 
verplaatste: in de elfde eeuw bereikte 
de lijn het punt waar momenteel de 
Onlandsdijk ligt. De tientallen “huisplaat-
sen” of veenterpen die we al langer in De 
Onlanden kenden zijn de restanten van 
verschillende oude bewoningsassen.

Intussen probeerde men uit alle macht 
van het overtollige water af te komen, 
werd de Matsloot gegraven en werd ook 
de Roderwolderdijk aangelegd als onder-
deel van een veel grotere waterkering die 
helemaal tot in Noord-Friesland doorliep. 
Uiteindelijk liep in de twaalfde eeuw de 
ontginningsas tegen het zand aan en was 
de veenontginning in feite afgerond. We 
hebben het hier over het oude lintdorp 
Roderwolde, dat lag op de as Sandebuur, 
Kerkhof, Groot Waal. Tot enkele jaren 

terug waren de oude huisplaatsen tussen 
Sandebuur en het Kerkhof nog in het veld 
herkenbaar totdat de diepploeg er door 
ging. 

Na het Groot Waal wordt dit bewoningslint 
nog voortgezet met een reeks oude opge-
hoogde huisplaatsen in “De Onlanden”, die 
er op wijzen dat het met de toenemende 
wateroverlast nog niet afgelopen was 
(we komen daar later nog op terug). Ook 
het oudste, noordelijke deel had toen al 
geruime tijd wateroverlast: de zee drong 
regelmatig binnen en zette bovenop het 
ingeklonken veen een laag zeeklei af. Die 
vruchtbare klei was voor enkele boeren 
aanleiding om zich vanaf de 13-de eeuw 
opnieuw in het gebied te vestigen, voorna-
melijk langs de Matsloot.

Ook de bewoners van het oude lintdorp 
kregen op den duur weer natte voeten, 
behalve dan die van Sandebuur: daar 
ontblootte het verdwijnende veen een 
zandkop waarop men kon blijven wonen. 
De rest schoof in de 14-de eeuw op naar de 
Achtersteweg totdat de bewoningsas rond 
de 17-de eeuw uiteindelijk doorschoof naar 
het hoogste punt waar het nu nog ligt: de 
zandrug Foxwolde/Roderwolde. 

De Onlanden waren toen al grotendeels 
ontvolkt. De laatste bewoners kozen in 
het midden van de 19-de eeuw eieren voor 
hun geld en gaven hun woonplaatsen op.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Nu wel heel rustig
Dirk Magré

De periode van half december tot half 
januari is het rond de molen wel heel erg 
rustig geweest.

Vanaf het moment dat de kerstboom voor 
de molen stond tot aan “driekoningen” (6 
januari) hebben de spots de molen verlicht 
en brandden de lampjes in de boom. 

Eigenlijk is er alleen iets te vertellen over 
deze boom.

Het verhaal van de kerstboom.
De boom werd al een paar dagen eerder 
verwacht, dan hij uiteindelijk is geleverd.

Daarom had ik het speciaal daarvoor in het 
gazon aanwezige gat vast open gemaakt en 
er een tak in gestoken om het makkelijk in 
al het water terug te kunnen vinden.

Leuke speelplek
Op een gegeven moment zag ik een paar 
kinderen daar bij dat gat. De tak was er uit 
gehaald en verder zag ik niet wat ze aan 
het doen waren.

Ze zijn op mijn “aandringen” wel 
vertrokken….

Boom in het gat?
Toen de boom werd geleverd op 7 decem-
ber werd de stam aan de onderkant klaar 
gemaakt en een paar takken er van af 
zodat hij mooi diep in het gat zou verdwij-
nen (normaal zeker 80 cm diep).

De boom eenmaal in het gat wilde echter 
maar een klein eindje zakken, dat klopte 
niet.

Conclusie: de kinderen hadden waarschijn-
lijk een dag eerder stenen of steentjes in 
het gat laten vallen (plonst lekker in al het 
water dat op het gazon stond).

Stevig vast gewigd
Met een heel aantal houten balkjes hebben 
we toen de boom op zijn plek gezet en zo 
hoed mogelijk vast geklemd in het gat.

Dat leek best wel afdoende.

Maar de wind….
De wind stak na een paar dagen op uit het 
Zuiden.

Daar bleek de boom toch n iet stevig 
genoeg voor verankerd te zijn, dus hij 
begon helemaal scheef te zakken:

Dat was natuurlijk geen gezicht.
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Met touwen
Gelukkig had ik in de molen nog een lang 
touw liggen. Daarmee is de boom weer 
redelijk rechtop komen te staan:

Later kwam de wind juist van de andere 
kant. Gevolg: de boom helde juist weer 
helemaal de andere kant op.

Ook dit heb ik met een (heel) lang touw 
weer kunnen oplossen.

Nu weten jullie dus waarom de boom voor 
de molen dit jaar (en dat is voor het aller-
eerst) op een gegeven moment aan vier 
kanten met touwen was geschoord.

Weghalen…
Dit was een erg grote boom (nogmaals 
dank daarvoor aan de schenker: hove-
niersbedrijf Albert de Boer uit Peize).

Die kreeg ik met geen mogelijkheid uit het 
gat (ook al stond hij er helemaal niet diep 
in.

Dat heb ik opgelost door hem vlak boven 
de grond om te zagen. Fluitje van een cent.

(Waarom heb ik daar voorgaande jaren 
niet eerder aan gedacht???).

Met hulp van twee man van onze tuinploeg 
(Henk Buring en Peter de Boer) is de boom 
de volgende dag aan de kant van de weg 
gelegd.

Modder
Dat ging nog niet zo eenvoudig. We zak-
ten tot over onze enkels in de modder. Zo 
drassig heb ik het in de jaren dat ik hier nu 
ben nog niet meegemaakt:
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Dat zal op het moment dat er weer gras 
gemaaid gaat worden wel een heel gehob-
bel met de zitmaaier opleveren…

Eindejaar cijfers
Elk wartaal leveren we de tellerstanden 
van de omwentelingen van de bovenas 
aan het de Drentse Molenstichting. Die 
verdeelt een subsidiepot van de provincie 
over de molens in Drenthe.

Afhankelijk van het aantal omwentelingen 
van de bovenas krijgt elke molen een gro-
ter of kleiner bedrag. De beloning gaat tot 
maximaal 125.000 omwentelingen. Waren 
het er meer, dan levert dat geen extra geld 
op. 

Voor Woldzigt held het volgende per 
kwartaal:
h 1-1-2020 Start tellerstand: 989.064
h Na 999.999 staat de teller weer op 0
h 31-3-2020: 8174 = 19.110 

omwentelingen;
h 30-6-2020: 72.217 = 64.043 

omwentelingen;
h 30-9-2020: 98.472 = 26.255 

omwentelingen
h 31-12-2020: 115.614 = 17.142 

omwentelingen.

Kortom: totaal 126.551 omwentelingen in 
2020.

Daarmee komen we voor de maximale 
subsidie in aanmerking.

Nu maar afwachten hoe de overige molens 
in de provincie het hebben gedaan. Dan 
weten we hoe groot ons subsidie aandeel 
is. Een welkome aanvulling op een jaar 

waarbij de molen na 7 maart gesloten is 
gebleven voor het publiek.

Ons totale bezoekersaantal is toe ook blij-
ven steken op 68 betalende bezoekers……

Meelverkoop ligt nog steeds stil
De maalsteen (zie bericht van vorige 
maand) is nog niet gerepareerd. Dus 
is er nog geen nieuwe voorraad meel 
beschikbaar.

Check af en toe de website. Daar zal tus-
sentijds wel worden gemeld als er weer 
meelproducten beschikbaar zijn.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende 
tijd:
h Het blijft zoals het al was: de molen 

blijft gesloten voor publiek. 

Molenproducten nodig?
Via een bestelformulier op de homepage 
van de website (www.woldzigt-roderwolde.
nl) kun je op dit moment alleen lijnolie, 
hardhoutolie en Natuleum bestellen.

Ik neem vervolgens contact met je op om 
een afspraak te maken wanneer het kan 
worden opgehaald. 

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin



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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COLUMN

Een smaakvol (pers)moment in Foxwolde
Henk van Kalken

WeideWolmer. Een naam die verbon-
den is met de omgeving van Roderwolde, 
Foxwolde. Een naam die verwijst naar het 
eeuwenoude coulissenlandchap rondom 
Roderwolde en Foxwolde. Zoals deze naam 
ook verbonden is met Peter Oosterhof en 
Marieke den Oudsten, die samen met hun 
twee kinderen Jilt en Mara boerderij, erf 
en land bewonen en bewerken. Het is meer 
dan een kaasmerknaam. Het staat voor 
weidende koeien, land dat zich herstelt 
naar de natuurlijke staat, gezond, kruiden-
rijk grasland, organische stof in de bodem, 
insectenrijkdom en een kaas met een zeer 
eigen, krachtig karakter. 

In 2017 maakte ik kennis met Peter en 
interviewde hem voor de lokale dorps- en 
schoolkrant De Wôlmer. De man, zijn 
gezin en hun dynamiek vormen samen met 
hun vee de kern van de onderneming. Het 
vee, dat er prachtig, rustig en nieuwsgie-
rig bijstaat in de stal waar ik binnenloop 
en waar een kleine persconferentie wordt 
gehouden voor lokale media. Zoon Jilt, 
zeven jaar, loopt langs de koeien en kalve-
ren en streelt hier en daar de koppen.

Hij demonstreert een roterende borstel 
in het deel waar de kalveren staan. Ze 
lopen er langs en laten zich genotvol hier-
door over de kop en in de vacht kroelen. 
Koeienwellness. Gelukkige koeien geven 
minder zorgen en betere melk.

Ik werd in 2017 een fan van deze onderne-
ming. Niet alleen omdat ze een antwoord 
in de praktijk vormen op vele vragen 
rondom de stikstofdiscussie en aanver-
wante zaken.

En niet alleen, omdat ze in de praktijk 
het voorbeeld geven van hoe het óók kan, 
maar ook door de wijze waarop Peter zijn 
ideeën en bedrijfsfilosofie inhoud geeft. 
Eén uitspraak van hem in het interview uit 
2017 luidt: […] ‘Ik probeer de kringlopen 
te vatten.’ De poëtische schoonheid van 
deze uitspraak raakte mij en die ben ik nog 
steeds niet vergeten.

In een persbericht, getiteld ‘Natuurlijk, 
kaas!’ schrijft Peter: […] “de markt 
schreeuwt om milieuvriendelijke en 
gezonde producten, met als sleutelwoor-
den lokaal, biologisch, natuur inclusief, 
kringloop, bio divers en de nieuwste term; 
regeneratief. Op onze boerderij doen wij 
dat, rekening houden met de natuur en 
met een zo laag mogelijk gebruik van hulp-
stoffen van buiten het bedrijf.  Het is soms 
wel een hele puzzel om dat allemaal voor 
elkaar te krijgen, en ook alles lukt niet in 
één keer maar we gaan wel in de goede 
richting. De boer heeft weer uitdaging, en 
verschillende natuurlijke processen komen 
weer op gang: een bodem die zich lang-
zaam maar zienderogen herstelt, koeien 
die weer van gras melk kunnen maken, en 
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daardoor zo lekker in hun vel zitten dat de 
dierenarts soms alleen op de koffie komt. 
Weidende koeien in kruidenrijk grasland 
zijn niet alleen een lust voor het oog, maar 
ook nog eens een plus voor de omgeving; 
een veel lagere ammoniakuitstoot en CO2 
neutraal. Met ruimte voor bloeiende krui-
den, meer beschutting voor het wild en 
goede omstandigheden voor verschillende 
insecten. Geen wonder dat veel mensen 
dit tóch wel eens op hun bordje willen 
hebben!’

Er is een kruisbestuivend samenwerkings-
verband ontstaan tussen het biologische 
melkveebedrijf en Kaaslust te Veenhuizen, 
waar Meester Kaasmaker Jan Craens de 
deskundige scepter zwaait. Drie jaar gele-
den kwamen Peter en Marieke hem tegen 
op de biobeurs. Er werd geproefd, gepraat 
en er was een klik. Jan Craens is een lange, 
vriendelijk ogende man die uitleg geeft 
over kaasmaken en de unieke smaak die de 
biologische melk van Peters koeien geven. 
‘Wij maken deze kaas in Oosterwolde,’ 
zegt Jan, terwijl Peter instemmend knikt 
‘Een paar jaar geleden zijn we begonnen in 
Veenhuizen onder de naam Kaaslust. Niet 
alleen koeienkaas, maar ook geiten- en 

schapenkaas.’ De Weidewolmer kaas 
wordt volgens een apart recept gemaakt. 
Hij is door de beweiding aromatischer, 
smeuïger voller van smaak.. Elke boeren-
melk heeft een eigen smaak, en dit is een 
lekkere melk, dus geeft hij ook een lekkere 
kaas. Jan is zijn hele werkzame leven al 
kaasmaker.

Er is koffie en Peter overhandigt mij een 
stuk verpakte kaas, voorzien van een stic-
ker met het WeideWolmerlogo erop. Hij 
noemt voor we afscheid nemen ook nog 
even Jan Craens buren, Paupers en Piepers 
uit Veenhuizen die ook deel uitmaken van 
de kruisbestuiving. De eigenaren daarvan 

– Jan Willems en Alida van Dellen - zijn 
ook aanwezig. Wat hebben piepers met 
kaas te maken, vroeg ik mij af. Peter riep 
met een bevlogenheid die alleen door een 
ervaringsdeskundige opgebracht kan wor-
den: ‘Ze hebben héérlijke kaaskroketten!’

‘De koeien staan in deze periode zo goed 
als droog,’ zegt Peter na de koffie. ‘In het 
voorjaar is het gras van de hoogste kwali-
teit. Er komt dan een soort babyboom, er 
zijn veel kalfjes. Dan geven de koeien veel 
melk en is aan de minimaal te leveren hoe-
veelheid van vierduizend liter, de grootte 
van de kaastobbe van kaaslust, weer ruim-
schoots te voldoen. Op aanvraag van Jan 
gaat er dan de benodigde hoeveelheid naar 
hem toe en hij maakt er kaas van.’

Op mijn vraag of Peter en Marieke 
zelf kaas gaan maken antwoordt hij 
ontkennend.

‘Aan het bedrijf heb ik mijn handen al meer 
dan vol. De vraag of we ook aan huis wil-
len verkopen kunnen we nog niet met ja 
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of nee beantwoorden. Dat is nog volop in 
discussie. Afgezien van wet- en regelge-
ving betekent het dat een verkooppunt de 
hele dag bemand moet zijn, terwijl op het 
moment dat er klandizie is juist de koeien 
op springen staan. Het zou vooral een zaak 
voor Marieke worden. Maar er moeten nog 
allerlei praktische zaken opgelost wor-
den, bijvoorbeeld als we een weekje naar 
Ameland gaan, moet alles, zowel de boer-
derij als de winkel, door een ander worden 
overgenomen. Aan de andere kant is een 
bordje ‘Wegens vakantie gesloten natuur-
lijk ook een goede oplossing. Er wordt nog 
volop over nagedacht.’

Voorafgaand en tussen de gesprekken en 
de fotosessies door wordt er van de keurig 
in blokjes gesneden kaas geproefd. Ik moet 
me na het eerste blokje beheersen om niet 
alle kaas van het dienblad te graaien. Wat 
een volle, krachtige en kruidige smaak! 
Ik kan alleen maar concluderen dat de 
combinatie van het bedrijf van Peter en 
Marieke en Jan Craens een zeer gelukkige 
en smaakvolle is.

Voor natuur, milieu en kaasliefhebber. 

sprookjesachtig winterverhaal vol oosterse 
magie. Er is wat weggedroomd bij deze 
koningen van verre! De lezing eindigt zo: 

“En zij gingen langs een andere weg terug.” 
Alsof het regeltje een opschrift wil zijn 
voor het nieuwe jaar. Voor de tijd die vóór 
je ligt: doe het anders. Zoek nieuwe wegen!

We lezen het verhaal elk jaar. Maar nooit 
klonk het zó als deze keer. In alle uitzon-
derlijke omstandigheden. We zijn wel 
gedwóngen om het anders te doen. Hoe we 
van binnen misschien ook protesteren. Het 
zal anders moeten. Ook als straks het coro-
naslot weer open gaat. We kunnen niet 
terug naar hoe het was.

Zo’n bijbeltekst wil dan dit zeggen: het kán 
ook anders. Je hoeft niet bang te zijn. En 
diep van binnen weet elk van ons wát er 
anders moet.

Ook de derde zondag van het nieuwe jaar 
kent een vaste bijbellezing. Minder bekend, 
maar minstens zo betoverend. Het ver-
haalt van een bruiloft. Het vertelt hoe die 
bijna dreigt te mislukken: de wijn is op! En 
als de wijn op is, dan is de ziel er uit. Niet 
dat appelsap niet lekker is. Zonder alco-
hol kun je prima feest vieren. Dat spreekt 
het verhaal niet tegen. Wijn is hier een 
symbool-woord. Het staat voor alles wat 
bruist, leeft en energie geeft. Waar je van 
op fleurt. 

En dat is er niet meer.

Ook díe woorden klinken dit jaar als nieuw. 
Wat zitten we er doorheen! Wéér thuison-
derwijs. Wéér kerkdiensten volledig achter 
de camera. Niet op vakantie. Nergens 
heen. Het duurt nu wel heel lang, allemaal. 

RONDJE OM DE KERK

Een andere weg
Sybrand van Dijk

Mag ik u even meenemen naar de kerk? En 
dan vooral naar de bijbellezingen in die 
kerk? Die zijn in de maand Januari name-
lijk verblúffend. Elk jaar weer.

Het begint al op de eerste zondag van het 
nieuwe jaar. Dan vertelt de lezing over 
de magiërs die op reis gaan, een ster ach-
terna. En dat zij bij een kindje knielen. Een 
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Daarbij de zorgen om iedereen met een 
eigen zaak. De zorgen om de gezond-
heid van onze familieleden. Het leven is 
bepaald geen feestje, nu. Zelfs niet als je 
zelf de slingers ophangt.

In het verhaal – je kunt het vinden in het 
evangelie van Johannes – zegt de moeder 
van Jezus dat het feest dreigt te mislukken. 
Ze krijgt de wind van voren. Dat niet alles 
zomaar op te lossen is. Dat het er de tijd 
voor moet zijn. Dat je geduld moet hebben. 
Het bijzondere is, misschien is dat eigen 
aan moeders: zij laat zich niet uit het veld 
laat slaan. Ze gaat naar een aantal mensen 
toe en zegt: “Sta klaar. Als er iets te doen 
valt, doe het dan!”

Soms kom ik mensen tegen die groter zijn 
dan hun sores. Ze zijn altijd weer inspire-
rend. Wat ze doen? Ze verdwijnen niet in 
alles wat moeilijk is. “Ik ben niet altijd met 
corona bezig hoor”, zei iemand laatst, ze 
is al maanden thuis: “Kijk, ik haak poppe-
tjes” En ze liet een vrolijke bende zien van 
kuikens, paardjes, koetjes en honden die 
aan haar haaknaald waren ontsproten. Al 
lachend over alle kleuren, verdwenen alle 
zorgen achter de horizon.

Ik hoorde van iemand die soep is gaan 
koken en rondbrengt. Iemand anders is 
een telefooncirkel gestart. Er is het initia-
tief www.nietalleen.nl. En de Kampeerhal 
verzorgde kerstdiners voor mensen met 
een kleine beurs.

Er is een andere weg. Blijkbaar altijd. Er 
is altijd iets te doen. Iets waarvan je weer 
weet: oh ja – het leven is wél feest. Toch.

INGEZONDEN

Thuisschool
Nynke Krist-Talsma
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INGEZONDEN

Aanstaand vertrek uit Roderwolde
Wilma Bruin en Dirk Magré

De besturen van Stichting Olie- en 
Korenmolen Woldzigt en van De 
Meulenkaomer en ook Het Drentse 
Landscha zijn al op de hoogte van onze 
plannen.

Inmiddels hebben via via ook al een aan-
tal anderen er van gehoord. Daarom in de 
Wôlmer ook nog maar het bericht over ons 
aanstaande vertrek uit Roderwolde.

Begin van een mooi avontuur op Woldzigt
In 2014 kwamen Wilma en ik per 1 januari 
in de rol van beheerderspaar bij Woldzigt.

Met enige vertraging was het 1 mei dat jaar 
zo ver, dat we hier ook daadwerkelijk kon-
den gaan wonen.

Onze aanstelling was officieel een halve 
dag per week als ambtenaar van de 
gemeente Noordenveld. Met daarbij de 
verplichting in de dienstwoning te wonen 
en daarvoor een aangepaste huur te beta-
len. De aanstelling was in eerste instantie 
voor slechts 2 jaren.

Vol optimisme zijn we hier aan de slag 
gegaan en ons vertrouwen werd niet op de 
proef gesteld: we kregen er per 1 januari 
2016 nog 2 jaar bij.

Het Drentse Landschap
In mei 2016 ging de molen over naar Het 
Drentse Landschap. Deze organisatie heeft 
vanaf het begin duidelijk gemaakt géén 
molenaar in dienst te zullen nemen, maar 
geheel uit te gaan van vrijwilligers.

De gemeente Noordenveld heeft zich 
toen over ons ontfermd en mijn contract 

tot AOW leeftijd gecontinueerd (dus tot 4 
mei 2018). Daarbij werd tevens de over-
dracht van de woning naar Het Drentse 
Landschap tot die datum opgeschort en 
konden wij onder de gunstige voorwaar-
den van de gemeente in de molen blijven 
wonen.

Met pensioen: geen dienstwoning meer
Per mei 2018 hebben we vervolgens een 
aangepast (andere voorwaarden en ander 
huurbedrag) een huurcontract voor onbe-
perkte tijd van Het Drentse Landschap 
gekregen.

Dirk bleef zich behoorlijk met het rei-
len en zeilen van de molen bezighouden, 
maar toch wel op een iets lager pitje. Ook 
Wilma bleef haar steentje bijdragen ach-
ter de balie en bij het koekjes bakken met 
schoolkinderen.

Consequentie was ook dat de molen in 
het seizoen niet meer van dinsdag t/m 
zaterdag alle middagen geopend was, maar 

“slechts” van donderdag t/m zaterdag ‘s 
middags.

Verandering
Nu ruim 2 ½ jaar verder zijn wij toe aan 
een nieuwe stap in ons leven. Onder 
andere is Wilma afgelopen mei vervroegd 
met pensioen gegaan.

Geruime tijd hebben we om ons heen 
gekeken naar eventuele andere (ook wat 
comfortabelere) huurwoningen. Dat 
leverde elke keer toch weer een teleurstel-
ling op. Dus geen succes.
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Tot onze verbazing bleek er nog wel een en 
ander mogelijk te zijn op de koopmarkt.

Een eigen huis…
Ons daarin verdiepend zijn we op een 
woning aan de Kastelenlaan in Roden 
gestuit.

Die is per 29 januari aanstaande ons 
eigendom!

We zijn hier heel blij mee: meer moge-
lijkheden iets geheel voor onszelf op te 
bouwen en ook meer comfort: beter geïso-
leerd, een stuk minder vochtig – zie onze 
ramen waar regelmatig niet doorheen te 
kijken is.

Ook de wetenschap niet meer elk moment 
van de dag maar ook van de nacht uit ons 
bed getoeterd te worden door het bran-
dalarm in de molen geeft een heleboel rust.

Loslaten
We zullen het wonen (alle goede en posi-
tieve aspecten die er volop zijn) hier zeker 
gaan missen, maar tegelijkertijd kijken 
we reikhalzend uit naar een nieuw stuk 
toekomst.

In de molen zijn jullie zeker nog niet van 
ons af: Dirk blijft als vrijwillig molenaar 
actief en ook als (DB en AB) lid van het 
bestuur van Stichting Olie- en Korenmolen 
Woldzigt zijn aandeel leveren.

Wilma blijft eveneens als vrijwilliger bij de 
molen betrokken.

Voor ons beiden alles toch wel een beetje 
meer op afstand.

Planning
We krijgen de sleutel op 29 januari.

De maand februari gaan we in het huis aan 
de slag met schilderwerk, (laminaat) vloer 
leggen en nog wat kluswerk.

In maart gaan we in een aantal etappes 
daadwerkelijk verhuizen.

Op 31 maart leveren we onze huissleutel in 
bij Het Drentse Landschap. 

Wat er daarna met de woning gaat gebeu-
ren (direct weer verhuren of eerst een 
aantal verbeteringen aanbrengen): wij 
weten het niet.

Met dank voor alle goeds dat we hier in 
Roderwolde op en rond de molen de afge-
lopen 7 jaren hebben mogen meemaken.
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INGEZONDEN

AFSCHEID VAN FOXWOLDE
Jan en Nel Epema

Na 41 jaren in Foxwolde aan de 
Roderwolderweg 17 gewoond te hebben 
zijn we verhuisd naar Floralaan 2 in Roden.

Een hele stap! Het werd te groot en te veel 
voor ons tweetjes en nu wonen onze opvol-
gers, Nienke en Jasper Stevens er, waardige 
opvolgers!

Wij kwamen naar Foxwolde in oktober 
1979 vanuit de Zondagstraat in Roden. 

Omdat we met onze 4 kinderen in de 
leeftijd van 7 t/m 14 jaar daar het huis uit-
groeiden zochten we naar iets “buiten”….

Toen lazen we dat bij openbare verko-
ping de boerenbehuizing met enig land 
in Foxwolde verkocht zou worden en met 
enige schroom waagden we ons in cafe 
Scheepstra om een bod te doen en het 
lukte: wij werden de eigenaars en in het 
keukentje achterin het cafe werd het voor-
lopig koopcontract getekend.

Marten was toen een jongen van een jaar 
of 16, zijn ouders runden het cafe. 

Mevrouw Jansma, de moeder van alom 
bekende Bertus, woonde daar met zoon 
Jan en een stevig klein hondje dat alleen 
patat met lustte…

Ons huis in de Zondagstraat kwam te koop 
en wij verhuisden op een mooie herfstdag 
naar ons nieuwe onderdak met hond en 
katten.

Onze nieuwe buren waren Ida en Jan 
Ensing met Johan en Bouwina en Willie en 
Bertus met Alma en Rina.

Onze kinderen moesten wel even wennen, 
maar ze mochten alle vriendjes en vrien-
dinnetjes meenemen, ze waren deels nog 
in Roden op school. 

Veilig fietsen, de rondweg was er nog niet 
en je kon nog zwemmen in de Kanovijver. 
Twee zaten in Leek en Groningen op 
school.

Al gauw bleek dat er wat verbouwd moest 
worden en toen we de centjes ervoor kon-
den lenen werd een deel van de schuur tot 
woonhuis gemaakt. 

Zo had Jan een eigen studeerkamer, was 
nodig voor z’n werk en de kinderen wat 
meer ruimte, want boven was het krap. In 
die tijd liepen er nog koeien tegenover ons 
huis, leuker dan de mais die later kwam!

Wij genoten van het buiten wonen, eerst 
was er nog een winkeltje bij het cafe en 
een kruidenierswinkel in Roderwolde, er 
kwam nog een SRV wagen langs.

Langzamerhand verdwenen die en moest 
alles uit Roden en Peize komen. Alleen de 
bakker bleef, indertijd kwam Lucas langs, 
later Jan v.d. Wal en die bleef tot op heden. 
Ook nu komt hij bij ons in Roden langs en 
daar zijn we blij mee!



 De Wôlmer  januari 2021  pagina 34

Na allerlei verwikkelingen  (opeens wilde 
de gemeente Foxwolde bombarderen tot 
Roden Noord en huizen gaan bouwen 
vlakbij De Kleibosch) en de aanleg van de 
rondweg, veranderde Foxwolde toch wel 
een beetje. 

Roden Noord kon afgewend worden door-
dat we met z’n allen een mooi document 
hebben gemaakt om aan te tonen dat 
Foxwolde een van de oudste buurtschap-
pen van Noordenveld is. De rondweg 
kwam er wel en daardoor werd de kanovij-
ver niet meer geschikt als zwemplas.

Op de duur gingen onze kinderen stuk 
voor stuk het ouderlijk huis verlaten en na 
een tijd kwamen er kleinkinderen, wij pas-
ten geregeld op en zij kregen ook een band 
met Foxwolde.

Op 4 december zijn we met onze spullen in 
Roden gearriveerd, iedereen heeft afscheid 
genomen van Roderwolderweg 17.

We blijven betrokken bij Roderwolde, via 
de Jacobskerk, Nienke Krist zorgt dat we 
de Wolmer krijgen en er zijn vele contac-
ten met Foxwolmers en Rowolmers.

Op deze plaats wilden we toch een 
beknopt stukje van onze Foxwolmer jaren 
achterlaten!
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de.wolmer@gmail.com 
Volgende inleverdatum: 15 februari 2021

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



kijk voor al onze producten op www.schuiling.nl

W O N E N  &  S L A P E N
SCHUILING

BEDDEN - VLOEREN - GORDIJNEN

ZONWERING - KASTEN

LEEK 0594 641371  PEIZE 050 5032195  ZUIDHORN 0594 

Heerestraat 57 | 9301 AE Roden | 050-5016748 | www.cruwijn.nl | www.bjwijnkopers.nl



 

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd   1 11-3-2015   13:12:14
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Kanaalstraat 37 Roden 050 5020387 
www.oosteromverlichting.nl info@oosteromverlichting.nl 

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 
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www.oosteromverlichting.nl info@oosteromverlichting.nl 

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
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debommelier@outlook.com
www.debommelier.nl
tel: (+31) 6 45333588

Harry en Jolande Krap
Diaconielaan 2

9315 PD Roderwolde

Bed & Breakfast

tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 

  Hovenierswerken 



Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12

9301 ZS Roden

Tel. 050 - 501 86 84

Het juiste adres voor alle autoreparaties;

specialist in APK-keuringen (reeds vanaf

� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)

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

bouw- en isolatiematerialen 
Ook voor al uw schilderwerken.

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


