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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

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 de redactie
Hans Noordhof

Vrijwilligers van het eerste uur. Zo kun je 
Bert en Henk wel noemen. Ze doen veel 
voor het dorp en dat is soms wel een beetje 
onderbelicht. Loon naar arbeid is wel op 
z’n plek.

Gelukkig dragen andere inwoners van het 
dorp hun steentje ook bij. Zoals tijdens 
de schoonmaak actie van 17 april. Veel 
hebben zich opgegeven en waarschijnlijk 
speelt corona daar ook een rol in mee. Wat 
is het heerlijk om samen met anderen weer 
iets te ondernemen. Samenhorigheid is het 
gevoel dat we bij elkaar horen en samen 
dingen kunnen en mogen ondernemen.

Als vrijwilliger kun je op verschillende 
manieren iets doen voor de samenleving. 
Maar waarom zou je iets willen doen. Je 
doet iets voor een ander of milieu, het 
geeft voldoening en je doet sociale contac-
ten op. 

Als ik Bert en Henk even als voorbeeld 
aanhaal, dan zie je dat ze beide graag iets 
voor een ander overhebben zonder enig 
eigen belang. Maar bovenal zie je ook dat 
ze er plezier in hebben. En ze horen veel 
wat in het dorp speelt, soms ook niet. En 
daar zal dan ook wel een reden voor zijn.
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Nieuwe borden
Het vroegere krijtbord, waarbij je toch 
minimaal 1x per week de wisser buiten 
mocht uitkloppen en waarbij de nagels 
over het bord een verschrikkelijk geluid 
maakten, is al jaren niet meer aanwezig 
in de klaslokalen. De verassing van wat 
er misschien op de achterkant van het 
krijtbord stond getekend was iets waar je 
naar uit keek! Een mooie bordtekening 
van je juf of meester, wat zou hij nu weer 
gemaakt hebben? 

Zelf een bordtekening maken hoeft niet 
meer, want het digitale schoolbord kan in 
principe alles voor je doen en is inmiddels 
niet meer weg te denken uit het onderwijs. 
Het maakt het lesgeven dan ook wel heel 
aantrekkelijk en leuk voor zowel leerling 
als leerkracht. Topografie was nog nooit 
zo leuk als dat het nu is, wanneer het een 
game wordt, waarbij je een topomaster kan 
worden! Maar digiborden kunnen natuur-
lijk altijd beter en afgelopen maand heeft 
onze school nieuwe borden gekregen. Dit 
bord is weer een vernieuwing op de oude 
digiborden. We hebben nu geen beamer 
meer in de klas die projecteert op een bord, 
maar eigenlijk een heel grote ipad die we 
ook zonder speciale pen kunnen besturen. 
De nieuwe borden zijn veel stiller, hebben 
mooier licht en hebben natuurlijk allemaal 
leuke technische snufjes, die we hiervoor 
nog niet hadden! 

Koningsspelen
Ieder jaar vieren wij de Koningsspelen. 
In 2013 zijn de Koningspelen voor het 
eerst landelijk georganiseerd in verband 
met de inhuldiging van Koning Willem-
Alexander. Het doel van de Koningsspelen 
is om leerlingen en hun ouders te laten 

zien dat samen goed ontbijten en actief 
bewegen belangrijk, maar vooral ook 
heel leuk is. Bij de Koningsspelen is ook 
ieder jaar een kinderen voor kinderen 
lied met dans, dat bij het thema van de 
Koningsspelen hoort. Dit jaar is dat ‘Zij 
aan zij’. Helaas kunnen de Koningsspelen 
en daarbij de sportdag voor de bovenbouw 
niet doorgaan in verband met de huidige 
maatregelen. Wel gaan we proberen op 
school toch een sportieve activiteit te orga-
niseren. We gaan onze hoofden er over 
buigen en dan hoort u binnenkort meer!

Verkeersexamen groep 7+8
In de vorige wôlmer heeft u kunnen lezen 
dat groep 7+8 het verkeersexamen hadden. 
Goed nieuws: iedereen is geslaagd! We zijn 
trots op deze veilige verkeers toppers!

Spelen in de bosjes bij school
De laatste tijd wordt er weer veel na 
schooltijd in de bosjes rondom school 
gespeeld. Dit is ook een fijne plek om te 
spelen en buiten spelen is natuurlijk hele-
maal goed, maar het is niet de bedoeling 
dat er allerlei spullen in de bosjes worden 
achtergelaten. Als de kinderen hier toch 
willen spelen, dan zou het mooi zijn als ze 
in de bosjes aan de kant van het sportveld 
blijven en niet over de sloot heen gaan, 
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zodat er zo min mogelijk overlast is voor 
de aanwonenden. Graag even aandacht 
hiervoor.

Dochter voor Juf Marijke Vrij
Juf Marijke Vrij is vrijdag 9 april bevallen 
van een prachtige dochter genaamd Lucy. 
Moeder en dochter maken het goed.
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Groep 3 - 4 - 5

In de afgelopen weken zijn wij in de mid-
denbouw gestart met spreekbeurten. Alle 
kinderen uit groep 4 en 5 vertellen over 
een zelf gekozen onderwerp wat ze hebben 
geleerd.

Op deze manier leren we nieuwe dingen 
en zijn we tegelijk ook bezig met lezen. 
Een aantal kinderen hebben over de 
spreekbeurten een verhaal geschreven en 
vertellen graag waar we al nieuwe dingen 
over hebben geleerd.

Daniek en Liene
Op onze school geven wij spreekbeurten. 
We hebben al een spreekbeurt gehad over 
een pony (Daniek), mountainbiken (Stijn), 
vleermuizen (Daan), sprookjes (Lottie), 
kippen (Matthijs) en 3d-printers (Rosa) 
en er komen nog veel meer. Daniek haar 
spreekbeurt ging over haar eigen pony 
Wendy. Wendy is ook mee geweest naar 
school. Ik vind spreekbeurten leuk om 
te geven en interessant, omdat je nieuwe 
dingen te weten komt. De nieuwe dingen 

die je leert en te weten bent gekomen kan 
je vertellen aan de klas met een presen-
tatie. Als je een spreekbeurt moet geven 
moet je om een paar dingen denken zoals 
in de klas kijken, hard en duidelijk praten, 
maar niet te hard. En als je het spannend 
vind om in de ogen van andere kinderen te 
kijken dan zou ik oefenen voor je ouders. 
Ik vond het ook spannend maar door het 
thuis te oefenen vond ik het minder span-
nend. Uiteindelijk is het geven van een 
spreekbeurt vooral heel erg leuk!

Jasmijn en Ilse
Rosa heeft een spreekbeurt gegeven over 
3d printen. Ze heeft ons verteld wat een 
3d printer is en hoe hij werkt. Dat 3d staat 
voor driedimensionaal en wanneer en door 
wie hij is bedacht. Ook heeft Rosa voor ons 
allemaal een pennenbakje gemaakt die we 
mochten houden. Het was super leuk!

Mette en Lisa
Een paar weken geleden heeft Daan een 
spreekbeurt gegeven over vleermuizen. 
Hij heeft ons nieuwe dingen geleerd over 
soorten, maar ook welke de grootste vleer-
muis is en welke de kleinste. De grootste 
vleermuis is de vliegende hond en de klein-
ste is de Hommel vleermuis. Het was een 
hele leuke en leerzame spreekbeurt.

Lottie
Hallo! Ik maak een verslag over de spreek-
beurten van de laatste tijd. Mijn eigen 
spreekbeurt was als eerste op 23 maart, 
en dat ging over oude sprookjes. maar er 
waren ook anderen spreekbeurten bijvoor-
beeld over: mountainbiken, vleermuizen, 
3D printers, kippen en Wendy een pony. 
Spreekbeurten zijn heel interessant, want 
je kan veel te weten komen over nieuwe 
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onderwerpen en voor als je je spreekbeurt 
nog moet doen is het ook handig. Je kan 
kijken wat een ander doet en er dan zelf 
iets over leren. We hebben nog veel leuke 
spreekbeurten te gaan. Je krijgt natuurlijk 
ook vragen en opmerkingen dat vind ik 
wel leuk, omdat je dan kan weten wat je 
de volgende keer beter kan doen! Ik heb 
zelf geoefend voor mijn ouders en toen 
vond ik het in de klas niet spannend meer, 
gelukkig!

Peuterspeelzaal Dreumes

Info piramide-thema lente
Hierbij even wat info over ons nieuwe 
piramide-thema lente. Nu Pasen weer 
achter ons ligt, zijn wij deze week gestart 
met het nieuwe thema lente. Hoewel ik 
begin van de week beter had kunnen zeg-
gen, het thema wordt winter. Maar het lijkt 
de goede kant op te gaan dus....vooruit. 
Tijdens het thema lente staat het boekje 
Bobbi in de de tuin van Ingeborg Bijlsma & 
Monica Maas centraal. Wij gaan weer 
interactief voorlezen met de kinderen en 
proberen zo de taalontwikkeling te stimu-
leren en taal uit te lokken maar wat ook 
belangrijk is, is dat kinderen eigen beleve-
nissen kunnen koppelen aan de verhaallijn 
van dit boek. Verder maken wij een lente-
wandeling door het dorp en gaan kijken 
of wij ook lentebloemen spotten zoals de 
hyacint, het blauwe druifje, de tulp, de nar-
cis en de krokus. Omdat de kinderen eerst 
afbeeldingen krijgen te zien weten ze wat 
ze kunnen verwachten.

Verder gaan wij ook aan de slag met 
woordkaarten n.a.v. het themaboek 

gemaakt en woorden die in het pren-
tenboek “Bobbi in de tuin” voorkomen. 
Woorden zoals kruiwagen, gieter, hark, 
handschoenen etc. herkenbaar voor de 
kinderen. Wat wij ook gaan doen is tuin-
kers zaaien in eierschaaltjes, zo kunnen de 
kinderen het groeiproces volgen en dat het 
vervolgens ook opgegeten kan worden. 

Zoals jullie kunnen zien weer een tal van 
leuke, educatieve activiteiten. Ook is er in 
het lokaal een leuke thema-tafel en is er 
groente gezaaid door de bso-kinderen. 

Wij houden jullie op de hoogte via tekst en 
foto’s in het ouderportaal.



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
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Voor thuis is het ook een leuke activiteit 
om U kind bij het tuingebeuren te betrek-
ken. Kinderen vinden het fijn als zij mogen 
meehelpen in de tuin. Activiteiten zoals 
plantjes water geven met de gieter, de tuin 
harken of samen een mooie vlinder spot-
ten in de tuin. Activiteiten hoeven niet 
groots te zijn, het gaat meer om het idee 
even gezellig samen bezig te zijn. Succes......

Groeten,
Iekje en Anja

BSO de Boemerang

We mogen weer!!!
Alle kinderen zijn weer zooooo welkom!
En wat een grote groepen krijgen we nu.........
Maandag 15 kinderen
Dinsdag 11 kinderen
Donderdag 16 kinderen
Fantastisch, wat een mooie groep!
Natuurlijk heeft het ook voordelen als je maar 
een paar kinderen per dag hebt, je kunt bv 
iets gemakkelijker een stukje wandelen of 
even naar de speeltuin met elkaar.
Maar de kinderen missen elkaar heel erg en 
wij ook!
We hebben happy stones verstopt in 
Roderwolde bij de kinderen die nu gelukkig 
ook weer op de bso mogen komen, zodat ze 
weten dat we jullie niet vergeten zijn.
Knutselen doen we elke bso dag.
Buiten spelen ook, hutten bouwen, voetbal-
len, met pasen neutje schietn!
Hagelbuien,, sneeuw en regen hebben we 
ook gehad, maar binnen vermaken we ons 
ook altijd,
Lekkere dingen bakken vinden wij ook erg 
leuk om te doen.
Kortom, op de bso vervelen we ons nooit.
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Bij deze doe ik nog een oproep, zowel 
school als wij hebben dringend reserve 
kleding nodig, wie kan ons hiermee 
helpen?



 De Wôlmer  april 2021  pagina 11

Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Schoonmaakactie
Is het je opgevallen? Je moet gemerkt 
hebben hoe schoon ons dorp weer is. 
Op zeventien april trokken tientallen 
Wolmers er op uit om zwerfvuil te rapen. 
Dorpsbelangen had deze actie georgani-
seerd en voorzag iedereen van koffie en 
versnaperingen. 

Gewapend met grijper, handschoenen, 
oranje hesje en een vuilniszak gingen ze 
op pad. Door de Kleibos, over Sandebuur, 
langs de Groeve. Het was een vrolijk 
gezicht al die mensen in de voorjaarszon.

Gaande de ochtend raakten de groepen 
steeds enthousiaster en werden wilde 
capriolen uitgehaald om vuil uit sloten en 
bomen en van achter heggen te plukken.

Wat werd er zoal gevonden? Bierblikjes, 
heel veel bierblikjes, peuken, plastic zakjes, 
koffiebekertjes, rietjes, stukken regenpijp, 
tieraps, mondkapjes en bierblikjes. Nog 
meer bierblikjes.

Ondertussen werd er gemijmerd over de 
vraag of mannen rommeliger zijn dan 
vrouwen. Waarom wij eigenlijk rotzooi 
buiten weggooien. Hoe moeilijk het kan 
zijn om mee naar huis te nemen, wat je ook 
van huis hebt gehaald. 

In elk geval werd er één voornemen 
gemaakt: de volgende keer dat we gaan 
wandelen nemen we een knijper mee en 
een tasje en rapen we op wat er langs de 
kant van de weg ligt.

Sybrand van Dijk



kijk voor al onze producten op www.schuiling.nl

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

BEDDEN - VLOEREN - GORDIJNEN

ZONWERING - KASTEN

LEEK 0594 641371  PEIZE 050 5032195  ZUIDHORN 0594 

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

TENNISVERENIGING RODERWOLDE

NIEUWE LEDEN BETALEN
EERSTE JAAR  SLECHTS € 75,-

zomerpas 2 maanden onbeperkt tennissen

Tennisvereniging Roderwolde
Diaconielaan 8
9315PD Roderwolde

info@roderwoldetennis.nl
www.roderwoldetennis.nl

zomerpas

€ 25,-
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Schouw 2021
De jaarlijkse schouw vindt dit jaar in 2 
gedeelten plaats. Het eerste deel vond via 
Teams plaats op dinsdag 13 april. 

Hierbij waren naast Erik en Henk ook 
Roelof Ubels (voorman Groenonderhoud), 
Leonie van Roekel (Gebiedsverbinder) en 
Erik van der Heide (buurt-en jongerenwer-
ker) aanwezig. 

De buurtagent was verhinderd. Het was 
een positief overleg en er werd goed geluis-
terd. De fysieke schouw wordt nog gepland. 

Van beide schouwen zullen we binnenkort 
een samenvatting plaatsen in de Wolmer. 
Wordt vervolgd.

Opschoondag 17 april 2021
Dit jaar heeft Dorpsbelangen de opschoon-
dag iets anders georganiseerd. De 
Gemeente annuleerde de opschoonac-
tie. Maar bij ons was de behoefte om dit 
nu juist wel te organiseren, op gezonde 
afstand buiten aan de wandel en tegelijker-
tijd het zwerfvuil verzamelen. 

Rina heeft contact gezocht met haar 
werkgever Univé omdat deze wel 
opschoonacties organiseerde. Via hun ont-
vingen we de stokken, afvaltassen, bidons 
en handschoenen. 

De Gemeente heeft vervolgens gezorgd 
voor de afvalcontainers, nog meer hand-
schoenen en hesjes. Zo’n 35 personen 
meldden zich aan en zijn ’s morgens om 
9 uur gestart na een bakkie koffie vanuit 
Roderwolde, Sandebuur en Foxwolde. Wat 
een enthousiasme! 

Als bestuur kijken we terug op een zeer 
geslaagde actie en we bedanken alle deel-
nemers. Meerdere personen hebben de 
prikstokken in bruikleen om na vandaag 
vaker een opschoonrondje te doen. Zie 
de website van Dorpsbelangen voor meer 
foto’s.
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Sybrand heeft in deze Wolmer een verslag 
geschreven van de ochtend!

Afvalkraam
Zoals jullie weten staat de afvalkraam van 
de Gemeente iedere 2-de woensdag van de 
maand op het Doedensplein. Hier wordt 
goed gebruik van gemaakt. Wat ons betreft 
een heel mooi initiatief van de Gemeente 
want op deze manier belandt er minder 
afval in het restafval. 

Herbruikbaar afval van klein formaat 
wordt zo gescheiden van ander (rest) 
afval en zo wordt er minder afval gestort 
of verbrand. Dat is kostenbesparend en 
het is beter voor het milieu/minder CO2 
uitstoot. En als je naar de kraam gaat zul 
je ontdekken dat daar 2 gemotiveerde en 
vakkundige medewerkers staan. 

Weet u bijvoorbeeld dat piepschuim NIET 
bij het restafval hoort? Je kunt dit naar de 
kraam brengen, het wordt dan gerecycled. 
Maar bijvoorbeeld ook cartridges, olie 
en vetten, batterijen, verf, puin, hout en 
kleine elektrische apparaten kun je naar de 
kraam brengen. En, het kost niets. Ben u 
nog niet geweest, neemt gerust een kijken, 
op woensdag 12 mei zijn ze er weer.
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De Meulenkaomer

Aan alle vrienden, sympathisanten en 
klanten van de Meulenkaomer
In 1987 is de St. Meulenkaomer 
Roderwolde opgericht. De gedachte achter 
dit initiatief was om zoveel mogelijk 
mensen uit Roderwolde en omgeving 
naar molen Woldzigt te lokken. Dat idee 
is in de loop van al die jaren een groot 
succes geworden. Er waren veel creatieve 
mensen die graag hun artikelen wilden 
tentoonstellen en verkopen. Ook kostte het 
nooit echt veel moeite om genoeg actieve 
deelnemers te vinden voor de verkoop. En 
klanten waren er altijd meer dan genoeg.

Er zijn in de loop der jaren talloze mooie 
evenementen geweest. 

Afgelopen jaar moesten we helaas slui-
ten. Dat was nooit eerder gebeurd in onze 
kleurrijke geschiedenis. Zo gauw de cri-
sis achter ons ligt, willen we graag weer 
de deuren openen. We hopen dat dat nog 
mogelijk is in de loop van de zomer. Ook 
de Zomermarkt zou eigenlijk weer door 
moeten gaan. We zijn bezig om daar plan-
nen voor te maken.

Het merendeel van ons huidige bestuur 
heeft er ruim twintig jaar op zitten. We 
vinden met z’n vijven dat het tijd wordt 
voor vernieuwing. Graag nodigen we 
mensen uit om het stokje van ons over te 
nemen. We weten natuurlijk dat iedereen 
het vreselijk druk heeft met baan, kin-
deren of zorg voor anderen. Dat maakt 
dat het zelfs in Roderwolde steeds moe-
lijker wordt om vrijwilligers te vinden 
voor de broodnodige activiteiten. Wat is 
Roderwolde zonder een bruisend sociaal 
leven?!

Neem contact met ons op en help mee aan 
het voortbestaan van de laatste winkel van 
Roderwolde. Kijk voor meer informatie op 
onze website, www. meulenkaomer.nl

Annie Scheepstra, Greta Belga, Lia Snoek, 
Yolande Krap en Ada van Dijk
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Rowolmer Archief

Schoolfeesten van vroeger (6)
Het volgende schoolfeest zou normaal 
gesproken in het jaar 1899 vallen. In 1898 
vond echter het kroningsfeest van konin-
gin Wilhelmina plaats, die toen 18 jaar 
werd en op dinsdag 6 september ingehul-
digd zou worden. Dat gaf een verschuiving.

Om alle feestelijke activiteiten op die ene 
dag te organiseren was wel wat ingewik-
keld, maar gelukkig was Wilhelmina op 31 
augustus jarig. Dat was een heel geschikte 
datum om voor alle scholen in de 
gemeente Roden één gezamenlijk school-
feest te houden, volgens burgemeester Van 
Wageningen. 

Daar was niet iedereen het mee eens: de 
kleintjes Nietap en Roderwolde lagen 
dwars, zo staat in het verslag van 31 maart 
1898 in de Provinciale Drentsche en Asser 
Courant:

Roden, 29 Maart - Aan de oproeping van 
den burgemeester, om ten huize van den heer 
A. Alberts alhier te komen vergaderen en te 
spreken over de feestelijkheden bij de inhul-
diging van H. M. de Koningin, hadden vele 
ingezetenen voldaan. Met eenige hartelijke 
woorden heette de burgemeester de aanwe-
zigen welkom en opende de discussiën over 
deze belangrijke zaak. De aanwezigen waren 
het allen met den voorzitter eens, dat er feest 
moest worden gevierd, doch het voorstel van 
den voorzitter, om één gemeenschappelijk 
feest voor alle kinderen in de gemeente te 
houden, werd door de hoofden van scholen te 
Nietap en Roderwolde bestreden.

Deze heeren beweerden, dat hunne leerlingen 
in de groote massa van Roden’s schooljeugd 
zouden verdrinken en dat het voor hen geen 
pleizier, eer verdriet zou opleveren. Besloten 

werd, dat iedere school voor zich zelf feest 
zou vieren. Daar echter een schoolfeest en 
HET feest moeilijk op denzelfden dag kunnen 
worden gehouden, werd besloten, om HET 
feest te vieren in het eerst van September. Een 
der aanwezigen meende, dat men voor alles 
moest overgaan tot het benoemen van eene 
commissie, doch een ander meende, dat het 
beter en gemakkelijker was, wanneer de voor-
zitter in elk deel der gemeente één persoon 
aanwees en dat die voorzitter kon worden 
van de subcommissie. Die voorzitters konden 
dan in hun gedeelte de zaak continueeren. Dit 
voorstel werd aangenomen. De burgemeester 
beloofde, op verzoek, het voorzitterschap te 
zullen aanvaarden. (Applaus.)

Voor het feest werd “getekend op lijsten”, 
de gebruikelijke manier om geld in te 
zamelen. Dat was blijkbaar al aan de gang, 
toen men in Roderwolde besloot om al 
toegezegde gelden toch liever in het eigen 
dorp te willen houden. Dominee Pieter 
Abraham Busch Keizer en schoolhoofd 
Hendrik Hofkamp, de opvolger van mees-
ter Hansen, stapten met dit verzoek naar 
de feestcommissie in Roden. 

Na “levendige discussie” (in Roden was 
men natuurlijk niet blij met dit verzoek) 
lukte het om de boel terug te draaien.
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Gelukkig waren de verhoudingen niet 
zo verstoord dat iedereen alles op eigen 
houtje ging doen, want bij de grote feeste-
lijke optocht in Roden verscheen de stoet 
van Roderwolde vooraan! Waarom ook 
Niebert en Nuis helemaal naar Roden reis-
den, is niet duidelijk.

Of meester Hofkamp zijn volle aandacht 
bij dit feest had, weten we niet zeker. Een 
week later werd namelijk zijn dochter 
Everharda geboren.

Van het Rowolmer Archief
Onze acties van de afgelopen maanden 
hebben al meer dan 20 nieuwe begunsti-
gers opgeleverd. Een prachtig resultaat. 
Meer dan 100 lezers ontvangen nu maan-
delijks een nieuw Berigt, dat daarna ook 
op onze website na te lezen valt. Deze 
maand was het onderwerp de bouw van 
de lagere school, dit jaar precies 150 jaar 
geleden.

Financieel zitten we dus ook wat ruimer 
in onze jas, waardoor de aanschaf van een 
vervanger van onze stokoude PC voor onze 
penningmeester geen probleem was. 

Ook onze oude printer is vervangen: 
de zorginstelling Interzorg gaf ons een 
gebruikte, maar prima laserprinter. Dank! 
Wij zitten weer goed in de spullen; hopelijk 
kunt u na de zomer alles in de archief-
ruimte in de MFA komen bewonderen.

Tennisvereniging Roderwolde

Er kan en mag weer getennist worden. 
Veel leden maken gebruik van deze moge-
lijkheid in deze rare tijden.

Zoals ieder jaar dient de oude gravel ver-
wijderd te worden. Deze noeste werkers 
zorgen ervoor, dat de tennissers weer het 
veld op kunnen.

Mocht u ook willen tennissen, dat kan. Op 
onze site www.roderwoldetennis.nl kunt u 
een baan reserveren. 

Uiteraard kunt u ook een zomerpas nemen 
waarmee u twee maanden onbeperkt kunt 
tennissen.

Voor nieuwe leden hebben we zelfs een 
speciale aanbieding. Kijk hiervoor op de 
website.

foto Lia Snoek
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

16: Foxwolde, Groeve en het Haarveen
We weten niet beter of de grens met 
Foxwolde ligt dicht bij Roderwolde ter 
hoogte van Roderwolderweg nr. 31. Dat 
is niet altijd zo geweest. We hebben al 
gezien dat meer dan 1000 jaar geleden 
het Rowôlmer Onland werd ontgon-
nen en bij de voortgaande ontginning de 
verkavelingsrichting consequent werd 
volgehouden. Hierdoor bestond het hele 
gebied uiteindelijk uit evenwijdige stuk-
ken land, waarvan de grenssloten nu nog 
steeds hier en daar in De Onlanden zijn te 
zien.

Uiteindelijk liep men aan tegen iets 
wat de toenmalige grens Roderwolde/
Foxwolde moet zijn geweest, te weten 
de Sandebuursedijk en de Hoofdstraat, 
een rechte lijn die min of meer oost/
west loopt vanaf de hoek Hoofdstraat/
Roderwolderdijk (de zuidrand van 
de Rowôlmer Es) tot aan de Es van 
Leutingewolde. Oude grenzen zijn meestal 
natuurlijk: als scheiding wordt dan een 
rivier of een ander landschapselement 
genomen. Zo’n rechte grenslijn als deze, 
die ook nog eens niets met de bodemge-
steldheid te maken heeft, is dus duidelijk 
kunstmatig door mensen getrokken, in 
onderling overleg of van hogerhand opge-
legd. Het zit er dik in dat deze grenslijn is 
overeen gekomen bij de ontginning van dit 
gebied toen dat nog grotendeels met veen 
was overdekt. De momenteel kenmerkende 
landschapselementen zoals de zandrug-
gen (Sandeburen, Roderwolderweg) waren 
toen nog niet zichtbaar, maar het zou best 
kunnen dat de zandkopjes onder de essen 
van Roderwolde en Leutingewolde toen al 
zichtbaar waren om als markeringspunt te 

dienen voor de grens tussen de Rowôlmer 
en Foxwôlmer ontginning. De lage delen 
aan de Foxwôlmer kant van die grens 
(met veldnamen als het Eldersveld, de 
Zuidermaden en de Flintenkamp), zijn via 
een ander project ontgonnen, waarbij de 
perceelsgrenzen min of meer loodrecht 
op het Peizerdiep werden uitgezet (zie 
kaartje). Het is (nog) niet bekend wanneer 
dat project precies is aangepakt. Die oude 
grens tussen Foxwolde en Roderwolde 
werd ook aangehouden in het waterbe-
heer: het was de grens tussen de polders 
Matsloot/Roderwolde en de Zuidermaden, 
voordat die uiteindelijk in het grote water-
schap Hunze en Aa opgingen. 

Gaande over die oude grens is het ver-
schil in verkavelingsrichting nog steeds 
duidelijk zichtbaar: bij de molen volgt 
de Schipsloot de “Foxwolmer” richting 
en volgt de verkaveling aan de noord-
kant (de kant van de molen) die van 
Roderwolde. Op het z.g. Doedensplein 
volgt de noordkant (café, pastorie, 
Pastorielaan) de “Rowôlmer” richting, 
de andere kant (Dorpshuis, no. 23) geeft 
de “Foxwôlmer” richting aan (Overigens 
kun je hier ook in de verte mooi de rand 
van het Peizerdiepdal zien). Vooral op 
de Sandebuursedijk zijn de verschillen 
in richting aan weerszijden van de weg 
opvallend. En nu we ‘t er tóch over hebben: 
de Rodervaart (tenminste het deel langs 
de verharde weg) is in 1891/’92 dwars 
door de “Foxwôlmer” verkavelingsrich-
ting gegraven. Sommige huizen langs de 
vaart houden nog die oude richting aan, 
andere (jongere?) daarentegen zijn haaks 
op het kanaal georiënteerd. Foxwolde moet 
oud zijn, misschien nog wel ouder dan het 
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huidige Roderwolde. Ook hier heeft er ooit 
een metersdikke veenlaag over het huidige 
oppervlak gelegen voordat de bewoners 
zich permanent vestigden op de onder-
liggende zandrug. Als kerkgemeenschap 
moet Foxwolde het echter afleggen tegen-
over Roderwolde: voorzover bekend is het 
altijd in het kerspel Roden geregistreerd 
geweest en had het daarom nooit een 
eigen kerk of school. Wél had het kapit-
tel Groningen bezittingen in Foxwolde, zo 
blijkt b.v. uit een leenregister uit 1340.

Qua bodemarsenaal lijkt Foxwolde meer 
op een traditioneel Drents dorp: een beslo-
ten geheel van zandgronden, beekdal en 
veen. De ondiepe ondergrond van potklei 
was echter van invloed op de bewoning en 
het landgebruik. Gebruik makend van de 
oude verbindingsweg tussen het “Aduarder 
Tichelwerk” in de Kleibos en het perceel 
Roderwolderweg 34, liep de doorgaande 
weg van Roden naar Roderwolde vanaf de 
(huidige) stoplichten aan de Roder rond-
weg via het Tolhek rechtdoor langs de 
Kleibos, ging vervolgens via de “Aduarder” 
weg naar de huidige Roderwolderweg en 
vervolgde daarna het huidige tracé over 
de zandrug. Het stuk langs de Kleibos lag 
bovenop de potklei (er zijn veel klachten 
uit vorige eeuwen bekend over de slechte 
staat ervan) dus de meeste bewoners van 
Foxwolde verkozen hun woningen op 
enige afstand te zetten, op het zand. Die 
huizen werden vervolgens via lanen met 
de toenmalige hoofdweg verbonden: de 
resten daarvan zie je nog aan wat oude 
bomen die daar nog van zijn overgebleven. 

Aan het begin van de 19-de eeuw was het 
gebied tussen De Groeve en het Haarveen 
nog met veen bedekt, maar ook dat gebied 
werd daarna snel ontgonnen, vooral door 
lokale bewoners zonder grondbezit of 
veel financiële middelen. Tegen het eind 
van de 19-de eeuw had het Haarveen zijn 
huidige vorm. Ondanks de naam werd de 
ontginning van het Haarveen niet gedre-
ven door turfwinning: het was met name 
de aanwezigheid van “scherp” zand in de 
ondergrond die de lokale economie deed 
floreren. Nu is deze bedrijvigheid geheel 
verdwenen, maar wat hiervan nog resteert 
zijn de oude zand afgraverijen zoals het 
vroegere natuurbad, het “Wottergat” en 
“Bolhoes Gaoten”.
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder (foto’s Lia Snoek)

Lente!
“In mei leggen alle vogeltjes een ei”. Dat 
gezegde kennen we allemaal, hoewel het 
natuurlijk niet helemaal waar is. Veel soor-
ten produceren al in april hun eerste leg 
en sommige zelfs nog eerder. Het eerste 
kievitsei wordt meestal begin maart al 
gevonden (dit jaar op 5 maart) en zelfs al 
eens op 28 februari (2019). Daarnaast zijn 
er nogal wat soorten die in de loop van de 
zomer aan een tweede leg beginnen.

Over voortplanting en liefdesleven van 
vogels en andere dieren kun je je afvra-
gen of er, net als bij de mens, iets van een 
liefdesband bestaat tussen de partners. In 
ieder geval wel hele rituelen van het ver-
overen van een partner. Baltsen, vechten, 
pronken zijn rituelen die bij het veroveren 
een rol spelen. 

Uit onderzoek is gebleken dat er bij de 
voortplanting van bijvoorbeeld vogels, wel 
degelijk sprake is van een soort liefde tus-
sen de partners. Ook “menselijke” trekjes, 
zoals bijvoorbeeld vreemdgaan, komt voor 
bij kleine zangvogels. Uit DNA-onderzoek 
is gebleken dat o.a. bij mezen het man-
netje niet alleen voer aansleept voor zijn 
eigen nakomelingen, maar ook die welke 
zijn verwekt door een bezoekje van de 
buurman.

Nu wordt er wel beweerd dat het vreemd-
gaan bij mezen ook een weloverwogen 
strategie is. Er is vaak veel sterfte onder de 
jonge vogels, dus als de eigen partner niet 
voor een sterk nageslacht kan zorgen, dan 
heb je als vrouwtje toch nog jongen die 
misschien wel een gezonde vader hebben. 
Wie weet?

Parende grutto’s (foto Adri de Groot)

Het is de vraag of deze pimpelmees voer brengt 
voor zijn eigen kroost, of voor een bastaard.
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Van ooievaars is bekend dat ze in principe 
elk jaar op het zelfde nest met dezelfde 
partner hun jongen grootbrengen. Het is 
echter ook bekend dat ze hun jaarlijkse 
trektocht naar het zuiden volledig geschei-
den van hun partner volbrengen. Ze keren 
dan ook vrijwel nooit gelijktijdig terug op 
het nest.

Dat dieren en dus ook vogels een eigen 
karakter hebben is duidelijk. Er zijn vrij-
postige dieren, die dicht bij de mens 
durven komen en soms zelfs voer uit de 
hand aannemen, maar ook veel schuwere 
die onmiddellijk op de vlucht slaan als er 
een mens verschijnt. Let ook maar eens op 
de verschillen in gedrag op de voedertafel 
tussen twee vogels van dezelfde soort.

Vogelliefde voor elkaar bestaat wel dege-
lijk, want denk maar eens aan tortelduifjes. 
Zij hebben hun naam te danken aan hun 
gedrag, waarbij ze elkaar letterlijk knuf-
felen. Misschien dankzij de tijd die ze aan 
dat knuffelen besteden, bekommeren ze 
zich weinig om het bouwen van een dege-
lijk nest. Meestal zijn het slechts een paar 
takjes en het gebeurt dan ook vaak dat de 
jongen er doorheen zakken en hun val niet 
overleven. Voor de tortelduif geen pro-
bleem, want ze beginnen gewoon aan een 
nieuw broedsel. Ze kunnen eieren leggen 
en broeden van februari tot november; 4 
tot 5 broedsels per jaar zijn geen uitzonde-
ring. De jongen vliegen na 2 tot 3 weken uit 
en kunnen na 3 tot 4 maanden zelf alweer 
eieren produceren, zodat de soort zich 
behoorlijk kan vermeerderen.

Ook merels hebben ieder jaar meerdere 
nesten. Het vrouwtje is bij de merels zeer 
dominant, zij bepaalt alles. Zij beslist over 
de nestplek en bouwt die ook en bebroedt 
de eieren. Het mannetje heeft vooral de 
zorg voor de jongen als ze uitgevlogen zijn, 
terwijl het vrouwtje dan al weer druk is 
met een nieuw broedsel, al dan niet van 
een andere partner.

Ook de Rowolmer ooievaars keren 
niet gelijktijdig terug op het nest
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Ik zou nog veel meer kunnen vertellen 
over paringsrituelen bij vogels, maar ik wil 
ook nog even wat laten zien van de liefde 
tussen andere dieren in en om Roderwolde. 
Knuffelende pony’s, moeder en kind koe 
en schaap. Lente is liefde.

RONDJE OM DE KERK

Pasen
Sybrand van Dijk

Roemenië, daar vierde ik voor het eerst 
Pasen met lijf en ziel en alles. Het was 
1985 en veertien dagen lang reden we door 
dat land met een groep studenten theo-
logie. Het maakte een enorme indruk: de 
geweldige, rauwe bergen, de kleurrijke kle-
derdrachten, de paarden-en-wagens op de 
weg. Maar meer nog, maakte het systeem 
indruk. Ceaucescu heerste. En overal was 
angst te voelen. Angst en armoede.

En toch kierde door alles heen het leven. 
Dana, onze gids, met haar knipoogjes. 
Haar grapjes en haar tongue-in-cheek-kri-
tiek op het regime. En haar tegenpool Herr 
Stoica. Een man die ons vanuit de geheime 
dienst was meegeven, dachten we. Streng 
en stil volgde hij ons. Maar zelfs hij. Als je 
even met hem alleen was, vertelde hij over 
zijn dromen van een andere werkelijkheid.

Het breekt door aard’ en steen.

Paasfeest vierden we in een klooster. Een 
groot complex, ergens ver weg in de ber-
gen. Honderden nonnen redderden er, 
baden er. We waren wat laat en we kwa-
men in een volgestouwde kerk te staan. 
Haringen in een ton. Er gebeurde niets. 
Het werd alleen maar donker.

Donker

Nog donkerder.

Onverwacht klonk een bronzen stem over 
de hoofden. “Licht van Christus!”, waarop 
het menselijk lichaam als met één stem uit-
riep: “Wij danken God!”



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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Ogenschijnlijk was er niets veranderd. 
Stilte, duisternis, mensengeur en afwach-
ten. En toch was al alles anders. Voor wie 
het opmerkte, was er een héél klein drupje 
licht de kerk binnen geslopen. Het was 
niet veel, bijna niets. Eén priester stond 
met een brandende kaars ergens achter al 
die wachtende hoofden, jassen en dikke 
wanten. Maar het was genoeg. Het was 
overweldigend.

Overweldigender nog dan de urenlange 
zang van diepe bassen. Méér dan het vuur-
werk buiten, het gehamer op lange houten 
latten rondom. het klokgelui. Meer ook 
dan de enorme maaltijd die we na afloop 
kregen uitgeserveerd door van vermoeid-
heid wankelende nonnen.

Dat ene vlammetje. En het duister was 
geen duister meer.

Die nacht begreep ik, dat je het leven aan-
kunt. Met niets, als het moet. Dat niets is al 
iets. Het is voldoende om je te dragen.

Het is al begonnen, zie je het niet?

Deze paasmorgen droeg ik de nieuwe paas-
kaars binnen in de kerk van Roderwolde. 
Het was al licht. Er waren geen mensen.

En toch was dat ene vlammetje 
- opnieuw- alles.

Licht van Christus!, riep ik

En ik hoorde van alle kanten, terwijl geen 
stem sprak:

Wij zijn dankbaar voor het leven.

Sybrand van Dijk



 De Wôlmer  april 2021  pagina 26

VAN ONDER DE WIEKEN

En toch is er nog wat te melden rond Woldzigt
Dirk Magré

Het is en blijft wel erg stil rond de molen. 
Af en toe horen we vrijwilligers, die er 
naar verlangen weer een keer lekker aan 
de slag te gaan als olieslager. 

We volgen de berichten en adviezen van de 
overheid / OMT / Gezondheidsraad steeds 
met aandacht. 

Tot nu toe blijft voorzichtigheid geboden 
en vermijden we om langere tijd met meer-
dere mensen (ook al zijn het er maar 3) bij 
elkaar in 1 ruimte te zijn. 

Zodra de omstandigheden het toelaten gaat 
er zeker weer in klein comité olie geslagen 
worden.

Houtopslag
Inmiddels is het plan voor vernieuwen van 
de houtopslag voorgelegd aan het Drentse 
Landschap. 

Die hebben vervolgens gezorgd voor 
de aanlevering van de benodigde 
bouwmaterialen. 

Het bouwteam is binnenkort allemaal 
gevaccineerd en daarna worden de werk-
zaamheden uitgevoerd.

Hoog bezoek
Op 24 maart stond er ineens een hoogwer-
ker voor de molen. De Monumentenwacht 
Drenthe had een klus bij de kerk en de 
daarbij benodigde hoogwerker was nu toch 
beschikbaar.

Er werd een inspectie uitgevoerd aan de 
korte spruit (de balk die dwars achter aan 

de kap zit en waar de staart en korte scho-
ren aan zijn bevestigd).

Ook de vangstok (door mij bij schoolgroe-
pen vaak “de afstandsbediening van de 
rem van de molen” genoemd) werd op 
eventuele houtrot onderzocht.

De mannen waren al snel de hoogte aan 
het opzoeken.

Helaas bleek de hoogwerker iets minder 
bereik te hebben dan was gedacht.

Dus moest het geheel nog een stuk dichter 
bij de molen opnieuw worden opgezet om 
meer recht omhoog toch de juiste hoogte 
te kunnen bereiken.

Zo lukte het allemaal net.

Ik was verbaasd dat met zo’n klein auto-
tje met hoogwerker toch op 22 à 23 meter 
hoogte kon worden gewerkt.

Overigens is de uitkomst van het onder-
zoek nog niet bekend.
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Meidoornhaag – vervolg
Op 25 maart is een gesprek geweest met 
Pieter Posthumus van Landschapsbeheer 
Drenthe.

Besproken is onze wens om de meidoorn-
haag te vervangen door een beukenhaag 
en daarbij is de vraag gesteld of wij subsi-
die kunnen krijgen van hun stichting.

Hij vertelde het volgende:

Een meidoornhaag werd in het verleden 
geplant door mensen met weinig geld - je 
kon de meidoorn zaailingen gewoon in 
het veld vinden. Ook diende zo’n haag als 
kering voor jongvee en water (voor de 1e 
wo was er nog geen prikkeldraad).

Mensen met veel geld plantten een beu-
kenhaag. Het heeft dus niets met typisch 
Drents of Rowolmers te maken. 

Hij vervolgde: in een meidoornhaag broe-
den vogels en is als zodanig beter voor de 
biodiversiteit; in een beukenhaag komen 
geen vogels of insecten. 

Biodiversiteit is uiteraard belangrijk voor 
het Landschapsbeheer. 

Zijn voorstel: een boerenhaag met bv. 5 
verschillende soorten struiken: de els, 
vlier, gelderse roos, lijsterbes, spaanse aak 
zijn voorbeelden. Die hebben geen doorns 
en er komen vogels en insecten op af. 

Het Landschapsbeheer heeft nog een aan-
tal Gelderse Rozen over die wij zouden 
kunnen krijgen.

Via NL Doet kunnen we een bedrag krij-
gen (opgeven voor het planten van de 
struiken) en ook wordt nog gekeken naar 

“Noordenveld zoemt”. Pieter Posthumus 
wil wel meedenken.

Na over deze ideeën contact te heb-
ben gehad met Het Drentse Landschap 
(eigenaar Woldzigt) kwam op 2 april het 
volgende antwoord:

“Hallo Harm,

Wat een mooie bijdrage van landschaps-
beheer aan ons overleg over de invulling 
van de haag. Wij zijn uiteraard voorstander 
van een haag die een grote biodiversiteit 
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mogelijk maakt, dus een mix van de 
genoemde soorten lijkt ons prima. Mits 
de haag qua hoogte in de toekomst niet te 
hoog wordt en ook niet verwilderd uiter-
aard. Qua hoogte zou een hoogte van circa 
een meter aangehouden kunnen worden. 

Het is inderdaad helaas zo dat wij geen 
ruimte hebben in de begroting voor aan-
passing van de haag, maar ik wil wel 
aangeven dat als jullie de begroting niet 
rond krijgen, we na zullen denken over 
een bijdrage. Om grote bedragen zal het 
niet kunnen gaan uiteraard. 

Vriendelijke groet,
Frank van der Velden
Hoofd Erfgoed”

Ons Woldzigt-bestuur is dan ook ver-
schillende wegen aan het bewandelen ter 
verkrijging van middelen om een en ander 
te realiseren.

Naar verwachting zal de haag pas na de 
zomer (en dus ook na het broedseizoen) 
worden aangepakt.

Zicht op de toekomst
Zoals in de inleiding al aangegeven worden 
de ontwikkelingen m.b.t. corona door het 
bestuur nauwlettend gevolgd.

Op dit moment is het helaas onmogelijk 
om iets te zeggen over wanneer we in de 
molen weer bezoekers kunnen ontvangen.

Zodra dat wel mogelijk is, wordt een nieuw 
vrijwilligersrooster gemaakt. Voor de dan 

korte termijn zal ad-hoc een beroep wor-
den gedaan om de vrijwilligers voor hun 
inzet.

Onze “webwinkel”
Er is nog een beperkte voorraad meel te 
koop in de molen.

Ook lijnolie, hardhoutolie en Natuleum 
kunnen we op afspraak leveren.

Op de website www.woldzigt-roder-
wolde.nl vind je het “bestelformulier 
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:

Het blijft zoals het al was: de molen blijft 
gesloten voor publiek. 

Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin
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NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER

Luizenmoeder
Nynke Krist-Talsma

Ik begon deze column destijds met het 
voornemen u mee te nemen in het school-
ouderschap. Voor ons als `jonge´ ouders 
een hele belevenis. Nou ja, jong…. We 
hadden allebei niet meer het gras achter 
de oren toen we er aan begonnen. Wat mij 
dan weer doet denken aan het hooi dat 
zoonlief van de week in zijn haardos had 
zitten. Ai daar vertak ik weer. Vertak? Jij 
vertakt, wij vertakken, er zijn vertakkin-
gen? Oef de neerlandicus in ons midden zal 
het toch pijn doen aan de ogen dat wat ik 
soms uithaal met onze mooie taal. Ik heb 
zo onderhand wel wat associaties gemaakt 
op het oorspronkelijke thema. Dat bedoel 
ik maar te zeggen. Dit keer toch maar weer 
eens over het schoolouderschap.

Toen ik een gewaardeerde collega ver-
telde over mijn schrijven van deze column, 
lachte hij: “Je bent dus een luizenmoeder!” 
Ik schrok daar even van. Geneerde me 
zelfs. Dacht: nee zo wil ik niet zijn! Me al 
snel realiserend dat ik eigenlijk niet pre-
cies wist waarom niet. 

Heeft u deze serie gekeken? Of denkt u nu: 
waar heeft ze het over? Sorry, in dat laat-
ste geval, misschien iets minder relevant 
is deze column voor u. Alle schoolouders 
zullen ‘m wel gekeken hebben gok ik. Of 
uit angst voor herkenning juist niet. 

Het zette me wel aan het denken over het 
luizenmoederschap, letterlijk en figuur-
lijk. Ik herinner me dat toen wij in Utrecht 
hoorden dat de luizenmoeder écht bestaat, 
wij elkaar grinnikend aankeken. En toen 
ik na een hele maand (poe hee) nog niet 

toegevoegd was aan de klassenapp van 
onze Utrechtse kleuterklas – na 2x con-
tact daarover met de klassenouder op het 
schoolplein, de andere nieuwe ouder die 
liefelijk zei “oh zit jíj daar nog niet in?” en 
toen de juf erachter kwam – omdat ik in 
gebreke was gebleven en ik mij verschool 
achter het niet in de klassenapp zitten – 
het voor mij ging regelen, toen voélde ik 
mij wel de luizenmoeder. Of erger: nog 
lager dan de luizenmoeder!

Hebben wij hier in Roderwolde en omge-
ving nu ook te maken met luizenmoeders 
en zoal meer wat de serie absurdistisch 
verwerkt van het hedendaagse schoolse 
leven?

Dit is natuurlijk in the eye of the beholder. 
De één zal dat meer ervaren dan de ander. 
Ik herken zelf in ieder geval geen juf Ank 
in de juffen van de kleuterklas. Het komt 
allemaal een stuk ontspannener over. Er 
staat na elke schoolvakantie een luizen-
controle gepland, maar eerlijk, ik heb nog 
geen luis gezien. De klassenapp is enkel in 
gebruik voor een foto her en der, mijn kids 
hebben laatst gewoon op snoep getrak-
teerd en ik heb me nog niet onder druk 
gezet gevoeld door een moedermafia. 

Tot zover geen luizenmoedergemeenschap 
bij ons. Misschien moet juf Ank maar op 
Het Palet gaan werken, daar wordt ze 
vanzelf rustig van. En dan ben ik maar de 
luizenmoeder van Roderwolde, in figuur-
lijke zin dan wel.
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Prikbord
Wilt u ook iets op het prikbord plaatsen? Mail uw bijdrage dan naar de.wolmer@gmail.com

Alle kaarten en andere blijken van medeleven na
het overlijden van mijn man, onze vader en opa

Bernard de Rink

heeft ons zeer goed gedaan
We willen iedereen dan ook via deze weg heel erg bedanken

     Ike de Rink - Willems
     kinderen en kleinkinderen 

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

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

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



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

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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       9301 LR Roden  

•  050-5018788 
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       zaterdag van 09:00-16:00 uur    
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 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 
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9301 LT Roden
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Buiter Roden
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