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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
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Van de redactie
Hella Balster

Na een frisse ijzige schaatsperiode hangt 
het in de lucht: de lente!

De natuur komt weer tot leven, prach-
tige zwartwitte lammetjes huppelen in de 
Onlanden, krokussen worden gespot, zelfs 
op het schoolplein! 

Lentekriebels leiden bij mij altijd tot posi-
tieve gedachten. Gelukkig is er ook weer 
ruimte voor gezamenlijke activiteiten. Ik 
noem bijvoorbeeld het opruimen in het 
dorp op 17 april.

Over het klimaat gesproken, Loes heeft 
een prachtig verslag gemaakt van de kli-
maattop op 21 januari in Groningen.

Deze keer wordt onze interviewer geïn-
terviewd en maken we kennis met de 
Onlandse postzegel, een “musthave” voor 
alle Rowolmers en verzamelaars.

Zo, nu snel naar de stembus. Wat zal ik 
gaan stemmen? Waarom moet ik steeds 
aan het tomaten-paprikasoeprecept den-
ken, toeval? 

De uitslag van de verkiezingen van stem-
mers in Roderwolde konden wij nog net in 
dit nummer opnemen.

Veel leesplezier!

In dit nummer

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Groep 1-2 6

Groep 6-7-8 8

Puzzelen maar! Voorjaars 
woordzoeker 9

Peuterspeelgroep Dreumes en Bso de 
Boemerang 10

14 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 14

15 AANKONDIGING Landelijke Opschoondag
Dorpshuis 16

IJsvereniging Roderwolde 17

18 MILIEU EN ENERGIE Energiek Roderwolde
19 AANKONDIGING Potgrondactie Dorpshuis 

2021
Rowolmer Archief 20

22 INGEZONDEN De klimaatbijeenkomst van 
21 januari

23 NATUUR EN OMGEVING Turf, jenever en 
potklei

24 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 
Onlanden

27 RECEPT VAN DE MAAND 
Tomaten- paprikasoep 

28 GEDICHT Pasen, feest van de verrijzenis. 
Halleluja!

30 VAN ONDER DE WIEKEN Wat is er nog te 
vertellen in deze stille periode? 

31 INGEZONDEN Speciale postzegels “Beleef 
de natuur - De Onlanden” ! 

32 EEN GOED GESPREK MET Henk van Kalken
35 RONDJE OM DE KERK Veilig Verkeer
36 INGEZONDEN Eerste Drentse kievitsei 

van 2021 gevonden 
37 NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER  

Moestuinieren
38 INGEZONDEN Meertmaond 

Streektaolmaond: broescursus Drents 

grote foto voorkant: J. van Hettema
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Plaatsnaambord weer terug
Ons plaatsnaambord bij de Hoofdstraat is 
weer terug. Het bord van 30kmzone ont-
breekt nog.

Maar zover bekend is het mysterie van de 
verdwijning nog niet opgelost.

Afvalkraam
Voor het storten van chemisch afval en 
kleine hoeveelheden puin etc. hoeft u 
niet meer naar het overlaadstation. Elke 
2e woensdag van de maand staat de 
afvalkraam van 10.00 – 14.00 uur op het 
Doedensplein bij het MFA en kunt u daar 
terecht.

Woensdag 10 maart stond die daar voor 
het eerst en er werd meteen volop gebruik 
van gemaakt. 

Een goed initiatief van onze gemeente!

Oplossing oversteek Noordholt/
Dwazziewegen in zicht?
Bij de laatste gemeenteraadsvergadering 
werd door wethouder Wekema bekend 
gemaakt, dat de gevaarlijke oversteek van 
de Dwazziewegen en de N372 een rotonde 
wordt.

Provincie en gemeente hebben er onlangs 
over gesproken. Onderzoek heeft opgele-
verd dat de beste oplossing een rotonde is. 
Wordt vervolgd.

Tweede Kamer verkiezingen
Op 17 maart waren de Tweede Kamer 
verkiezingen. Liefst 37 partijen deden 
hieraan mee.

In Roderwolde kon zelfs op een “38 e par-
tij” worden gestemd, als we tenminste het 
aanplakbord kunnen geloven. Beide kandi-
daten Dione een Daniek gaan voor: “Stem 
op ons, wij zijn altijd eerlijk.”
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De officiële uitslag van het stembureau Het 
Rode Hert volgt hieronder:

Partij                              aantal stemmen

VVD   77

PVV   25

CDA   25

D66   76

Groen Links  48

SP   14

PvdA   65

CU   14

PvdD   23

50 plus     4

FvD   12

Ja21   11

Code Oranje    1

Volt     5

BBB   33

NL beter    1

Trots op Ned    1

Lijst Henk Krol   1

Blanco     1

                                                                          
Totaal   437

Schoolnieuws
Marije Wind

Wisseling van de wacht
Vanaf maandag 8 maart zal Juf Marije 
Wind de extra taken van Juf Marijke Vrij 
overnemen i.v.m. haar zwangerschapsver-
lof. Gelukkig kunnen we dit intern goed 
oplossen. Juf Marijke van der Laan zal tot 
het einde van het schooljaar maandagen en 
woensdagen in groep 6/7/8 staan. Meester 
Anko zal, tot Juf Lotte terug is van haar 
zwangerschapsverlof, ook op de maandag 
in groep 3/4/5 staan. We zijn heel erg blij 
dat Meester Anko en Juf Marijke zo flexi-
bel zijn! We vinden het heel fijn dat de 
leerlingen zoveel mogelijk vaste gezichten 
blijven zien op onze school. We wensen juf 
Marijke Vrij een fijn zwangerschapsverlof! 

Schoolfruitactie 
Na de lockdown is de EU-schoolfruitactie 
gelukkig weer opgestart. Van 9 novem-
ber t/m 12 april krijgen alle kinderen van 
onze school 2x per week groente en fruit 
aangeboden. Dit eten we gezamenlijk in de 
ochtendpauze op woensdag en donderdag. 

De EU-schoolfruit actie is bedoeld om 
kinderen zoveel mogelijk verschillende 
soorten fruit en groente te laten proeven. 
Zo maken zij kennis met verschillende 
smaken en structuren. Soms zijn kinderen 
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pas gewend aan een onbekende smaak na 
tien tot vijftien keer proberen!

“Smaak is dus iets wat je kan ontwikkelen.” 
Door EU-Schoolfruit proeven de kinderen 
verschillende soorten fruit en groente. Ook 
als kinderen nog niet veel durven te proe-
ven, doen ze in de klas lekker mee. Want 
in de praktijk blijkt: zien eten, doet eten.” 

Verkeersexamen groep 7+8
Deze maand staat het verkeersexamen 
voor groep 7 en 8 voor de deur. Vanwege 
de lockdown voor basisscholen van vorig 
jaar, zullen beide groepen mee doen aan 
het verkeersexamen. Op 29 maart zal het 
theoretisch examen zijn en op 13 april 
het praktisch examen. Een mooie route 
door Roden, waarbij de leerlingen allemaal 
natuurlijk de verkeersregels op hun best 
gaan uitvoeren. Ook voor het theoretisch 
examen zijn we op school al druk aan het 
oefenen. 

We wensen de leerlingen van groep 7 en 8 
heel veel succes voor het examen!

Voorjaar
Het voorjaar is weer in aantocht en de kin-
deren zagen dat letterlijk aankomen. Een 
hoop commotie op het schoolplein: “Juf 
je moet snel komen!!” Er was iets aan de 
hand en we moesten allemaal snel komen 
kijken. Wat bleek, ze waren allemaal ver-
wonderd van deze prachtige bloemen!

Hoe iets kleins zoveel mooie reacties kan 
veroorzaken is prachtig. Het voorjaar is 
welkom!

Groep 1-2

In groep 1/2 werken we over het thema 
Ruimte.

De kinderen zijn erg enthousiast. We 
hebben veel geleerd over de planeten en 
de ruimte. Er zijn er negen en ze hebben 
mooie namen. Op sommige planeten is het 
heel erg warm of heel erg koud, dus daar 
kun je niet wonen. Alles zweeft als je in 
de ruimte bent. En we vallen niet van de 
aarde, omdat het een soort magneet is die 
ons elke keer weer aantrekt. Dit merk je 
goed als je ergens vanaf springt. Je blijft 
dan niet zweven, maar wordt weer naar 
de grond getrokken. We hebben leuke 
knutsels gemaakt, spelletjes gedaan en een 
‘echte’ ruimtereis gemaakt naar Mars.

Een raket in de ruimte. Je kunt de 
aarde vanuit de ruimte zien.
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Sterren stempelen.

Planeten tekenen en kleuren. Er 
zijn er wel negen, met hele mooie 
namen. Hoe zien ze eruit?

Wij hebben een hele mooie raket gemaakt 
en gaan op reis naar mars. We zijn zelfs 
marsmannetjes tegengekomen. Wat een 
leuke reis was dat door de ruimte.



 De Wôlmer  maart 2021  pagina 8

Groep 6-7-8

De Nederlandse taal is uiteraard een heel 
belangrijk vak in ons onderwijs. We probe-
ren op onze school de leerlingen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de toekomst, 
maar lezen blijft altijd een lastig vak. 

Niet iedereen houdt van lezen en het is nog 
niet zo makkelijk om een leuk boek te vin-
den als er zoveel aanbod is. 

Ook het schrijven van een fantasieverhaal 
is lastig als je weinig leest. Daarom zijn 
wij in de bovenbouw druk bezig om dit te 
verbeteren! 

We nemen de tijd om goede boeken te vin-
den, sorteren de boeken op categorie en 
onderzoeken onze leesrollen. Wie ben jij 
als lezer? Zo houden we bij welke boeken 
we leuk vinden en voor wie deze geschikt 
zijn. In plaats van een boekbespreking 
maken we tekeningen van de rug van een 
boek en hangen die in onze klassen boe-
kenkast om te laten zien welke boeken 
leuk zijn voor welke leesrollen. 

Daarnaast lezen we in de klas natuurlijk 
ook gezamenlijk, want voorlezen is ook 
voor oudere kinderen heel belangrijk! Ze 
leren zich concentreren en het is ook heel 
goed voor de woordenschat. 

In de klas zijn we ook een verhaal aan het 
schrijven. We helpen de kinderen met het 
starten van een fantasie verhaal en bespre-
ken regelmatig wat een verhaal goed 
maakt. We kijken filmpjes over het schrij-
ven van een boek en online geeft Paul van 
Loon allemaal tips hoe je een verhaal span-
nend maakt. 

Het mooiste verhaal hopen we in de 
Wôlmer te mogen presenteren!

Leesrol Emma:
“Hoi, ik ben Emma! Lezen vind ik erg 
leuk. Ik vind het leuk als de hoofdpersoon 
allemaal spannende avonturen meemaakt. 
Het is helemaal leuk als er raadsels moe-
ten worden opgelost, want dan probeer ik 
erachter te komen hoe het in elkaar zit. Als 
ik zit te lezen, vergeet ik even alles om me 
heen.”
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Puzzelen maar! 
Voorjaars woordzoeker
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Peuterspeelgroep Dreumes en Bso de Boemerang

Beste allen,

Hier weer de laatste belevenissen van 
peuterspeelgroep de Boemerang in 
Roderwolde. Na een lange tijd van afwezig-
heid mochten wij eindelijk weer beginnen. 
Inmiddels was er weer een boel veranderd. 
Zo ook met de kinderen van de groep. 
Hiep, hiep, hoera…..4 jaar! Florian van 
der Meer, Jibbe Krist en Lou Deiman heb-
ben de speelgroep verlaten en gaan allen 
naar de basisschool en bso. Zo zien wij de 
kleuters nog regelmatig verschijnen in de 
kleuterklas bij Marije en juf Anyta en de 
bso bij Inge en Jennifer. Dus wij hebben ze 
gelukkig niet helemaal uit het oog verloren.

De eerste paar weken stond in het teken 
“rustig weer beginnen.” Ook mochten wij 
weer een nieuw kindje op de speelgroep 
verwelkomen nl. Puck Scheffers – het 
zusje van Stijn. Welkom Puck…. De groep 
wordt nu wat jonger en de jonge peuters 
schuiven ook een plaatsje door naar boven. 
Na twee dagen werken met de kinderen 
zaten wij weer in de routine van het dag-
ritme van de speelzaal.

Na de voorjaarsvakantie zijn wij met het 
thema kleding begonnen. 

De eerste stap is meestal de ruimte aan-
kleden en het interactief voorlezen met 
passende prentenboeken bij dit thema. 
(Aankleden met Fien en Milo, Onno kleedt 
zich aan)
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Verder hebben wij al meerdere stappen – 
activiteiten ondernomen zoals de pop in 
bad doen en aankleden. Het hele proces 
van vieze kleding – in de wasmachine – 
was ophangen – schone kleding hebben 
wij met zijn allen nagespeeld. Ook hebben 
de kinderen kledingstukken op de poppen 
geplakt met de vraag.. wat moet waar?

Verder hebben wij woordkaarten met de 
kinderen geoefend: de broek, de trui, de 
jas, de sokken, de schoenen etc.

Kinderen hebben snel genoeg door hoe 
het werkt, ook mede omdat het aan – en 
uitkleden een dagelijks ritueel is. Eerst leg-
gen papa of mama de kleding klaar, op den 
duur willen de peuters zelf de kledingstuk-
ken uitkiezen. Zo ontstaat er een vrolijk 
geheel van kledingstukken. Ook op de 
peutergroep werken wij toe naar zelfstan-
digheid – eerst helpen met aankleden van 
de laarzen, jas – later kunnen de kinderen 
dit zelf.

Tijdens dit thema zijn de kinderen ook 
super enthousiast. Ze willen overal mee 
helpen en alles naspelen. Ook zitten wij 
rond de grote vertelplaat heen en vertellen 
wat wij zien. Taal uitlokken. taal stimule-
ren, eigen belevenissen koppelen aan de 
verhalen. Leuk om te zien. 

Door de lockdown is het voor ouders 
helaas niet mogelijk een kijkje in de ruimte 
te nemen en de activiteiten te bekijken, 
maar wij houden de ouders op de hoogte 
door elke week een verhaal en foto’s in 
het ouderportaal te zetten. Zo worden de 
ouders toch bij het thema betrokken.

Het volgende thema zal gaan over de Lente.

Iekje en Anja

Voorjaar
Het ene moment staan we met elkaar op de 
ijsbaan, een week later lijkt het voorjaar!

Van schaatsen naar spelen in de zandbak!

Onze bso kinderen zijn echte 
“buitenkinderen!”

In de zandbak spelen, hutten bouwen, hoe 
hoog kan ik klimmen.  

Zie ik daar Jurre in de boom?
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Vorige week hebben we slecht weer gehad, 
dus alle gelegenheid om te knutselen.

Het voorjaar zit in de lucht, prachtige vlin-
ders van Fleur, Mare en Wies!

Fleur en Mette hebben ook de bso gezellig 
gemaakt met deze prachtige paastakken.

Onze groep is alweer gegroeid, welkom 
Wies en Dokie,

Veel plezier op de bso!
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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
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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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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Beste dorpsgenoten,

Powerfield
In deze Wolmer kunt u lezen dat het 
bestuur van Dorpsbelangen dinsdag 16 
maart ook is aangeschoven bij het overleg 
met de Gemeente over het zonnepark bij 
Matsloot. Zie hiervoor het verslag onder de 
rubriek Energiek Roderwolde.

Schouw 2021
Op 13 april as vindt de dorpsschouw weer 
plaats. Hartelijk dank voor jullie inbreng.

Punten schouw:

Hieronder de punten die in ieder geval 
besproken/bekeken gaan worden.
h Geparkeerde auto’s Dwazziewegen bij 

Van der Sluis geven een probleem op de 
kruising;
h Oversteek Haarveen-Dwazziewegen;
h Bankjes buitengebied;
h Bermen aanvullen Hooiweg;
h Bermkanten verzakken langs de 

Roderwolderweg;
h Gemeentelijk deel De Hoek, veel gaten/

kuilen. Walkanten afvlakken voor ver-
betering afwatering;
h Trottoir bij J. Speelman (Hoofdstraat) 

door laten lopen;
h Fietspad vanaf de tunnel richting 

Roderwolde is erg slecht;
h Bij fietsbrug blijft water staan;
h Strooibeleid fietspad Roderwolde – 

Groningen vv;
h Maatregelen om snelheid in het dorp te 

verminderen (auto’s en e-bikes). 

Zoals altijd zullen we terugkoppelen wat 
opgelost is of gaat worden.

Landelijke opschoondag
De gemeente Noordenveld heeft aangege-
ven in het voorjaar geen invulling te gaan 
geven aan de actie “Nederland Schoon” in 
verband met de situatie rondom Corona.

Vanuit Dorpsbelangen hebben we gezocht 
naar mogelijkheden om hier toch invulling 
aan te kunnen geven omdat we denken 
dat we dit in Roderwolde, Foxwolde en 
Sandebuur prima “corona-proof” kunnen 
organiseren.

We kunnen aansluiten bij een initiatief van 
Univé Noord Nederland, die deze actie 
ook van harte ondersteunt. We willen dit 
echter niet op de landelijke schoonmaak-
dag op 20 maart doen, maar een paar week 
later, namelijk op zaterdag 17 april.

We hopen natuurlijk op veel extra handjes, 
zodat we met elkaar er voor kunnen zor-
gen dat onze mooie omgeving weer vrij is 
van zwerfafval!

Kom je ons helpen? Wij zorgen voor de 
materialen en de inwendige mens!

We starten zaterdag 17 april om 9 uur 
vanaf 3 plaatsen: Op het Doedensplein 
in Roderwolde, bij café Scheepstra in 
Foxwolde en bij Bert de Rouw, Sandebuur 
5.

Om een inschatting te kunnen maken 
van het aantal vrijwilligers, willen we 
je vragen om je aan te melden bij 1 van 
de leden van dorpsbelangen of via 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl.

We zien jullie graag!
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AANKONDIGING

Landelijke Opschoondag

Opgeruimd 
de lente in? 
Doe mee met de 
Landelijke Opschoondag!

Datum

Tijd

Verzamelpunt

partner van Supporter van Schoon

We willen het allemaal: een schone buurt, dus zonder zwerfafval. Zwerfaf-
val dat alleen verdwijnt wanneer iemand het opruimt. Dat gaan we samen 
doen dit jaar: binnenkort maken we tijdens de Landelijke Opschoondag 
in heel Nederland onze buurten zwerfafvalvrij. En dat doen we dit jaar 
natuurlijk in aangepaste vorm en op gepaste afstand.

17 april 2021

09.00 uur

1.Doedensplein, 2.Cafe Scheepstra 
3.Sandebuur 5 (bij Bert de Rouw)
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Dorpshuis

Uitbreiding dorpshuis
Zo langzamerhand komt het einde in zicht. 

Inmiddels zijn we gereed met alle verf- en 
sauswerk en is er al een begin gemaakt met 
het inruimen van alle schoongemaakte 
servies. Aan de buitenzijde zijn de ber-
men afgewerkt, grondbulten verwijderd 
en is het puin opgeruimd en zelfs het 

“Doefkamphek” hangt weer aan de muur.

We wachten nu op de bouwaannemer voor 
het afhandelen van de laatste klussen.

Montage van de geverfde plinten en het 
afwerken van de betonvloer in de berging 
is afhankelijk van de inzet van Noordhuis. 
In de bouw en installatie blijkt het razend 
druk te zijn, zodat we “geduldig” wach-
ten op hun personeel! Ook de verlichting 
en het installatiewerk aan de nieuwe bar 
en keukenblok moet nog worden uitge-
voerd, evenals enkele aanpassingen aan de 
deuren.

Bij het verschijnen van deze krant hopen 
we de levering van het nieuwe meubilair 
binnen te hebben. Dit wordt als een bouw-
pakket geleverd, zodat we nog wel een 
beroep zullen doen op handige mensen 
met “Ikea” ervaring, die bedreven zijn in 
het monteren van tafel- en stoelpoten.

Verder moeten we de vloer in de berging 
nog afwerken en daarna kunnen we alle 
spullen hier gaan opslaan. 

Buitenom willen we in het voorjaar nog 
beplanting gaan aanbrengen in het plant-
vak en de bestrating en schuttingen gaan 
aanbrengen voor de opstelplaats van vuil-
containers achter de berging van Maris.

De laatste loodjes dus de komende weken 
en daarna genieten van onze nieuwe kan-
tine en berging.

Vanwege de coronabeperkingen zullen we 
nog wel enkele maanden moeten wachten 
op de eerste activiteiten in ons dorpshuis, 
maar we laten jullie weten wanneer dit zal 
plaatsvinden.

Palmpasen en dauwtrappen zal wel niet 
kunnen doorgaan, maar misschien kunnen 
we de wandel tweedaagse en de musical 
van de school weer in ergens in juni gaan 
organiseren.

Waarschijnlijk zullen we de vrijwilligers 
de komende weken weer benaderen voor 
een klusje en hopen natuurlijk op ieders 
medewerking.

Henk Buring, bestuurslid “uitbreiding” 
dorpshuis Roderwolde

Onder de motorkap
Onder de motorkap van de auto met een 
vetbol erbij...een dode rat.

Af en toe kijken dus mensen...
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IJsvereniging Roderwolde

Het waren 4 prachtige dagen EN we hebben 
een vacature.
Was het toch zo maar ineens winter. Niet 
zo streng als voorspeld, maar het hield 
Nederland wel in zijn greep. Middels een 
fiat van de gemeente en na het opstellen 
van een coronaprotocol was het wachten 
op een voldoende dikke ijsvloer. Op don-
derdagochtend was hij dik genoeg en kon 
er volop door leden van onze vereniging 
worden geschaatst. De baan was ‘s mor-
gens, ‘s middags en ‘s avonds een aantal 
uren opengesteld. Namens het bestuur 
waren er steeds twee toezichthouders 
aanwezig om toe te zien op naleving van 
de coronaregels. Goed om elkaar weer 
eens te ontmoeten op de ijsbaan, even dat 
sociale praatje, dat hebben we het afgelo-
pen jaar wel gemist. Een pluim voor een 
ieder, want de coronaregels zijn behoorlijk 
goed nageleefd. Normaal is de kantineom-
zet een leuke bron van inkomsten, dat was 
nu een gemis. Het inrichten van een koek 
en zopie tent was ingewikkeld en tevens 
creëer je een ontmoetingsplek, vandaar 
het besluit om geen koffie e.d. te verkopen. 
Voor de kinderen hebben we op zaterdag 
en zondag pakjes drinken geregeld. Onze 
schaatsslijpactie heeft €.120.- opgeleverd 
en naar ik hoop naar tevredenheid gesle-
pen schaatsen. 

Hopelijk wordt het seizoen 2021/22 weer 
winters en kunnen we dan weer volop los.

EN:

Onze huidige penningmeester heeft 
aangegeven te willen stoppen met het pen-
ningmeesterschap. We zien geen kans dit 
op te lossen binnen het huidige bestuur. 
Zolang ik in het bestuur zit is het altijd 
een mannenclub geweest. Vraag me niet 

hoe dit komt, laten we niet achterom maar 
vooruit kijken en inspelen op de verande-
ringen in de maatschappij. Vandaar onze 
oproep, ook aan vrouwen, om zich aan te 
melden voor invulling van de ontstane 
vacature.

Nog even een paar standaard 
opmerkingen:
h  het is niet veel werk
h  we vergaderen minimaal
h  samen dingen doen is onze kracht
h  gezelligheid staat voorop

Wie durft het aan?

Reacties graag naar: 
pietboelen@hotmail.com

   Bellen mag ook: 
0505013250 of 0613160899

Met vriendelijke groet,

Piet Boelen ( voorzitter)
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MILIEU EN ENERGIE

Energiek Roderwolde
Inge Noordhof

Zonnepanelen in Matsloot (vervolg)? 
In de vorige Wolmer heeft u kunnen 
lezen dat Dorpsbelangen en Energiek 
Roderwolde een kennismakingsgesprek 
hebben gehad met Powerfield over hun 
‘initiatief’ om een zonnepark te realise-
ren op 50 ha grond rondom Matsloot 10. 
Daarin nodigde Powerfield ons (en daar-
mee ook u) uit om mee te denken en te 
schetsen over de inrichting van dat zon-
nepark en over de invulling van ‘lokaal 
eigenaarschap’. Wij schreven dat wij eerst 
de tijd willen nemen om over hun uitleg én 
de bredere gebiedsvisie willen nadenken.

Tegelijk met het verschijnen van de vorige 
Wolmer trof u een brief van Powerfield 
in de brievenbus aan waarmee het bedrijf 
zich presenteert, een website lanceert 
en oproept om vooral nu mee te den-
ken. Die brief heeft tot de nodige vragen, 
opmerkingen, misverstanden en irritatie 
geleid. Hierover en over de algehele aan-
pak hebben Dorpsbelangen en Energiek 
Roderwolde op 16 maart een gesprek met 
wethouder Kirsten Ipema van de gemeente 
gehad.

In het gesprek heeft de wethouder dui-
delijk gemaakt dat er nog geen concreet 
plan voor inrichting van de locatie is. 
Powerfield heeft met haar voornemen om 
een zonnepark bij Matsloot aan te leg-
gen eerst bij de gemeente aangeklopt. De 
gemeente heeft het bedrijf aangegeven 
dat zonnepanelen in dit gebied mogelijk is 
onder voorwaarden. Deze voorwaarden 
voor het eventueel verlenen van een ver-
gunning zijn onder meer de inbreng van 
bewoners én uitwerking van ‘lokaal eige-
naarschap’. Daarom spreekt de gemeente 

van een ‘initiatief’ dat zij op basis van 
participatie, landschappelijke inpassing, 
lokaal eigenaarschap etc. gaat beoordelen.

Daarnaast heeft de gemeente ons klip en 
klaar aangegeven dat er nu eerst gesproken 
gaat worden over het totale gebiedska-
der voor het gebied Westpoort/Matsloot 
omdat daar verschillende zaken spelen. 
Daarin wordt dus wat de gemeente betreft 
ook gekeken naar de mogelijkheden van 
een zonnepark, maar wel in die volgorde: 
vanuit een visie op het totale gebied aan-
geven wat er op de locatie van Powerfield 
mogelijk is. Pas daarna is een gesprek over 
de daadwerkelijke inrichting van Matsloot 
10 en omgeving zinvol. Wij zijn blij met 
deze heldere lijn van de gemeente en we 
hebben de gemeente gevraagd om ervoor 
te zorgen dat Powerfield dat ook zo hel-
der communiceert. De gemeente heeft 
aangegeven dat de bewoners ook bij de 
opstelling van die gebiedsvisie zullen wor-
den betrokken, dus zodra wij daar meer 
over weten hoort u dan van ons. 

De gemeente is van mening dat wij wel 
alvast met Powerfield kunnen praten over 
de invulling van lokaal eigenaarschap. 
Daar hebben we een flinke discussie over 
gehad. We hoeven niet te verhullen dat het 
bedrijf geen goede reputatie heeft en dat 
het vertrouwen in een open, constructief 
en eerlijk gesprek niet aanwezig is. En om 
in zo’n situatie als niet-deskundigen met 
de juristen van Powerfield in de slag te 
moeten….. niet aantrekkelijk. We hebben 
daarom met de gemeente afgesproken dat 
zij ons nu eerst gaat helpen om een beter 
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beeld te krijgen van wat onder meer ‘lokaal 
eigenaarschap’ en ‘gebiedsfonds’ kunnen 
inhouden en kunnen betekenen, voordat 
we daarover het gesprek met Powerfield 
aangaan. Ook daar zullen wij u nader over 
informeren en bij betrekken.

Tenslotte: om dit soort zonneparken aan te 
kunnen leggen is een rijkssubsidieregeling 
in het leven geroepen, de zgn SDE-regeling. 
Jaarlijks kunnen bedrijven daarvoor hun 
plannen indienen en proberen subsidies 
binnen te krijgen. De volgende ronde is 
in september en daarna pas een jaar later. 
Volgens de gemeente mikt Powerfield níet 
op de ronde van september; dat betekent 
dat er dus meer dan genoeg tijd is om deze 
discussie op een goede manier te kunnen 
voeren. 

Hopelijk hebben wij hiermee iets meer 
duidelijkheid kunnen geven over het 
proces rond het ‘initiatief Matsloot’. 
Over hoe dat dan allemaal concreet ver-
der gaat en wanneer u zelf uw inbreng 
in onze dorpsgesprekken kunt hebben 
houden wij u op de hoogte. En voor tus-
sentijdse vragen kunt u altijd mailen met 
info@energiekroderwolde.nl . 

Website Energiek Roderwolde
Via www.energiekroderwolde.nl probe-
ren we u zo veel mogelijk op de hoogte te 
houden van alle ontwikkelingen. 

Lees hier ook de reactie van Energie 
coöperatie Noordseveld op de planontwik-
keling zonnepark Matsloot door Jeroen 
Niezen.

AANKONDIGING

Potgrondactie Dorpshuis 2021

Het winterse weer is (bijna) voorbij en het voorjaar komt in zicht… 
Zo ook de jaarlijkse potgrondactie verzorgd door Stichting Dorpshuis Roderwolde e.o. in 

samenwerking met BuiterRoden. Evenals voorgaande jaren bieden we  
potgrond, bemeste tuinaarde en koemestkorrels voor mooie prijzen te koop aan. 

 

Wij brengen op ZATERDAG 27 maart uw bestelling persoonlijk bij u aan huis!!  

Niet zelf sjouwen met zware en vuile zakken, gemakkelijker kan niet en u steunt gelijktijdig het 
dorpshuis! Doen dus!! 

 

U kunt tot 21 maart bestellingen doorgeven via  
bestellingenmfa@hotmail.com en het te betalen bedrag overmaken naar 

rekeningnummer NL48RABO 0355 8019 81  
t.n.v. Stichting Dorpshuis Roderwolde e.o., o.v.v. uw naam en adres. 

 
U mag eventueel onderstaande bestellijst ook in de brievenbus doen bij Henk Roelfzema, Hoofdstraat 14, 

inclusief het geldbedrag of het wederom overmaken. 
 

 
BESTELLIJST: 

 
…. x 4 zakken à 20 liter potgrond voor € 9,00 = € ……… 
                                    (1 zak kost €2,50) 
 
…. x 4 zakken à 25 liter bemeste tuinaarde voor € 7,00 = € ……… 
                                     (1 zak kost € 2,00) 
 
.… x 1 zak à 10 kilo koemestkorrels voor € 7,00 = € ……… 
 
 Totaal  = € ………. 
 
Naam: ____________________________________  
 
Adres: ____________________________________  

 
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Jolande Krap (06 45 33 35 88) 
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Rowolmer Archief

Schoolfeesten van vroeger (5)
Waar de schoolfeesten na de oorlog vóór 
de zomervakantie werden gehouden, 
waren de feesten vroeger juist na de 
drukke zomerperiode. 

In 1893 werd daarbij in Roderwolde een 
ballon opgelaten, die niet ver van het 
dorp neerkwam. Het ging dan ook om 
een met warme lucht gevulde ballon. 
Heel iets anders dan de ballonnenwed-
strijden uit onze tijd met de kleine, met 
helium gevulde ballonnetjes die flinke 
afstanden konden afleggen.

Wat in honderd jaar echter niet veran-
derde: het kaartje dat teruggestuurd 
moest worden. Het Nieuwsblad van het 
Noorden deed er verslag van:

In 1896 was het schoolfeest van een 
behoorlijk gehalte, met flink wat bedrij-
vigheid in het dorp. Zo was er een echte 
draaimolen, er waren veel spelletjes en 
maar liefst twee luchtballonnen:

De spelen vielen onder de noemer “volks-
vermakelijkheden”. Voor de jeugd waren 
er in die tijd ontzettend veel spelletjes 
mogelijk, b.v. prijston knuppelen, koek-
happen, het belachelijkste kostuum, 
harddraverij met bokken, sleutel trek-
ken, kegel zetten, sjoelen, door een band 
kruipen, tafeldekken, knikkerzoeken, 
wasophangen, zaklopen (dat was in 1904 
zelfs een Olympische sport!), ringsteken, 
gansrijden, enz. Zoals u ziet was niet alles 
helemaal diervriendelijk, maar volwas-
senen konden zich vroeger uitleven bij 

wedstrijdjes katknuppelen, gansslaan en 
palingtrekken en dat was toch andere koek.



voor al uw voetproblemen

Anneke Buring | Hoofdstraat 44 Roderwolde 

praktijk in L&M Haarmode | Kanaalstraat 6 Roden 
t 06 15 36 41 95 | e pedicure44opgoedevoet@gmail.com 

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

praktijk: woensdag- en vrijdagmorgen in 

Roderwolde | donderdag in L&M Haarmode

 

 

 

 

 



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

Dit kan uw advertentie zijn.

Wilt u adverteren in De Wôlmer? 
Neem dan contact op met de redactie

        
        

 
 

 
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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INGEZONDEN

De klimaatbijeenkomst van 21 januari
Loes van Dam

Afgelopen januari werd in Nederland de 
Internationale Klimaattop gehouden. Dat 
is een bijeenkomst van wereldleiders maar 
ook ‘gewone’ mensen van over de hele 
wereld die gaan praten over het klimaat en 
de plannen om ons aan te passen aan de 
veranderingen in het klimaat. Dat was niet 
alleen op internationaal niveau; ook was 
er een regionale bijeenkomst in Groningen. 
Ik deed daar aan mee, om specifiek te zijn; 
ik deed mee aan de YFCA. Dat is een afkor-
ting voor Youth For Climate Adaptation. 
Samen met andere jongere ambassadeurs 
presenteerde wij op die vrijdag de regio-
nale actieagenda voor de regio. Daar staan 
de adaptieve plannen in die we voor de 
regio kunnen uitvoeren. Ik ben met een 
groepje van mijn school bij deze orga-
nisatie gekomen. We moesten ons in de 
maatschappij storten, dus dat deden we op 
deze manier. Deze organisatie was vorig 
jaar pas begonnen dus alles was, en is nog 
steeds, een beetje vaag en chaotisch. Maar 
om eerlijk te zijn is dat ook juist weer 
leuk! In deze organisatie gingen we als het 
Parcival groepje bezig met ‘adaptieve’ din-
gen bedenken in plaats van de bekendere 
‘preventie’. Zonnepanelen en windmolens 
zijn deel van preventie. Preventie gaat om 
manieren vinden om de opwarming en 
drastische veranderingen in het klimaat 
te vertragen. Adaptatie gaat vooral om het 
aanpassen. Neem bijvoorbeeld leren hoe je 
in de steeds hetere zomer koelte in je tuin 
kan vasthouden, of hoe je minder water 
kan verbruiken. Dat was ook een van de 
redenen waarom we er nog steeds mee 
bezig zijn. We zijn op school aan het kijken 
naar de dingen die we kunnen doen om 
medeleerlingen en sowieso mensen meer 

bewust te maken van meer dan alleen kli-
maatverandering en preventie. En ook dat 
het heel makkelijk kan zijn om zelf dingen 
te doen. 

Maar over de bijeenkomst zelf: voor 
mij waren er twee anderen van de YFCA 
geweest met een interview, daarna zat 
ik samen met Nathan (ook iemand van 
de YFCA), de presentatrice en Marcel 
Beukeboom (klimaatgezant) aan ‘tafel’ te 
praten over de plannen voor klimaat en de 
rol die wij als jongeren kunnen spelen in 
deze klimaatkwesties. We hadden strikt 10 
minuten om ons verhaal te doen over deze 
nieuwe organisatie en wat duidelijkheid 
aan elkaar te geven. Dit werd gefilmd en 
live uitgezonden op het platform van het 
Forum, wat het zoveel spannender maakte! 
En dat ik later ook nog even op het lande-
lijke Journaal te zien was had ik natuurlijk 
niet verwacht. Ik zat daar voor mijn 
groepje van school. Voordat we gingen 
zitten kreeg ik de kans om nog wat te zeg-
gen. Laten we zeggen dat het slechter had 
kunnen gaan, ach ja. Wat ik probeerde over 
te brengen was eigenlijk de hoop dat ook 
andere mensen, van elke leeftijd, zich wil-
len verdiepen in klimaatadaptatie. Of ook 
om andere leerlingen te motiveren om met 
docenten, zelfs de directeur, in gesprek te 
gaan over veranderingen op school. De 
YFCA is altijd op zoek naar nog meer jonge 
ambassadeurs. Als ambassadeur ga je in 
gesprek met gemeenten en andere mensen 
voor een positieve verandering, hoe klein 
dat ook is, of groot! Ik hoop dat veel meer 
mensen zich gaan inzetten voor preventie 
en adaptatie. Veel kleine stappen maken bij 
elkaar een grote!
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

15: 1000-2020 – Vóór ‘t verdrinken de kerk 
uit... (extra)
Bij de vorige aflevering was jammer 
genoeg het bijbehorende kaartje weggeval-
len, en daarom doen we die aflevering nog 
eens dunnetjes over, nu mét kaartje én een 
extra Rowôlmer zoekplaatje.

Ga namelijk voor de aardigheid eens 
met je rug naar de kerk staan en kijk de 
Pastorielaan in. Je kijkt nu recht over het 
oude kerkperceel: het lange, smalle stuk 
land wat tot aan het eind van de 19-de 
eeuw nog in z’n geheel het eigendom van 
de kerk was en in één rechte lijn door-
ging tot aan het begin van de ontginning 
van het Onland, ongeveer bij de huidige 
snelweg.

Kijkend vanaf de kerk zie je al dat het 
kerkhof op dezelfde lijn ligt, maar dat 
verderop het huis op de hoek van de 
Sandebuursedijk en de Hooiweg zich op 
dezelfde lijn bevindt. Op dit punt kruist de 
lijn een relatief hoge zandondergrond. Dat 
zou daarom de plaats kunnen zijn waar er 
een nóg oudere kerk kan hebben gestaan, 
als de voorganger van de kerk die in de 
14-de/15-de eeuw op het kerkhof werd 
gebouwd en die in 1831 werd afgebroken. 
Zo’n oudere kerk moet er wél zijn geweest: 
het eerste bekende document van de kerk 
in Roderwolde dateert uit 1139...

Rijdend over de Hooiweg naar de snelweg 
rij je vanaf de Sandebuursedijk over of 
naast dat oude kerkperceel. Voordat het 
land onder water kwam te staan hadden de 
percelen links van de weg nog de namen 
Kerksloot en Pastoorsland.

De volgende keer gaan we ’t maar eens 
over Foxwolde, het Haarveen en de 
Groeve hebben.
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NATUUR EN OMGEVING

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

De Kop van Drenthe staat onder andere 
bekend om zijn vele landgoederen. 
Nienoord, Ter Heijl, Mensinghe, De Braak, 
Lempferdinge, De Duinen en de Vosbergen 
zijn daar voorbeelden van.

In januari schreef ik daarover en beloofde 
iets meer te vertellen over het Landgoed 
Ter Heijl, waarmee we het in feite hebben 
over het Natuurschoonbos tussen Roden 
en Nietap.

Bij vrijwel iedereen zal het gebied wel 
bekend zijn en bij enkelen zo goed, dat 
ik niet veel nieuws vertel. Misschien 
dus vooral leuk voor nieuwkomers in 
Roderwolde of vanwege aardige herinne-
ringen aan de tijd dat je er vroeger kwam. 
Het landgoed is vooral bekend om de aan-
wezigheid van de “Uithof” (dependance) 
van het klooster van Aduard, waarvan de 
monniken (of lekebroeders) in de omge-
ving aan het werk waren als veenarbeiders 
of kleidelvers van de potklei en het bakken 
van kloostermoppen, potten en pannen.

Dat laatste gebeurde in de omgeving van 
Nietap, net als in het huidige Kleibosch 
waar de voor het bakken zeer geschikte 
potklei nagenoeg aan de oppervlakte lag 
en nog ligt.

Toen de kerkelijke en adellijke eigenaren 
het gebied hadden verlaten, zijn de vele 
onderdelen van het landgoed in het bezit 
geweest van diverse particulieren, tot een 
groep bewoners van Nietap, onder aanvoe-
ring van Meester W. Posthuma bijna 100 
jaar geleden de “Vereniging tot Behoud van 
Natuurschoon Nietap-Leek en Omgeving” 
oprichtte.

Toutenburgersingel vanaf Ter Heijl, genoemd 
naar het boerderijtje Tautenburg, vroeger 
tevens herberg, recht tegenover de toegang 
tot de singel aan de J.P.Santeeweg

Voormalige “Uithof “ van het Cisterciënzer 
klooster van Aduard, later in bezit van 
de invloedrijke adellijke bewoners van 
Nienoord, zoals de van Ewsum’s bij Ter Heijl

Meester Posthumabank, ter ere van één 
van de oprichters van de Vereniging
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De vereniging beheert, in samenwer-
king met Staatsbosbeheer het 27 ha grote 
landgoed dat zich uitstrekt van Nietap tot 
Roden (Maatlanden). De inrichting van 
het gebied is vanaf dat moment gericht op 
recreatie, met vijvers, een doolhof, een 
hertenkamp, een duiventil en natuurlijk 
fiets- en wandelpaden.

De wandelpaden slingeren door het gebied, 
leiden langs ecologisch beheerde weilan-
den, je kunt er veel bosvogels zien, zoals 
mezen, vinken, spechten en boomklevers.

Door de potklei dicht onder de opper-
vlakte zorgen de bodemeigenschappen 
ervoor dat vele plantensoorten het er 
goed doen (bosanemonen, bosviool-
tje, salomonszegel en het vrij zeldzame 
muskuskruid). 

In het bos ligt een ronde vijver, die het 
karakter van landgoed/wandelpark 
onderstreept.

De nog steeds actieve vereniging onder-
houdt met vele vrijwilligers het parkbos 
nog steeds intensief.

In mijn ogen is de camping, die overigens 
ook al zeer lang op deze plek aanwezig 
is, een enigszins verstorend element, dat 
niet past in het landgoedkarakter van het 
gebied. Misschien dat een opknapbeurt 
daar wat aan kan verbeteren.

Er zijn ook nog een aantal natuurhisto-
rische elementen in het gebied, die een 
verkenning van het gebied extra de moeite 
waard maken, zoals het “Vagevuur”, de 
pingoruïne (ijstijdrelict) met zijn bewoners 
in de vorm van diverse watervogels. Heel 
bijzonder is het oude stroompje

Het (incomplete) doolhof, met op de 
achtergrond het hertenkamp

Boomklever in het Natuurschoonbos

De ronde vijver, die het 
parkkarakter onderstreept

De kleine camping in het Natuurschoonbos
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De Zwarte Ryth, loopt door de westelijke 
flank langs de Natuurschoonweg. Nu is het 
slechts een onbetekenend loopje, maar ooit 
was het de vaarweg voor de pramen waar-
mee de turven en de potkleiproducten 
werden afgevoerd.

Kortom, het gebied van het 
Natuurschoonbos en de naastlig-
gende Maatlanden vormen een prachtig 
wandelgebied. 

Er is een fraaie folder die het gebied 
beschrijft en er bestaat ook nog een fol-
der van het gebied uit de “jaren ‘20” van 
de vorige eeuw, bijna 100 jaar oud dus. De 
prijs van de brochure was destijds 10 cent. 
Niet eens zo’n gering bedrag voor die tijd 
eigenlijk, maar van de opbrengst werd 
waarschijnlijk een deel van het onderhoud 
van het bos gefinancierd.

De Zwarte Ryth, nu een 
onbetekenend stroompje

folder uit 1924 (links) en de huidige (rechts)

wandelkaart Natuurschoonbos uit 1924
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Uitslag van de quiz over diersporen in de 
sneeuw
Vorige maand stond er een quizje over 
diersporen in de sneeuw in het artikel over 
de Natuur in De Onlanden. Voor de vragen 
(foto’s) moet je even terug naar De Wolmer 
van februari.

Hierbij de antwoorden.
1 Het spoor is van een rennende haas
2 Deze vogel hipt niet maar loopt: reiger
3 a. Ganzenpoep
 b. Ze overnachten vanwege de veilig-

heid op het water, maar nu dus op het 
ijs.

4 Muis. (was lastig, want er stond geen 
maat bij)

5 Das. 4 (soms 5) teenafdrukken, bijna 
op een rij, vaak zijn de (graaf)nagels te 
zien.

6 Hier is een Eend of een Zwaan 
geland. Door de vaart bij de landing 
doorgegleden.

7 Hier scharrelde een Vos. Hij is zelfs 
even gaan zitten.

8 De poten staan naast elkaar, dus het 
is een vogel die hipt. Dat doen de 
meeste zangvogeltjes, maar daarvoor 
is de prent te groot. Het is dus van een 
Kraaiachtige.

9  (ekster, gaai of een zwarte kraai, maar 
die loopt ook vaak).

Het bleek erg moeilijk te zijn, want het 
aantal inzendingen viel tegen. Er was maar 
één inzending, maar die had gelukkig wel 
een aantal antwoorden goed of bijna goed.

De winnaars zijn Piet en Ida Oosterhof. 
Bedankt voor jullie inzending en gefelici-
teerd met het prijsje.

het prijsje voor de winnaar(s)

De prijs, hoe kan het anders, was 
een boekje over diersporen

RECEPT VAN DE MAAND

Tomaten- paprikasoep 

Ingrediënten:
h 2 rode puntpaprika’s 
h 1 gewone rode paprika
h 2 vlees- of 4 Roma tomaten
h 1 pakje/blikje tomatenblokjes
h 1 flinke ui
h 3 tenen knoflook
h 2 tl paprika poeder
h Flinke snuf cayennepeper 
h 1 groentebouillon blokje (voor 1 liter)
h 750 ml water
h zwarte peper
h 100 ml room
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GEDICHT

Pasen, feest van de 
verrijzenis. Halleluja!
Bart Henstra

Iedereen heeft soms wel eens van die dagen.
Dat je leven wordt beheerst door vele vragen.
Zoals corona, dit ontstemd ons blij gemoed.
Vandaar deze aanhef, dat geeft de lezer 
moed!

Israël werd in Egypte wonderbaarlijk bevrijd.
Van de slavernij, en door God hier uitgeleid.
Het Pesachfeest doet herinnering herleven.
En het bloed was een teken voor het leven.

Jezus’ leven, tijdelijk en menselijk, op aarde.
Was in die tijd voor mensen van grote waarde.
Tevens door God als een Mensenzoon 
verheven. 
Vierde Jezus ook het Pesachfeest in Zijn leven. 

Bij dit Pesachfeest was het offerdier cruciaal.
Gods belofte van liefde weten wij allemaal.
Zijn eigen Zoon moest de kruisdood beleven.  
Jezus’ bloed werd een offer, voor ons leven.                                                                                           

Jezus stond weer op uit de aardse dood.
En maakt ons nu voor eeuwig deelgenoot.
Van de zegen uitgestort op het pinksterfeest.
Zodat wij troost en kracht ervaren door Gods 
Geest.

Wij vieren Heilig avondmaal ter gedachtenis.
Gedenken dat Christus uit de dood verrezen 
is!
En mogen onze blijdschap uiten in blijde 
galmen.
In vrolijke toepasselijke liederen en psalmen!

h 3 Lente-/bosui
h olie

Bereiding:
Snijd de ui in 4 stukken en hak de teentjes 
knoflook.

Snijd de paprika’s in stukken en verwijder 
de zaadlijsten.

Verdeel de paprika’s met ongeveer de helft 
van de ui over een bakplaat en zet deze ca. 
15 min in een voorverwarmde oven van 
180 graden. 

Snijd ook de tomaten in stukken.

Verhit een beetje olie in een pan en fruit 
de rest van de ui een paar minuten aan op 
laag vuur. Voeg daarna ook de knoflook 
toe en fruit een minuutje mee. Haal de 
paprika en ui uit de oven, doe dit samen 
met de paprikapoeder en cayennepeper 
bij de ui en knoflook in de pan en bak nog 
even mee.

Voeg de tomaat (vers en uit pakje) toe. 
Schep alles goed om en giet het water met 
het bouillon blokje erbij. Kook dit alles 
ongeveer 10 minuten goed door.

Breng de soep verder op smaak met zwarte 
peper en eventueel een beetje zout.

Pureer de soep, tot je een gladde soep hebt. 
Voeg dan de room toe en roer door. Nu bij 
voorkeur niet meer laten koken.

De liefhebber kan natuurlijk ook vlees en/
of gehaktballetjes toevoegen.



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

www.esthervandijk.eu
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BRILLEN  •  CONTACTLENZEN  •  OOGMETING  •  PASFOTO’S

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

Wendtsteinweg 66 • 9363 AR  Marum • Tel. 0594 - 69 70 01 

WWW.BIJALEXBRILLEN.NL

Alleen, met z’n tweeën of in een groepje,
doelgericht werken aan jouw stem!

   esther4singing@gmail.com   +31651767081
esthervandijk.eu

zangcoach   mezzosopraan   dirigent

  Neem contact op voor een gratis proefles!
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VAN ONDER DE WIEKEN

Wat is er nog te vertellen in deze stille periode? 
Dirk Magré

De molen is sinds half maart vorig jaar 
gesloten voor publiek. Een droevig jubi-
leum van 1 jaar….

Met betrekking tot de molen zelf is dan 
ook weinig te vertellen. De kauwtjes 
beginnen weer rond de kap te cirkelen. 
Dus zullen we binnenkort binnen in de 
kap wel weer bergen takjes aantreffen. 
Ondanks jaren van verwijderen van het 
nestmateriaal doen de kauwtjes elk jaar 
weer hun best.

Houtopslag
Dis gaat niet over de molen zelf, maar 
is wel belangrijk om te kunnen blijven 
olieslaan. Achter de schuur hebben we 
onze houtopslag. Deze is hier al jaren gele-
den tegen de schuur aan gebouwd. Al die 
jaren hebben wel hun tol geëist:

Het pannendak is duidelijk ingezakt 
(ondanks een extra stut onder het meest 
naar beneden hangende deel).

Inmiddels heeft Harm Jansen (onze 
voorzitter) een plan gemaakt voor de 
vervanging. De opzet is een nog duurza-
mer geheel te realiseren. De eigenaar van 
de molen (Het Drentse Landschap) heeft 
toegezegd de kosten te vergoeden en waar 

mogelijk direct bouwmaterialen aan ons te 
leveren.

Een klein team van vrijwilligers gaat er 
voor zorgen dat er een nieuwe houtopslag 
komt voordat de dakpannen op het brand-
hout zijn terechtgekomen.

Deze dakpannen zullen we op de nieuwe 
opslag wel weer gaan gebruiken.

Meidoornhaag
De meidoornhaag rond het voorterrein 
van de molen is voor velen een last. De 
tuinploeg komt regelmatig met krassen 
op handen en armen thuis na een poosje 
onkruid verwijderen onder de haag.         
Na een snoeibeurt (ondanks alle zorg die 
wordt besteed aan het opruimen van de 
afgeknipte takjes) zijn er regelmatig lekke 
banden gemeld door onze buren (Henk en 
Hanneke). Ook van de zitmaaier zijn al een 
aantal malen de banden lek geweest.

Na overleg met het Drentse Landschap is 
overeengekomen dat de haag mag wor-
den vervangen door een beukenhaag. Dat 
sluit mooi aan bij de beukenhagen bij onze 
buren aan de andere kant: de nummers 
62 en 62a. Hoe en wanneer een en ander 
wordt aangepakt is op dit moment nog 
niet bekend. De eerste belangrijke stap 
is in ieder geval genomen: Het Drentse 
Landschap is uiteindelijk akkoord gegaan 
met de vervanging.

Vrijwilligers en hun betrokkenheid
Als er geen activiteiten in en rond de 
molen plaatsvinden is het lastig om con-
tact te houden met alle altijd zo actieve en 
enthousiaste vrijwilligers. In een jaar tijd 
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verwateren contacten. Vanuit het bestuur 
wordt wel gewerkt aan het in stand houden 
van de contacten, maar het blijft toch lastig 
als je elkaar niet “real life” ontmoet.

Binnenkort ontvangen de vrijwilli-
gers (olieslagers, baliemedewerkers, 
molengidsen, museumcommissie leden, 
koekjesbakkers en begeleiders van kinder-
groepen) een mail van de voorzitter.

Zicht op de toekomst
Als bestuur van Woldzigt willen we ook 
vast weer naar de toekomst kijken. Er 
wordt dan ook gewerkt aan plannen om 
activiteiten te ontwikkelen waarmee we 
weer meer bezoekers naar de molen kun-
nen lokken.

Tenslotte is onze molen als cultureel erf-
goed erg de moeite waard om te bekijken.

Onze “webwinkel”
Zoals vorige maand al is verteld, is er weer 
meel te koop in de molen.

Op de website www.woldzigt-roderwolde.
nl vind je het “bestelformulier molenpro-
ducten”. 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. 

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin

INGEZONDEN

Speciale postzegels “Beleef 
de natuur - De Onlanden” ! 
Willem van der Velde

Op 22 februari gaf PostNL “Beleef de 
natuur - De Onlanden” uit, een velletje 
van 10 postzegels met afbeeldingen van 
planten en dieren die voorkomen in het 
natuurgebied De Onlanden.

Sinds 2008 heeft de natuur in dit gebied 
zich ontwikkeld tot een moerasbiotoop, 
met bijbehorende planten, vogels en bij-
zondere dieren als de roerdomp, de grote 
zilverreiger, de otter en de visarend.

Op de 10 postzegels staan de kemphaan, 
grote zilverreiger, smient, glazenma-
ker, gewone klaproos, klein hoefblad, 
gewone margriet, brasem, otter en bruine 
vuurvlinder. 

Het gebeurt maar zelden dat er postze-
gels worden uitgegeven over onze eigen 
omgeving!

Ook voor natuurliefhebbers is het een 
prachtige uitgave. Koop daarom dit velletje 
bij PostNL of bij de filatelistenvereniging 
Roden-Leek. Te bestellen via tel. 0621 591 
868 of nieuwtjes@fvrl.nl
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EEN GOED GESPREK MET

Henk van Kalken
Sybrand van Dijk 

Henk van Kalken, vrij tussen Ciske de Rat en Jan Cremer.

Met een charmante glimlach opent Henk de deur naar zijn zonnige, lichte huis. 
“Welkom in het huis van mijn voorganger Peter van der Velde”, zegt hij. En daarmee 
plonsen we gelijk in de geschiedenis van zowel het huis, van Roderwolde, als van Henk 
zelf.

“Van der Velde was schrijver en dichter”, 
vertelt Henk. En schrijver, dat is hij zelf 
ook. Met vlotte pen heeft hij sinds zes jaar 
lang columns geschreven voor de Wôlmer. 
Maar daar is een einde aan gekomen. “Ik 
zal nog wel eens wat aanleveren”, stelt hij 
me gerust: “Maar niet meer regelmatig.” 
De inspiratie verdroogde. Door de corona? 
Ja, misschien ook wel. Maar vooral, door-
dat Henk al zo véél heeft geschreven over 
en voor ons dorp.

 “We zijn hier in 2013 komen wonen.”, 
steekt hij van wal. Het dorp had hem en 
zijn levensgezellin Ellis aangesproken. “En 
het was een mooi compromis tussen wat 
zowel zij als ik van een woonplek ver-
langde.” In dat jaar rondde Henk het boek 

“De Steenrode Jas” af, een indringend, gro-
tendeels autobiografisch verhaal over zijn 
kindertijd. Het beschrijft de jaren vijftig. 
Wat regelde men in die tijd voor een kind 
dat gebukt ging onder huiselijk geweld? En 
hoe veilig werd het bij uithuisplaatsing? 
Ook nu vertelt Henk over de willekeur van 
toén. Over de macht van het personeel 
in kindertehuizen en hoe het ergste kan 
gebeuren als er geen openheid is.

“Toch is dat niet het hele verhaal”, vervolgt 
hij. “Ik heb in die tijd een diepe ervaring 
gehad van een levenskracht die over mij 
kwam.” Die ervaring heeft de zoektocht 
van zijn leven bepaald. “Wie ben ik?” En 

hoe verhoud ik mij tot de mensen om mij 
heen.

Henk noemt het de belangrijkste vragen.

“Toen mijn boek in 2014 verscheen, schreef 
ik er een stukje over in de Wôlmer”. En 
dat viel op. Het was leuk. Het was prettig 
te lezen. Het was precies waar de redactie 
toentertijd naar op zoek was. Bert Blaauw 
kwam op visite. “En zo is het schrijven van 
columns begonnen.”

Henk wilde zowel het aardige van 
Roderwolde in het licht zetten, als de blik 
naar buiten werpen. “Soms zijn we wel erg 
met onszelf bezig. Wij en Roderwolde.”, 
beschrijft hij: “Maar er is een hele wereld 
rondóm ons.” Daarbij schuwde Henk het 
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riskante niet. Openlijk schrijft hij over de 
vluchtelingenopvang. En dat hij een veel 
ruimhartiger beleid voorstaat. Met even 
veel gemak schrijft hij over het avond-
licht dat zo ontroerend troostrijk langs de 
bomen strijkt, als over de dorpse tradities 
van Oud & Nieuw. Dat thema keert een 
aantal keer terug. “Dat slepen is natuur-
lijk best aardig”, blikt Henk terug: “Maar 
dat er toentertijd zo veel vernieling bij 
kwam kijken, daar ben ik van geschrokken. 
Waarom verandert ons anders zo gemoe-
delijke dorp twee dagen lang in een klein 
oorlogsgebied?” We concluderen dat het 
gelukkig al lang niet meer zo heftig is als 
tóen. Inwoners moeten zich wel veilig voe-
len, alle dagen van het jaar.

Die columns waren trouwens niet het eer-
ste begin. “Eigenlijk deed ik interviews”. 
Henk wijst naar een grote stapel Wôlmers 
die hij heeft klaar gelegd. We bladeren 
door de uitgaves. Tot 2016 verscheen het 
maandblad nog in zwart-wit op A4. Wat 
kreeg het een andere uitstraling toen er 
pagina’s in kleur werden gedrukt. Daar 
mag de redactie best trots op zijn. 

“Ik was steeds op zoek naar wat mensen 
ervaren.” Met name hoe anderen hun 
werk en hun bestaan beleven is interes-
sant. Henk wijst op een interview met 
Peter Oosterhof. “Zoals die man met zijn 
grond omgaat! Hoe hij ieder plantje ziet en 
bij name kent!”, het had Henk erg aange-
sproken. “En daar dan tevens zakelijk een 
rendabel bedrijf op voeren, dat maakt wel 
indruk.” Peter was ooit begonnen als regu-
liere, intensieve veehouder, maar voelde 
zich gaandeweg steeds minder thuis bij 
deze werkwijze. “Hij begrijpt dat alles bij 
de zorg voor de bodem en het bodemle-
ven begint.”, vervolgt Henk. Het raakte 
hem, doordat hij ook zelf probeert zorg-
vuldig en aandachtig naar de werkelijkheid 

te kijken. “Ik ben al zo’n beetje mijn hele 
leven vegetariër.”

Het interview met de burgemeester, Klaas 
Smid, is hem bijgebleven. En met Fokko 
Rijkens. Maar beslist óók het interview 
met de jongens van het Carbidschiet-team. 
Dat laatste omdat zij weer zo’n ander deel 
van het dorp vertegenwoordigen. “Ik denk 
dat ik bij geen enkel interview zoveel bier 
heb gedronken als toen.” Of dat moeilijk 
was? Nee. Dat niet. Henk zegt: “Eigenlijk 
ben ik iemand die zowel Ciske de Rat is 
als Jan Cremer”. Hij verstaat de taal van 
jongens-onder-elkaar wel.

En dat brengt ons terug bij de centrale 
vraag. “Wie ben je?” “Door de religieuze 
willekeur in de kindertehuizen ben ik hui-
verig voor het christelijk geloof.”, vertelt 
Henk. Er zitten te veel nare ervaring aan 
vast. Op zijn zoektocht werd hij getroffen 
door Boeddhistische sprekers. Soms zegt 
iemand iets, en dan neem je die woorden 
op zoals een droge spons water opzuigt. 
Het zijn precies die woorden die voor jou 
zijn. “Toch zal ik mijzelf geen boeddhist 
noemen”, voegt hij er aan toe. Een vriend 
had hem eens gewezen op het Dzogchen. 
Toen Henk daar begon te lezen, viel alles 
op zijn plek. 

Als je de vraag naar jezelf stelt en blijft 
stellen, kom je niet alleen dichter bij wie 
je van oorsprong bent. Je nadert óók tot de 
grond van al het zijn. En God is niet anders 
dan die grond van het bestaande.

Henk straalt, als hij dit zegt: “Je hoeft niet 
vrij te worden, je bent al vrij.”

Hij heeft voorlopig zijn plek wel gevonden. 
In dit dorp, bij zichzelf en in dit huis.



Kanaalstraat 65
Telefoon: 050 501 7730
www.autoserviceroden.nl

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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RONDJE OM DE KERK

Veilig Verkeer
Sybrand van Dijk

In December vloog een traumahelikopter 
over Roderwolde. Van alle kanten klonken 
sirenes. Een stukje luidruchtige stad in ons 
anders zo kalme dorp. Ik googelde en riep 
naar Henk: “Oh, er is een ongeluk gebeurd 
op de N 372.” Ik had geen idee.

Die avond verongelukte een betrok-
ken kerklid van ons. Een bevlogen man. 
Vader. Echtgenoot. En bijna-opa. Hij is 
nog langs ons huis gefietst, daarna de 
Roderwolderweg op, Haarveen. Rondweg.

Ik kan nog steeds niet bevatten dat hij 
daarna nooit meer is verder gefietst. Dat 
hij die energiek en springlevend over de 
Hoofdstraat reed, er vier minuten later 
niet meer was.

Er komt nu een rotonde. Gelukkig. Ik zal 
er niet cynisch om zijn. Je hoort mij niet 
zeggen: te laat. Er komt een andere weg-
constructie en daar ben ik blij mee.

Maar.

Ja, toch een maar. Daarmee is de ontslui-
ting van ons dorp nog lang niet goed of 
veilig. Die Roderwolderweg met z’n kron-
kels! Landbouwverkeer! Vrachtwagens! 

Automobilisten! En daar tussendoor: 
kinderen op de fiets. Vaders met een 
kinderwagen. Jongeren op skeelers. 
Hardlopers. Wandelaars. Ouderen met een 
stok. En honden. Allemaal over die smalle, 
onoverzichtelijke, kromme weg.

De Sandebuursedijk dan? Een favoriete 
route van heel veel fietsers. Wielrenners. 
E-bikers. Pedelecs. Goed, de weg ligt 
mooi recht. Maar hij is nóg smaller dan de 
Roderwolderweg. Waar moeten alle tracto-
ren, brommers, en automobilisten langs?

Er fietst een moeder voor me. 
Sandebuursedijk. Naast haar een meisje 
op een wiebelend fietsje. Ze kan al fietsen. 
Maar het kost haar duidelijk nog moeite. 
Haar roze fietshelm zakt scheef over haar 
blonde haren. Ik rij langzaam. Hou flink 
afstand. Fietsen moet je leren. Moest ik 
zelf ook. In de verte zie ik een tegenlig-
ger naderen. Een forse auto. Ik stop op een 
dam en wacht.

En dan gebeurt er dit: een witte 
Volkswagen verschijnt in mijn achteruit-
kijkspiegel. Hij nadert snel. Remt niet af, 
maar zwiert door de bocht. Al gauw is hij 
waar ik sta. Hij schat de situatie in – of niet 
– en rijdt door. Wat zou zijn snelheid zijn? 
Vijftig? Zestig? Te hoog in elk geval. Hij is 
al bij het meisje en haar moeder. Ik denk 
dat het haar moeder is. De Volkswagen 
schiet langs beide fietssters. Maar de 
tegenligger is daar óók. Nog juist op tijd, 
strak voor de fietsen langs, zwenkt de 
Volkswagen rechts de berm in.

Nee. Er gaat niets fout. Net niet. Dit keer 
niet. Maar je moet er niet aan denken dat 



 De Wôlmer  maart 2021  pagina 36

er wéér een traumahelikopter over ons 
dorp vliegt en dat je roept: “Er is een onge-
luk gebeurd”. 

Ik droom van fietspaden. Alle kanten op. 
Veilige fietspaden. Het zal wel niet eenvou-
dig zijn om die aan te leggen. Er is nog een 
mogelijkheid: dat wij stapvoets rijden waar 
anderen wandelen. Waar anderen kwets-
baar zijn. 

Mijn haast mag niet belangrijker zijn dan 
jouw veiligheid. 

De sleutel voor een veilig verkeer hebben 
we in onze eigen handen. Zorg voor veilig 
verkeer.

Er is al te veel mis gegaan.

INGEZONDEN

Eerste Drentse kievitsei 
van 2021 gevonden 

Op de stoppelakker in Deutlanden, een 
gebied vlakbij Erm en Nieuw-Amsterdam, 
is op dinsdag 9 maart om 13.20 uur het 
eerste kievitsei van Drenthe gevonden. 
Vrijwillig weidevogelbeschermer Harrie 
van der Weide heeft zijn vondst gemeld 
bij Landschapsbeheer Drenthe en weide-
vogelcoördinator Erwin Bruulsema heeft 
geconstateerd dat het om een vers ei gaat. 
Met deze vondst is het weidevogelseizoen 
in Drenthe officieel begonnen.

Het is niet de eerste keer dat Harrie van 
der Weide (71) het eerste kievitsei vindt: 
in 2015 behaalde hij ook al deze eer. Toen 
in het Odoornerveld bij Emmen, nu in 
Deutlanden bij Erm, een gebied dat bekend 
staat als een van de betere kievitperce-
len. Harrie: “Ik was hier al aan het zoeken 
en zag gisteren dat er paren actief waren. 
Toen ik het land opliep, zag ik alleen 

nestkuiltjes. Ik besloot vandaag nog een 
keer te kijken en het was raak.” Harrie 
is zijn hele leven al geïnteresseerd in de 
natuur, de verschillende seizoenen én 
weidevogeleieren. “Het is altijd leuk om 
het eerste ei te vinden. Het is het start-
schot van de lente en het begin van het 
weidevogelseizoen.” Harrie kijkt met een 
gemengd gevoel naar de komende periode. 

“De aanwezigheid van de weidevogels in 
onze gebieden wordt steeds minder. We 
moeten er met z’n allen aan werken om het 
in stand te houden. Gelukkig gaat het hier 
wel goed, hier komen ze terug.”
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NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER

Moestuinieren
Nynke Krist-Talsma

Deze maand bedenk ik zelf een onderwerp. 
Met enige trots vertel ik die aan manlief. 
Tot mijn grote verrassing reageert hij: “Nee 
man, de hele buurt zal denken: Dat stel 
juppen weet niks van het buitenleven.” 
Meestal is het andersom. Maak ik me druk 
over wat deze of gene van mij of ons zal 
vinden, lacht hij dat weg. Bijvoorbeeld de 
keren dat ik me toch enig zorgen maak dat 
deze toch wat persoonlijke column u doet 
oordelen. Maar oei, kom niet aan de indruk 
die men zou kunnen hebben van de agrari-
sche ontwikkeling van mijn man. Blijkbaar. 
Geestig. Vind ik.

Het gaat over de moestuin. Anderhalf 
jaar geleden streken we hier neer en mijn 
man had al snel wilde plannen dat er een 
behoorlijke moestuin moest komen. Zijn 
hoop dat ik die op mij zou nemen liet hij 
snel varen. Ik vond mezelf druk genoeg 
en semi-bewust wilde ik ook wel het 
signaal geven: dit is jouw ding, verwacht 
niet teveel van mij. Meneer liet zich niet 
kisten en tekende een mooie moestuin 
uit. Ik rolde met mijn ogen bij zijn voorstel 
de moestuin te vergroten. Onze voorgan-
gers waren al gepokt en gemazeld in het 
leven hier dus hadden vast niet voor niets 
de moestuin tot een bepaalde grootte 
gebracht. Vond ik. Duidelijk. Ook hier 
werd in meegegaan. 

Een jaar verder heeft mijn man een metge-
zel. De trouwe lezer zal zich niet verbazen 
dat dit onze oudste betreft. Na grasbeheer 
en timmeren is moestuinieren de volgende 
hobby. 

Vorige week is wat de paardenpaddock 
was met een vriendje aangeharkt en zijn 

er nette gleufjes gemaakt waarin mais 
gezaaid moet worden. Van mais kan je 
brood maken, aldus zoonlief. Ik heb het 
maar erkend, maisbrood is immers erg 
lekker. 

Gisteren zijn pa en zoon naar de winkel 
geweest. Ik noem geen namen, eentje 
die nog open is, zullen we maar zeggen. 
Allebei met glinsterende oogjes kwamen 
ze terug. Een zakje maiszaadjes werd door 
een van beide omhoog gehouden. 

Een uurtje later kwam ik even buiten. 
De moestuin buiten lag er mooi aange-
harkt bij. Even verderop, een extra stuk 
klaargestoomd als moestuin. Ja ja, ik ben 
overstag. Het was toch best leuk vorige 
zomer uit eigen tuin de groenten te kun-
nen halen. Achter een glazen deur werd ik 
gewezen op een kweekbakje. Ook daarin 
verse aarde met… de maiszaadjes. Zoonlief 
beretrots. 

De kenner zal nu snappen waarom man-
lief enig hoofdschudden vreest. Maar u 
en ik, wij vinden het toch alleen maar 
aandoenlijk dat ze elkaar hier nu al zo in 
vinden? En weet u, ik merk dat het enthou-
siasme aanstekelijk is. Nog even en ik ga 
mee in het plan ooit een jaar lang zelf-
voorzienend te zijn vanuit de moestuin.                         
Ooit he, óóit. 
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INGEZONDEN

Meertmaond 
Streektaolmaond: 
broescursus Drents 
Willem van der Velde

U bent Drent, maar u spreekt geen Drents 
en zou er toch graag wat meer van wil-
len weten? Volg dan op woensdagavond 
31 maart de “broescursus Drents” van 
het Huus van de Taol. Het is een webinar 
(internetpresentatie), dus als u kunt inter-
netten dan doet u vanuit uw eigen stoel 
mee.

Deelname is heel gemakkelijk: u meldt zich 
voor die tijd aan op

https://www.huusvandetaol.nl/
webinar-5-broescursus-drents/

en de rest wordt uitgelegd.

Drents is neit slim stoer!
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