
 Sneeuw en ijspret in Roderwolde
 School, peuterspeelzaal en BSO weer open  Zonnepanelen in Matsloot? 

 Quiz voor spoorzoekers  Vele vrijwilligers 

werken toe naar afronding nieuwbouw MFA

NUMMER 169

JAARGANG 19

FEBRUARI 2021

DORPS– EN SCHOOLKRANT



Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

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

€ 75,-
vanaf

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

 

• Kanaalstraat 41 

       9301 LR Roden  

•  050-5018788 

•  www.quarts.nl 

 

•  Openingstijden: 

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

       zaterdag van 09:00-16:00 uur    
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Van de redactie
Ilse Blaauw

Hebt u ook zo genoten?

Eerst sneeuw, waardoor het hele landschap 
een plaatje werd.

Toen de scholen, peuterspeelzaal en 
BSO weer open. Kindertjes blij, papa’s en 
mama’s blij.

En dan, als klap op de vuurpijl: ijs! 
Misschien niet het supergladde ijs wat we 
het allerliefst wilden, maar toch: IJS! En de 
heren van de ijsvereniging verzorgden een 
keurige baan met duidelijk coronaprotocol. 
Iedereen blij!

Wat is het dan leuk om zoveel dorpsgeno-
ten weer te zien en te spreken. Wat hebben 
we dat met zijn allen gemist. En wat een 
geluk dat het weer zo mooi was! 

Van vele dorpsgenoten hebben we dan 
ook prachtige plaatjes toegestuurd gekre-
gen, zodat we nog eens heerlijk kunnen 
nagenieten. Wilt u deze foto’s in kleur 
bekijken? Dat kan… ga naar de website 
van dorpsbelangen: https://www.dorps-
belangenroderwolde.nl/ . Daar kunt u alle 
Wôlmers in kleur lezen.

Wat ook leuk van de sneeuw is dat je aller-
lei sporen tegenkomt. Wil Schröder en Lia 
Snoek hebben daar een leuke quiz mee 
gemaakt. Doe mee en win een leuke prijs! 

In dit nummer

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Peuterspeelzaal Dreumes 7

BSO De Boemerang 9

11 INGEZONDEN Winterpret
15 Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen 15

Dorpshuis 15

Rowolmer Archief 16

18 RECEPT VAN DE MAAND Monchoutaart met 
witte chocolade en mango

18 MILIEU EN ENERGIE Energiek Roderwolde
20 NATUUR EN OMGEVING Turf, jenever en 

potklei
21 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 

Onlanden
26 VAN ONDER DE WIEKEN Het blijft heel 

rustig maar ook koud
30 NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER  Eerste keren
31 RONDJE OM DE KERK Ree
32 GEDICHT Corona virus (3)  
33 INGEZONDEN Naschrift: Afscheid uit 

Roderwolde
34 Colofon

grote foto voorkant: Joris Brouwer



 De Wôlmer  februari 2021  pagina 4

Buurtnieuws
Bert Blaauw

Waar is ons plaatsnaambord
Opeens was zo maar het bord 

“RODERWOLDE” op de grens van de 
Hoofdstraat en de Roderwolderweg ver-
dwenen. Diezelfde nacht werden ook 
de naamborden van Nieuw Roden en 
Altena ontvreemd. En bij de rotonde in de 
Maatlanden was het eveneens raak. Deze 
borden zijn later in de buurt terug gevon-
den. Van de andere borden ontbreekt tot 
nu toe elk spoor.

Bij de gemeente heeft men geen enkel idee 
wie zich hiermee heeft beziggehouden. 
Eerst werd nog gedacht aan een grap van 
de groep die zich inzet voor het gebruik 
van plaatsnamen in het Drents, maar die 
heeft er niets mee te maken. Komt de 
waarheid nog eens aan het licht?

Winter
Koning winter is nu echt even in het land. 
Het vriest dat het kraakt en er is volop 
sneeuw. Samen met een hele straffe oos-
tenwind zorgde die voor behoorlijk wat 
last voor het verkeer. Overal ontston-
den sneeuwduinen en de sneeuwploegen 
hadden de grootste moeite de wegen 
berijdbaar te houden.

Gelukkig kent de winter ook een andere 
kant. Sneeuwpret en schaatsen. Zelfs werd 
er aan langlaufen gedaan.

Sneeuwballengooien kon maar mondjes-
maat, omdat er stuifsneeuw lag en het te 
hard vroor. Maar dit is juist koren op de 
molen voor de schaatsliefhebber. Dank zij 
de inzet van het bestuur van de IJs vereni-
ging Roderwolde lag de baan er goed bij 
en kon er, zij het wel, coronaproof, worden 
geschaatst. Er werd dan ook volop gebruik 
van gemaakt door jong en oud. Helaas 
moest  de kantine gesloten blijven en kon 
er geen gebruik worden gemaakt van het 
toilet. Jammer genoeg viel de dooi al snel 
in en was de pret weer voorbij.
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Hallo allemaal,
Wat is het toch een rare tijd voor iedereen. 
Corona houdt nog steeds huis in Nederland 
en als gevolg daarvan moesten de scho-
len vlak voor de kerstvakantie opnieuw 
hun deuren sluiten. Ook deze keer werd 
de periode verlengd en hebben wij onze 
leerlingen uiteindelijk wekenlang moeten 
missen.

Ouders hielden afgelopen weken wederom 
vele ballen in de lucht: werken, thuison-
derwijs verzorgen en dan mag je ook nog 
gewoon ouder zijn... Dit verdient een groot 
applaus.

Gelukkig mochten wij de school op 8 
februari weer openen. Maar toen kwam 
Koning Winter om de hoek kijken… De 
eerste dag van de heropening van alle 
scholen werd een dag ijsvrij. Dit had nie-
mand kunnen bedenken. Inmiddels zijn 
we weer opgestart en wat is het fijn om 
weer gewoon les te kunnen geven en alle 
kinderen aan te kunnen kijken! Komende 
tijd zetten we de schouders er samen onder 
om het onderwijs weer op te pakken.

Afsluiting jaar 
Overvallen door de sluiting van het pri-
mair onderwijs kon ineens onze geplande 
kerstviering en de afsluiting van het jaar 
niet doorgaan. Halsoverkop moesten we 
flink improviseren. Het was een beetje gek, 
maar gelukkig werd het toch nog feestelijk. 
In plaats van een kerstdiner hebben we 
een kerstlunch gehouden met alle groepen 
in de hal. In de middag schonken wij een 
heuse high tea in de gang (met lekkers!) en 
als klap op de vuurpijl was er toch nog een 
gala en een disco in de gymzaal! 

Babynieuws
Juf Lotte is bevallen van een zoon: Raaf 
Frederikus de Jonge. Hij is geboren op 
11-01-2021, om 23u15. Hij weegt 3900g en 
is 52cm lang. Alles gaat goed. Van harte 
gefeliciteerd juf Lotte!

Weer een meester in de school!
Ook Juf Marijke Vrij is in verwachting. Tot 
de zomervakantie zal er in groep 3/4/5 
een vrolijke meester staan: Meester Anko 
Eefting. Door de lockdown heeft meester 
Anko een vliegende start op OBS Het Palet 
gehad. Hij draaide de afgelopen weken 
al mee in de noodopvang van de school 
en speelde al een rolletje in het thuis-
onderwijs van de middenbouw.  Nu we 
weer fysiek naar school gaan zal meester 
Anko het vaste gezicht in groep 3/4/5 zijn, 
samen met juf Marijke van der Laan (en 
later dit schooljaar weer met juf Lotte). Juf 
Marijke zal nog wel werkzaamheden op 
de achtergrond doen tot uiterlijk 3 maart. 
Daarna start haar zwangerschapsverlof 
helemaal.
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Verrassing voor de 
ouders
In de laatste week 
van de lockdown 
zijn Juf Marije 
Hagenauw en 
Meester Anko op 
pad gegaan om alle 
gezinnen een klei-
nigheidje te brengen. 
Namens de school 

bezorgden zij iedereen een zakje pannen-
koekmeel (van de molen!) om te bedanken 
voor de extra inspanningen van afgelopen 
tijd. We hopen dat het iedereen gesmaakt 
heeft!

Puzzelen maar!
Puzzelen maar! 
 

 
 
 
 
 

Puzzelen maar! 
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Puzzelen maar! 
 
 
 
 
 

 

Peuterspeelzaal Dreumes

Heerlijk.....dat is het juiste woord dat wij 
weer open zijn.

Er stonden verschillende aktiviteiten op 
het programma:

h Buiten spelen in de sneeuw



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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h  Afscheid van Florian
h Het welkom heetten van Puck

Iedereen was blij elkaar weer te zien. Voor 
de kinderen is het een natuurlijk proces, 
zij gingen verder waar zij in december zijn 
gestopt.

BSO De Boemerang

Noodopvang op de bso
Normaal gesproken hebben we een grote 
groep kinderen variërend van 10 tot 14 
kinderen. Met de noodopvang is dit aan-
zienlijk minder, maar het heeft ook z’n 
voordelen. Nu kunnen we heerlijk op stap!

Een middag naar de speeltuin in 
Roderwolde, even de paarden aaien. En 
als kers op de taart kunnen we eindelijk 
gebruik maken van de ijsbaan! Dit was 
toch echt wel een cadeautje, we hebben 
genoten!



 De Wôlmer  februari 2021  pagina 10

foto: Lia Snoek

Ik ben er nog steeds, mijn vader en 
moeder, ooms en tantes liggen lekker te 
slapen in deze boom. 
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INGEZONDEN

Winterpret
door diverse ouders

Sleeën op de dijk; sneeuwsnor en met de slee naar school. Ingestuurd door Jessie

hWat hebben we een prachtige ijsbaan in ons dorp. Waar een klein dorp weer groot in 
kan zijn. Toch lonkte het Leekstermeer. Donderdag de eerste baantjes gestrokken, maar 
het zwarte ijs leek nog niet sterk genoeg.
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Zaterdag is de hoek bij Sandebuur prachtig. 
Glimmend zwart ijs, deze plaatjes wou ik jul-
lie niet onthouden. Ingestuurd door Jessie

Foto’s van sneeuwpret, ingestuurd door 
Anouk.
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Nog meer foto’s van ijspret, ingestuurd 
door Joris
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Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,
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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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Dorpshuis

Potgrond actie 27 maart
Op 27 maart gaan we onze POTGROND 
ACTIE houden, in samenwerking met Buiter 
Roden. 

We brengen uw bestelling weer aan de 
deur. Net als met de oliebollen kunt u 
straks digitaal uw bestelling doorgeven. 
Verdere informatie en prijzen staan in de 
volgende Wolmer en krijgt u middels een 
flyer binnenkort in de brievenbus. We 
hopen op een grote afname.

Uitbreiding dorpshuis
Uit het verslag van vorige maand gaf ik aan, 
dat we al druk bezig waren met de inrich-
ting van de kantine. De gehele nieuwe pvc 
vloer is aangebracht en de nieuwe bar met 
keukenblok is geplaatst. Inmiddels komen 
we er achter, dat we nu een “zee” van 
ruimte hebben achter de nieuwe bar en we 
elkaar niet meer in de weg hoeven lopen 
bij de bediening. 

We wachten nu op de bouwaannemer voor 
het aanbrengen van het verlichtingsplan 
en afwerking met nieuwe plinten en het 
verdere installatiewerk.

De schildersploeg heeft alle verf- en saus-
werk gereed tot en met de voordeur. De 

Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Beste dorpsgenoten,
In deze Wolmer kunnen jullie lezen dat 
wij samen met het Platform Roderwolde 
eo in gesprek zijn met de gemeente en 
met Powerfield over het zonnepark bij 
Matsloot. 

Wat speelt er verder in Roderwolde?

Afvalkraam
de Gemeente zal dit voorjaar een 
afvalkraam plaatsen in Roderwolde. Deze 
afvalkraam zal 1 dagdeel per maand wor-
den geplaatst bij het Doedensplein. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de school-
tijden. Bij de afvalkraam kan een aantal 
afvalstromen in kleine hoeveelheden 
worden ingeleverd. Bijvoorbeeld stenen 
bloempotten, kleine elektrische apparaten, 
batterijen of een houten krukje.  Reden 
van de afvalkraam is dat er momenteel 
nog veel materialen in de grijze contai-
ner worden gegooid die eigenlijk naar het 
brengstation  zouden kunnen worden 
gebracht. Echter,, om voor een baksteen 
naar het brengstation te rijden is niet de 
praktijk.  Vandaar de afvalkraam. Voor 
meer informatie verwijzen we naar de 
gemeente.

Dorpsschouw
De dorpsschouw staat gepland op 13 april. 
Punten kunnen worden doorgegeven via 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl of bij 1 
van de bestuursleden.
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wanden, kozijnen en deuren zien er weer 
strak uit en zelfs de oude groene plavuizen 
in de hal blinken weer als nieuw!

In de kantine zullen nog alle oranje kunst-
stofdeuren geverfd moeten worden en 
eveneens de nieuwe plinten. Een schoon-
maak ploeg is inmiddels druk bezig met 
het reinigen van de keukeninventaris en 
alle koelkasten en gaan alle servies weer 
schoon in de kasten terugplaatsen.

Zodra we een beetje ruimte hebben in de 
nieuwe berging, beginnen we daar met 
de afwerking van de betonvloer en kun-
nen we daarna alle materieel en materiaal 
opslaan in deze nieuwe ruimte.

Half maart is de levering geregeld van het 
nieuwe meubilair, dus we hebben nog even 
de tijd, om alles af te werken. 

Inmiddels is geregeld, dat we de houten 
berging van het dorpshuis gaan gebrui-
ken voor de opslag van materialen voor 
toekomstige fairs of iets dergelijks en de 
materialen van de zeskampcommissie.

De oude ODA berging willen we ontruimen 
en de tussenwand naar de berging van de 
lagere school en kinderopvang weghalen, 
zodat er meer opslagruimte komt voor hun 
driewielers en skelters.

Hopelijk kunnen we de komende weken 
nog een beroep doen op de bijna 30 vrij-
willigers, om nog even weer bij te springen. 
Tot dusver was de bereidheid hiervoor 
echt grandioos. Op voorhand willen we 
alvast alle vrijwilligers bedanken voor hun 
inzet. 

Het streven is nog steeds om een soort 
“open huis” en officiële opening te kun-
nen organiseren voor alle inwoners en 

belangstellenden. De ruimte voor een 
feestje op 1,50 meter afstand is er wel, 
maar tot dusver zijn alle evenementen nog 
verboden. Wellicht hebben we binnenkort 
de pandemie met zijn allen onder controle 
en kunnen daarna weer volop genieten van 
de vele activiteiten in ons dorp en vooral 
rondom het dorpshuis.

Henk Buring, bestuurslid “uitbreiding” 
Dorpshuis Roderwolde

Rowolmer Archief

Schoolfeesten van vroeger (4) 
Waarschijnlijk is er in 1887 wel een 
schoolfeest georganiseerd, maar daarvan 
is niets terug te vinden. Pas drie jaar later 
duikt er in de welbekende Provinciale 
Drentsche en Asser Courant een aankondi-
ging en een verslag op.

De zomer van 1890 was blijkbaar niet al te 
best, zo begrijpen we uit dit artikel van 30 
juli. De reis ging naar Nienoord, toen nog 
bewoond door de rijkste man van de pro-
vincie Groningen, jonkheer Van Panhuys, 
die later tragisch in het Hoendiep zou 
verdrinken.
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Maar gelukkig bleek het weer op de fees-
telijke dag mee te vallen. Het bloemrijke 
verslag is zo te lezen door een van de 
ouders geschreven.

Het schoolbezoek was in de afgelopen 
jaren verbeterd en een prijs van een gulden 
voor de echte leergierigen was in die tijd 
vast iets moois. Er is daarvoor in het dorp 
hoogstwaarschijnlijk gecollecteerd onder 
aanvoering van “den heer Hansen, h.d.s.”, 
het hoofd der school Jannes Hansen die er 
in Roderwolde ondertussen al 28 dienstja-
ren op had zitten.

Roderwolde, 1 Aug. 
Evenals de Grieken hunne olympische 
spelen hadden na het einde van elke olym-
piade, zoo ook hebben wij ze hier, met dit 
verschil, dat eene olympiade bij ons drie 
in plaats van vier jaren duurt. Heden dan 
viert ons geheele dorp zijn derde olympi-
ade, m. a. w. wil dit zeggen zijn derde feest. 

Een feestdag, in den volsten zin van het 
woord, zoo mogen we hem gerust noemen, 
want het geldt niets meer en minder dan 
een schoolfeest, en we weten allen, waar 
het gelaat onzer kinderen schittert van 
vreugde en genot, daar hebben wij ouders 
dubbel genoegen. En ge hadt hedenmor-
gen hun gelaat moeten zien, toen ze op met 
groen en bloemen versierde wagens geze-
ten, hun tochtje naar Midwolde met de 

“Nienoord” ondernamen. Op een twintigtal 
wagens trokken de kleinen, de onder-
wijzers en feestcommissie, met muziek 
voorop, naar het logement van den heer 
Smit. Na hier geruimen tijd gespeeld te 
hebben, afgewisseld door het drinken van 
melk en het veroberen van koek en andere 
versnaperingen, nam men den terugweg 
weder aan, zoodat men te half drie onge-
veer weder bij de school was aangeland, 
waar het feest verder werd voortgezet. In 

volle vroolijkheid werd de dag ten einde 
gebracht. 

Doch niet alleen zou deze dag een vreug-
dedag voor heden wezen, hij zou ook een 
herinneringsdag blijven, want dank zij de 
milde bijdragen onzer ingezetenen, kon 
ieder kind deelnemen aan eene tombola, 
waar door ieder in de gelegenheid was een 
fraaie prijs mee naar huis te nemen. 

Ten slotte werd hun nog medegedeeld, dat 
wie geen enkele les had verzuimd, en dit 
aantal was heden 42 van de 75 leerlin-
gen, een extra prijs zouden hebben voor 
getrouw schoolbezoek. Die van de hoog-
ste afdeeling van den heer Hansen, h. d. s., 
geene enkele les had verzuimd, mocht naar 
keuze een prijs bestellen van een gulden, 
een van de middenste afdeeling, zonder 
verzuim, een prijs van 75 cent, een van 
de laagste afdeeling eene dito van 50 cent, 
terwijl kinderen van een tot en met tien 
lessen verzuim een minderen prijs moch-
ten bestellen. Het spreekt van zelf, dat de 
leerlingen van den onderwijzer in dezelfde 
rechten mochten deelen. Hoogst gelukkig 
gingen ze naar huis.

In opgewekte stemming werd later bij 
den heer L. Hof, waar muziek was, en bij 
anderen door ouders en jonge lieden feest 
gevierd.
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RECEPT VAN DE MAAND

Monchoutaart met witte chocolade en mango

Ingrediënten
Voor de bodem:
h 200 gram Bastogne Duo óf 100 gram 

Bastogne en 100 gram biscuit
h Circa 80 gram roomboter

Voor de vulling:
h 180 gram witte chocolade
h 250 ml slagroom
h 200 gram monchou
h 2 tl citroensap

Voor de topping:
h 2 tl citroensap
h 400 gram mango (diepvries)
h 3 blaadjes gelatine
h 4 el suiker

Bereidingswijze:
h Bekleed een springvorm van 24 cm met 

bakpapier en vet de zijkanten in met 
boter.
h  Verkruimel de Bastognekoekjes en 

smelt de roomboter. Meng deze door 
elkaar. Schep dit in de springvorm en 
druk goed aan. Zet voor minimaal 15 
minuten in de koelkast.
h  Smelt de witte chocolade au bain-marie 

of in een kommetje in de magnetron ( 
600 watt en om de 30 seconden door-
roeren). Laat iets afkoelen.
h  Klop de slagroom stijf.
h  Klop de Monchou los met 2 tl 

citroensap.
h  Meng de monchou met de slagroom en 

gesmolten chocolade. Schep het mon-
chou mengsel in de springvorm. Zet 
terug in de koelkast.
h  Week, voor de topping,  de gelatine 

minimaal 10 minuten in koud water. 
Verwarm in een pannetje de mango 
samen met de suiker en 2 tl citroensap. 

Wanneer de mango ontdooid en warm 
is zet je het pannetje van het fornuis 
en pureer de mango dan glad met een 
staafmixer.
h  Knijp de gelatine uit en roer door de 

mango heen. Af laten koelen tot kamer-
temperatuur. Wel af en toe doorroeren.
h  Giet de mango over de taart en laat de 

taart dan circa 3 uur opstijven in de 
koelkast.

Eet smakelijk!!

MILIEU EN ENERGIE

Energiek Roderwolde
Inge Noordhof

Zonnepanelen in Matsloot?
U heeft het ongetwijfeld gelezen of 
gehoord: het bedrijf Powerfield heeft plan-
nen om bij Matsloot  een zonnepark te 
realiseren. Zij zijn daar inmiddels eigenaar 
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van bijna 50 ha landbouwgrond (rondom 
Matsloot 10). 

Gemeente en Powerfield
De gemeente heeft Powerfield de ruimte 
geboden om daarvoor een plan te ontwik-
kelen, maar heeft als voorwaarde gesteld 
dat het bedrijf vanaf het begin het overleg 
voert met bewoners (direct omwonen-
den en de ‘schoolkring Roderwolde’), de 
natuurorganisaties, waterschappen, etc. 

Powerfield  en Roderwolde eo
Om die reden heeft Powerfield inmid-
dels ook bij Energiek Roderwolde en 
Dorpsbelangen aangeklopt om hier-
over het gesprek te openen. Dinsdag 
9 februari jl. heeft een eerste kennis-
makingsgesprek plaatsgevonden met 
vertegenwoordigers van Dorpsbelangen en 
Energiek Roderwolde. In dat gesprek heeft 
Powerfield zich voorgesteld en aangegeven 
dat zij graag van ons horen hoe wij tegen 
hun initiatief aankijken. Concrete plan-
nen zijn er nog niet; daar wil het bedrijf nu 
graag mee aan de gang.

Gebiedsvisie
In het gesprek hebben wij geconstateerd 
dat er nog heel veel onduidelijk is over 
de ontwikkelingen in het gebied rond 
Matsloot. We weten dat 3 gemeenten en 
provincies werken aan een ‘gebiedsvisie’ 

voor het hele gebied ten noorden en zui-
den van de A7. Die visie moet aangeven of 
er ruimte is voor vormen van duurzame 
energie (wind en/of zon) en zo ja wat en 
waar. Daarnaast spelen er nog de belangen 
van Cosun en de mogelijke aanleg van een 
fietssnelweg. 

Hoe nu verder
Vanwege dit alles lijkt het voorbarig om nu 
al over concrete invulling van een min of 
meer toevallig perceel te praten, terwijl we 
nog geen zicht hebben over wat er in het 
gebied als geheel zou kunnen gaan gebeu-
ren. Daar staat tegenover dat Energiek 
Roderwolde natuurlijk al een tijdje bezig 
is om te werken aan een energieneutraal 
Roderwolde en dat hier wellicht kansen 
liggen. We hebben Powerfield aangegeven 
dat we nu eerst even de tijd nemen om 
over hun uitleg en de bredere gebiedsvi-
sie na te denken. Daarbij zullen we zeker 
het hele dorp en de omgeving betrek-
ken. We houden u via de berichten van 
Dorpsbelangen, Energiek Roderwolde en 
de Wolmer op de hoogte! 

Vragen en ideeën
Voor vragen en met ideeën kunt u zich 
richten tot info@energiekroderwolde.nl

Dorpsbelangen Roderwolde/ Energiek 
Roderwolde
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

15: 1000-2020 – Vóór ‘t verdrinken de kerk 
uit....
Zoals we de vorige keer al zagen schoven 
de Rowôlmer veenboeren (waarschijn-
lijk ging het hier maximaal om zo’n 40-50 
boerenbedrijven) vanuit het Noorden 
in verschillende etappes en bloksgewijs 
het veen in, richting het huidige dorp 
Roderwolde. Ze leefden voornamelijk van 
hun vee, dat graasde op schraal grasland, 
z.g. blauwgraslanden. Ook kwam akker-
bouw voor (voornamelijk de verbouw van 
(vezel-!) hennep, een handelsgewas). Op 
sommige plaatsen werd turf gestoken: 
de resterende petgaten zijn naderhand 
weer met veen en klei opgevuld, maar in 
het oostelijke Matslootgebied zijn ze nog 
te herkennen. Het Leekstermeer is een 
misschien wat uit de hand gelopen turf-
exploitatie, waar petgaten door afslag van 
de oevers tot een meer zijn uitgegroeid. 
Door regelmatige invallen van de zee via 
een oude inham bevatte het veen hier 
nogal wat zout: de oorspronkelijke naam 
Zulthemeer zou hier iets mee te maken 
kunnen hebben.

Maar terug naar Roderwolde.... De 
Rowôlmers (toen nog wonende in het 
onland) hadden rond 1100 een kerk 
gesticht die zich van die van Roden had 
afgesplitst: in 1139 wordt hij voor het 
eerst genoemd. Waarschijnlijk was die 
kerk van hout. Hij moet ergens in “De 
Onlanden” hebben gestaan, waarschijn-
lijk op de z.g. Kerkkavel (zie kaartje). 
Deze langgerekte strook land was tot het 
midden van de 19-de eeuw nog eigen-
dom van de kerk en bevindt zich min of 
meer in het midden van het oude ontgin-
ningsfront als een doorlopende, rechte 

baan vanaf de eerste ontginning (bij Pool/
van der Dong) via het Kerkhof tot aan 
de huidige kerk. Het ligt pal naast het 
lange, rechte stuk van de Hooiweg dat van 
de Sandebuursedijk tot aan de snelweg 
loopt, aan de kant van het Leekstermeer. 
De namen Kerksloot en Pastoorsland 
herinneren hier nog aan de vroegere 
grondeigenaar (Tip: kijk voor deze per-
ceelsnamen ook eens op de getekende 
grote kaart van “historisch” Roderwolde, 
die in het museum van de molen hangt).  
Van die oude kerk is tot dusver geen spoor 
teruggevonden, ondanks het uitgebreide 
grondonderzoek bij de aanleg van “De 
Onlanden”. Een goede gok is misschien het 
perceel op de hoek van de Hooiweg en de 
Sandebuursedijk (het vroegere huis van 
de watermolenaar), de enige plaats in het 
noordelijke deel van de kerkkavel met een 
hoge zandondergrond. 

Midden op het Kerkhof stond de volgende 
kerk, gebouwd van baksteen (de z.g. kloos-
termoppen), waarvan het bouwjaar ergens 
in de 14-de/15-de eeuw wordt geplaatst 
en die in 1831 werd opgeruimd. O.a. op 
basis van wat gevonden brokken tufsteen 
(één brok werd overigens op een heel 
andere plaats, in de huisplaats langs de 
Roderwolderdijk gevonden) wordt soms 
zelfs gespeculeerd dat deze kerk nog een 
tufstenen voorganger zou kunnen hebben 
gehad. In 1831 werd de Rowôlmer kerk 
uiteindelijk op de huidige plaats gebouwd, 
gedeeltelijk gebruik makend van bouwma-
teriaal afkomstig van de afgebroken kerk. 

Voor wat betreft het grondbezit had de 
kerk geluk (of misschien dwong de kerk 
dat wel af...): het is een heel lang kavel dat, 
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zoals hierboven al werd aangegeven, vanaf 
de eerste ontginning (bij Pool/van der 
Dong) uiteindelijk tot aan de huidige kerk 
loopt. De grondeigenaren in de oostelijke 
Onlanden hadden wat minder geluk: bij 
hen liep het ontginningsfront al snel tegen 
het Peizerdiep aan. Terwijl andere boe-
ren en de kerk door konden gaan met het 
ontginnen van het veen moesten zij probe-
ren om met hun al ontgonnen kavels er het 
beste van te maken bij een voortdurend 
stijgende waterstand. Het is dan ook geen 
toeval dat juist in dit deel van de huidige 

“Onlanden” de huisplaatsen werden opge-
hoogd, (soms zelfs meerdere malen) en we 
ze nu nog in het veld kunnen herkennen. 
Van de huisplaatsen op de niet opgehoogde, 
meer westelijk gelegen kavels zien we op 
het oog niets meer terug.

Bij een steeds toenemende wateroverlast 
werden de oostelijke opgehoogde huis-
plaatsen op den duur toch weer verlaten 
en de bijbehorende kavels verkocht. In het 
midden van de 19-de eeuw zijn daarom 
vrijwel alle percelen in de oostelijke 
Onlanden (de kant van het Peizerdiep) in 
handen van niet-Rowôlmers, terwijl de 
eigenaren van de westelijke percelen hoog 
en droog op de Foxwôlmer/Rowôlmer 
zandrug of op Sandebuur wonen.

Op dat moment werd ons deel van “De 
Onlanden” nog uitsluitend gebruikt als 
hooiland en voor de extensieve veehou-
derij en was er van de rijke historie van 
dit gebied nauwelijks meer iets te zien. Na 
de recente inrichting tot natuurgebied 
verdwijnen nu ook de laatste zichtbare 
sporen, te weten de oude verkaveling. De 
laatste nog eenvoudig zichtbare huisplaats 
(en dat is meteen een hele grote) ligt op 
de kruising van de Roderwolderdijk en de 
hoogspanningsleiding, maar je zult goed 
moeten kijken....

NATUUR EN OMGEVING

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

Sneeuw!
Eindelijk was het weer eens winter in ons 
land. Als echte natuurliefhebber mag ik 
daar natuurlijk niet zo enthousiast over 
zijn, want het is voor de meeste dieren 
geen makkie om voedsel te vinden, juist in 
een tijd dat je veel voedsel nodig bent, om 
de kou te weerstaan.

Vinkjes; vrouwtje en mannetje op 
zoek naar voedsel in de sneeuw

Voor mij is dit een prachtig fenomeen, dat 
de mogelijkheden biedt om het gedrag 
van het wild en de vogels waar te nemen, 
terwijl ze er op dat moment niet zijn. In 
de sneeuw zie je maar eens weer hoeveel 
hazen, reeën, vossen, dassen enz. zich in 
het gebied verplaatsen op het moment dat 
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jij er niet bent en dat is vooral ’s nachts. Ze 
zijn er overdag ook als jij er wandelt, maar 
je ziet ze meestal niet, tenzij een loslo-
pende hond ze opjaagt!

Graag doe ik dan hier nog eens een drin-
gende oproep: Als je in De Onlanden, De 
Kleibosch, of in een ander natuurgebied 
gaat wandelen met de hond: - Hou hem/
haar aangelijnd!-

Je denkt dat het geen kwaad kan, want “hij 
blijft toch in de buurt”, maar er zit wel 
degelijk wild in de omgeving en dat wordt 
onrustig of zelfs opgejaagd en ze gebruiken 
dan veel energie, die ze juist nodig heb-
ben om het tekort aan voedsel en de kou te 
overleven.

Ree op de vlucht

Quiz
Het is zo leuk om al die sporen te determi-
neren en uit te zoeken welk dier heeft hier 
nou gelopen, maar vooral ook, wat heeft 
hij hier gedaan?

Lia bedacht om daar een quizje van te 
maken. De sporen van welk dier staan op 
onderstaande foto’s en vooral wat deed hij/
zij. Voedsel zoeken, rennen, scharrelen, 
slapen o.i.d?

Als je mee wilt doen, geef dan voor 12 
maart met vermelding van het num-
mer van de foto een korte omschrijving 
van hetgeen je denkt dat er te zien is naar 
wilenlia@gmail.com 

Degene met de beste antwoorden krijgt 
een aardigheidje. De vraag staat onder de 
foto. Succes! 

1 Welk dier kwam hier langs?

2 Welk dier? (beide foto’s van hetzelfde 
dier, pootafdrukken zijn ca 6-8 cm 
lang)
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3 Zuidermaden. Wat ligt er op het ijs en 
waarom?  

4 Van welk dier zijn deze sporen?

5 Welk dier? De poten zijn 6-8 cm lang. 
De voorpoten zijn groter dan de achter-
poten. (Wat zegt dat?)

Let op!: Er zijn een paar zgn. dubbelpren-
ten, dwz de achterpoot staat op bijna 
dezelfde plek als de voorpoot.

6 Wat is hier gebeurd? (Onder de sneeuw 
ligt ijs)
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7 Welk dier en wat deed hij/zij hier? 
(beide bovenstaande foto’s Sonja vd 
Wijk)

8 Welk dier en wat betekent het dat de 
poten vrijwel naast elkaar staan? (ver-
gelijk foto 2).



kijk voor al onze producten op www.schuiling.nl
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VAN ONDER DE WIEKEN

Het blijft heel rustig maar ook koud
Dirk Magré en Wilma Bruin

Corona houdt ons nog steeds goed bezig.
We hadden in de molen ten behoeve van 
de voorraad lijnolie nog wel een keer wil-
len olieslaan (dan wel zonder publiek…). 
Dit dan volgens de regels en dus op 1½ 
meter onderlinge afstand en met een klei-
ner team dan normaal.

De actuele situatie en zorgen om het aantal 
besmettingen met Covid-19 maken dat 
ieder maar 1 persoon per dag op bezoek 
mag ontvangen. Niet essentiële werkzaam-
heden ook niet door laten gaan. “Werk 
thuis” gaat voor olieslaan niet op. Toch is 
er altijd nog wel een klein beetje nieuws.

Sneeuw
De eerste week van februari werden we 
verrast door echt winterweer. Met name 
in het begin met een beste sneeuwstorm 
en stuifsneeuw. Velen zagen (met name in 
schuren waar de deuren wat minder her-
metisch sluiten) hoopjes sneeuw binnen 
komen.

Hoe zit dat dan met de molen? Eerlijk 
gezegd viel dat enorm mee. Beneden bij de 
olieslag bleek een raam aan de achterzijde 
toch wat te kieren. Resultaat:

Ook op de stellingzolder (toch zo’n 10 
meter boven de grond) was wat sneeuw 
onder de deur door gekomen. Het mag 
allemaal geen naam hebben en is te wei-
nig om echt op te moeten ruimen. Het 
smelt vanzelf en dan blijft er een heel klein 
plasje water liggen.

Meelvoorraad
Helaas is het koppel maalstenen nog 
(steeds) niet gerepareerd. Zo langzamer-
hand vond ik het wel jammer niets te 
kunnen aanbieden in onze online verkoop. 
Daarom heb ik bij een collega molenaar 
wat tarwe, rogge en boekweit gekocht. Het 
is ook allemaal biologisch. Zelf maal ik 
Ommelander tarwe. Dit is Groningerland 
tarwe. Het brood is met deze tarwe iets 
donkerder van kleur (natuurlijk moest ik 
het zelf eerst uitproberen). De smaak is 
zondermeer uitstekend! Via de website is 
het weer te bestellen op de bekende wijze.
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De huidige (afgewogen) voorraad:

De molen stond stil, toch voldoende 
beweging.
Het weekend van13 en 14 februari was het 
volop ijspret. Zeker ook in Roderwolde. 
Terwijl de vlaggen wapperden en de 
muziek klonk draaiden heel wat mensen 
hun rondjes op onze “eigen” ijsbaan.

Voor de molen op (en niet in) de haven 
waren ook heel wat schaatsliefhebbers 
afgekomen:

Gezellig druk op zondag. Op zaterdag 
waren nog veel meer mensen hier aan 
het schaatsen. Er stond een rij auto’s, 

te vergelijken met de avonden van het 
openluchtspel!

Onze “webwinkel”
Zoals hiervoor al is verteld, is er weer meel 
te koop in de molen. Op de website www.
woldzigt-roderwolde.nl vind je het “bestel-
formulier molenproducten”.

Daarop geef je aan wat je wilt bestellen. 
Als je het formulier verstuurt (button 
onderaan het formulier), dan nemen wij 
z.s.m. contact met je op om af te spreken 
wanneer het kan worden opgehaald.

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

blijft gesloten voor publiek. 
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Ingezonden door Sybrand van Dijk
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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
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NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER

Eerste keren
Nynke Krist-Talsma

Ere wie ere toekomt. Manlief brengt vaak 
mijn column samen tot een titel dan wel 
onderwerp. Al voordat ik ‘m geschreven 
heb. Ik verzucht een keer hardop dat ik 
aan de bak moet, hij gooit er een oneliner 
uit waar ik mee verder kan. Ik bedenk me 
nu, wellicht is dit wel sprekend voor hoe 
het hier (vaak?) werkt. Ik/de vrouw, veel 
woorden om te komen tot wat er gezegd 
moet worden. Hij/de man, kort van stof 
maar gevat.

Dit keer somde ik op wat ik allemaal 
gebruiken kon en vroeg me hardop af hoe 
daar een lijn tussen te trekken. Meneer zei 
enkel de 2 bovenste woorden, et voila. 
h Sneeuw en ijs voor onze jongste
h Start op de basisschool voor onze 

middelste
h Schaatsen voor de grootste
h Papa’s val in een wak
h Moeders enthousiast op de schaats 

Februari is voor ons altijd al een maand 
van veel verjaardagen. Ooit riep ik: “in 
februari geen kind van mij” en warempel 
dat mislukt zowaar twee keer. Hoewel ik 
het hardgrondig, elk jaar weer, iedereen 
die het horen wil, vertel (bij deze!), klagen 
doe ik niet hoor. Tel je zegeningen is het. 
Maar dit jaar schrijven we in een wel heel 
bijzondere februari-week. School werd 
precies op tijd weer opgestart zodat onze 
middelste kon gaan wennen net voordat hij 
4 wordt. … En voordat mama overspannen 
werd van een dreumes, peuter en kleuter 
de hele dag alleen bezig moeten houden. 

We kennen hem als een brulaapje in 
nieuwe situaties: eng, doodeng, en hoezo 
woorden gebruiken of je lieflijk achter 

moeders verschuilen, als je ook je keel-
banden gebruiken kan. U snapt: ik hield 
m’n hart vast. De ouwelui mogen school in 
coronatijd niet in, de kinders gaan zelf met 
juf, dus we zeiden: maar even zien hoe dat 
‘m wordt. Meneertje begon te jammeren, 
dus juf – wiens gebrul bij de start op de 
peuterspeelzaal nog in de oren nagalmde 
en deskundig in deze situatie zoals ze is 

– zei  dat er wel één van ons mee mocht. 
In de klas waren wij al snel uit beeld: ons 
ventje ging kleien met juf aan zijn zij. Later 
vatte hij samen: “deze juf vind ik nu lief 
mama”.

Twee dagen later zit hij aan de zijkant van 
de prachtige ijsbaan hier in het dorp. Hij 
is met papa en grote broer er naar toe. Een 
setje dubbelijzers in de tas. Nee, meneertje 
is duidelijk. Hij niet het ijs op. Hij obser-
veert in stilte en is niet te overreden een 
stap te zetten. Totdat hij na ong. 15 min. 
zijn durf heeft gevonden. Voorzichtig 
schuifelt hij wat. Zet stapjes. En hé twee 
uur later wil hij zelfs de ijzers onder. Een 
dag later jakkert hij over de kinderbaan. 

Wat een lol! Elk kind een kind. Elke start 
een start. De wonderen zijn de wereld nog 
niet uit. We genieten op oer-Hollandse 
dorpse breedte van deze mooie week.
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RONDJE OM DE KERK

Ree
Sybrand van Dijk

Sneeuw bedekt vele dingen. Wat werden 
we in een prachtige wereld wakker, een 
paar weken geleden! Alle braggel, alle plas-
sen en alle  stukgereden bermen waren 
barmhartig bedekt met een betoverende 
laag wit. Wie de eerste dag de vlijm-
scherpe, koude wind trotseerde, betrad 
een ongekende sneeuwwereld. Sneeuw op 
de bomen. Sneeuw op de velden. Sneeuw 
in de lucht en sneeuw in je oren. Je wangen 
gingen er vuurrood van gloeien.

En toen we uiteindelijk ook nog eens 
konden schaatsen, was de schoonheid 
compleet. Want zeg nou zelf, wat is er 
mooier dan schaatsers op de Schipsloot, 
besneeuwde velden en onze molen 
Woldzigt op de achtergrond? Het waren 
heerlijke dagen.

Sneeuw maakt óók dingen zichtbaar. Hoe 
de hazen lopen, zie je ineens aan de spo-
ren die ze achterlaten. Maar ook vogels, 
huiskatten, honden en mensen laten hun 
voetstappen na. Zo heb ik nooit geweten 

wat een vogelsnelweg onze coniferen-
haag aan de Pastorielaan eigenlijk is. 
Honderden vogelpootjes lieten zien dat het 
er drukker kan zijn dan in de Kalverstraat. 
Goed beschermd tegen gevaar uit de lucht 
hippen de vogels er, terwijl ze rondkijken 
naar eten. En dreigt het gevaar van de 
grond? Dan springen ze gauw de dichte 
haag in. Op een ochtend zweefde een 
sperwer door de tuin en zagen we het 
verdedigingsmechanisme in werking. Met 
snel vleugelgefladder brachten alle kleine 
vogels zich in veiligheid.

Maar het ontroerendste was dit: er liep 
onverwacht een spoor door de sneeuw 
van steeds twee regelmatig ingedrukte 
ellipsen. Een hoefdier! Maar welk? Ik 
hoopte op ree. Ik vroeg het aan iemand die 
er verstand van heeft en die zei: een ree. 
Stel je toch voor! Die ijle elegantie op vier 
ranke pootjes in jouw tuin! Terwijl je zelf 
ligt te slapen, stapt ze daar. Snuffelt met 
een grote rubberen dopneus in de sneeuw. 
Kijkt met grote meisjesogen de nacht in. 
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De voetstapjes maakten rondjes rond de 
composthoop. Daar had het dier wat staan 
knabbelen aan de weggegooide groenten-
resten. Via het openlucht theater is het na 
verloop van tijd weer weggegaan.

Ik stond naar de afdrukken te kijken en 
verdween in de verwondering. Voelde me 
deel van een eeuwigheid. Er is zo veel waar 

ik geen weet van heb. Er is veel meer dan 
ik kan bedenken of regelen. Alles is groter.

Nee, het ree zelf heb ik niet gezien. Maar 
misschien is dat wel het allermooiste. Ik 
zag alleen dat hij er was gewéést. Vanaf nu 
kijk ik toch heel anders uit mijn kamer-
raam de wereld in.

GEDICHT

Corona virus (3) 
Bart Henstra

Inmiddels zien en horen we vanuit alle kanten.
Vertellen en lezen over diverse corona 
varianten.
Zitten nu als het ware met “de gebakken 
peren”.
Juist, nu we hoop kregen door het vaccineren.

Moeten nu, evenals “de kippen vroeg in ons 
hok”.
Als gevolg van die vervelende ingelaste 
avondklok.
Ook is het toch wel iets voor echtparen,  
gemeen.
Van bezoek en visite, laat het per persoon bij 
een.

Was het voorheen voor ouderen die 
eenzaamheid.
Nu zijn het ook de jongeren, vooral geen 
kleinigheid.
Steeds meer gaat het in de gemeenschap 
kraken.
Temeer, omdat we ons zo weinig kunnen 
vermaken!

Ja, onze Hugo de Jonge krijgt veel kritiek te 
horen.
Desalniettemin doet deze zijn werk naar 
behoren.

Eerlijk gezegd, ik zou niet graag in zijn schoe-
nen staan.
Het is terecht nu ook wat je noemt , een 
hondenbaan! 

Gelukkig kwam moeder natuur hem en ons 
tegemoet.
En deed de sneeuw en ijs ons allen bijzonder 
goed.
Voor even die corona en haar narigheid 
vergeten.
En beelden van vroeger, in het heden welkom 
heten! 

En die natuur heeft nog veel meer in het 
verschiet. 
Als je in het voorjaar bomen en bloemen ont-
luiken ziet.
Zelfs de vogels zingen dan vrolijk het mooiste 
lied.
En mensen vergeten voor even ons corona 
verdriet!
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INGEZONDEN

Naschrift: Afscheid uit Roderwolde
Bertus Jan Epema

In overleg met mijn vader en moeder, Jan 
en Nel, mag ik nog een kleine aanvul-
ling doen van het stuk dat namens hen in 
de vorige editie van ‘de Wôlmer’ stond. 
Tijdens het lezen van hun bijdrage, miste 
ik het enorme plezier en genot dat ze heb-
ben ervaren de afgelopen 41 jaar aan de 
Roderwolderweg 17. Toen ik dat met ze 
deelde, werd dat wel beaamd. Maar ik kan 
wel een complete ‘Wôlmer’ volschrijven 
met gebeurtenissen, activiteiten en voor-
vallen, aldus mijn moeder. Daar zit toch 
niemand op te wachten? Misschien niet. 
Maar toch: een kleine bloemlezing, die 
vooral de eerdergenoemde aspecten bena-
drukt, zou wel passend zijn. Vandaar dit, 
door mijn ouders goedgekeurde, ‘naschrift’. 

Vanaf het allereerste moment dat wij in 
Foxwolde woonden hebben mijn ouders 
genoten van de omgeving. Er is bijna geen 
dag voorbijgegaan dat één van hen in ‘de 
Kleibosch’ ging wandelen. Met de hond, 
met ons, samen, later met de kleinkinde-
ren, met vrienden of alleen. Dit was één 
van de grote rijkdommen die ze altijd heb-
ben gekoesterd: zo’n mooi stukje natuur 
als achtertuin!

Wellicht daardoor geïnspireerd of gewoon 
omdat hij het leuk vond, is mijn vader 
hun tuin en stukje weiland ook, stukje 
bij beetje, gaan omtoveren tot een mini-
Kleibosch. Met vijver, met geheimzinnige 
paadjes, met bomen en struiken en met 
ondoordringbare gedeeltes. Ik denk dat 
dit met name voor mijn vader een extra 
dimensie aan zijn leven opleverde, die niet 
makkelijk onderschat kan worden. 

Wij zijn met vier kinderen: Iemke, Anne 
Mieke, Maarten en ‘ik’ zei de gek. Omdat 
er genoeg ruimte in het huis zat en mijn 
moeder niet snel iets te veel was, moch-
ten onze vriendjes en vriendinnetjes altijd 
langs komen en zo nodig blijven slapen. 
Deze gezelligheid en warmte heeft het 
huis en ons gezin altijd omringd en is later 
door onze kinderen ook weer zo ervaren 
als ze bij opa en oma Foxwolde waren en/
of bleven logeren. Hoewel mijn zussen niet 
altijd blij waren met de afgelegen positie 
van ons huis t.o.v. het centrum in Roden 
en Groningen. Een mens kan niet alles 
hebben.

Voor Maarten en mij was het een feest 
om in Foxwolde te wonen. We had-
den het geluk met veel buur(t)kinderen 
van dezelfde leeftijd op te kunnen trek-
ken. Wat hebben we een plezier samen 
met hen gehad!! Saillant detail: Bouwina 
Ensing is met mijn, nog altijd, zeer goede 
jeugdvriend Herman Woudstra gaan 
samenwonen en zijn nog steeds hele goede 
vrienden van ons. Hun kinderen en de 
onze zijn ook weer goed bevriend met 
elkaar. Mooi toch?! 

De vrijheid en de ruimte waar mijn ouders 
zo van hebben genoten waren ook voor 
ons een ‘groot goed’. Trekker rijden bij 
Halbe, hooien bij Jan en Ida, rondstruinen 
op het erf van mijn naamgenoot en de fijne 
buren Bertus en Willy, windsurfen op 
het Leekstermeer met vervoer door Erik 
Oosterhof en met elkaar het bos onveilig 
maken met opgevoerde brommers (iets 
waar ik nu, als rechtgeaarde GroenLinkser, 
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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
natuurlijk niet meer achter kan staan 
;-) . Ik kan nog wel 1000 dingen noemen, 
waarvan wij genoten hebben en mensen 
noemen, waar wij goede herinneringen 
aan bewaren! Sommigen zie en spreek ik 
gelukkig nog steeds met enige regelmaat. 

Mijn ouders zijn in de loop van de tijd 
bij steeds meer buurtgenoten betrok-
ken geraakt. Allemaal mensen die op 
hun pad kwamen. Via de kerk, via de 
buurt of gewoon via via. Al die mensen 
bij naam noemen heeft niet veel zin; al 
deze contacten hebben mooie en dier-
bare herinneringen opgeleverd en lopen 
ook gewoon nu nog door. Het is hartver-
warmend om te zien van wie mijn ouders 
allemaal al een kaartje of een teken van 
leven hebben ontvangen, sinds ze in Roden 
zijn neergestreken. 

Zo hebben ze met pijn in hun hart hun 
paradijsje en alle mensen uit de buurt ach-
ter gelaten. Maar ook wel met een soort 
van opluchting. Het huis, met de schuur 
en de opstallen en de grote tuin, begon-
nen ineens een beetje een last te worden. 
Een last die ze nu omgeruild hebben voor 
een daalders plekje in Roden. Namens 
mijn ouders, maar ook namens de kinde-
ren, willen we iedereen in Foxwolde en in 
het hele ‘buitengebied’, bedanken voor 41 
goede jaren en we wensen jullie, inclusief 
Nienke en Jasper, onze waardige opvolgers 
aan de Roderwolderweg, nog veel woon- 
en leef plezier met elkaar op dit bijzondere 
stukje aardkloot! 
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Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

Greetje Ensing - Zoelman
Gediplomeerd trimster

Moleneind 3
9321 TX Peize
06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl 
info@trimsalonmolenbrug.nl


