
 Ook op de middelbare school klimmen wij door
 Kinderen vrolijk door muziek  Natuur op zijn mooist in de Onlanden

  60 jaar Openluchtspel Roderwolde

NUMMER 173

JAARGANG 19

JUNI 2021

DORPS– EN SCHOOLKRANT



 

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

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd   1 11-3-2015   13:12:14
Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd   1 11-3-2015   13:12:14

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

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd   1 11-3-2015   13:12:14

Kanaalstraat 37 Roden 050 5020387 
www.oosteromverlichting.nl info@oosteromverlichting.nl 

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 

Kanaalstraat 37 Roden 050 5020387 
www.oosteromverlichting.nl info@oosteromverlichting.nl 

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 

Kanaalstraat 37 Roden 050 5020387 
www.oosteromverlichting.nl info@oosteromverlichting.nl 

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 

Kanaalstraat 37 Roden 050 5020387 
www.oosteromverlichting.nl info@oosteromverlichting.nl 

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 

debommelier@outlook.com
www.debommelier.nl
tel: (+31) 6 45333588

Harry en Jolande Krap
Diaconielaan 2

9315 PD Roderwolde

Bed & Breakfast

tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
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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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Van de redactie
Hella Balster

Het schooljaar loopt alweer ten einde. Wij 
wensen alle kinderen van groep 8 veel 
succes bij het verder beklimmen van de 
educatieve ladder. En alle overige geslaag-
den eveneens van harte gefeliciteerd!

Onze vaste schrijvers bedanken wij voor 
hun inzet in het afgelopen jaar. 

De familie Belga verzorgt voor de laatste 
keer een recept van de maand. Verderop in 
dit nummer kunt u onze oproep lezen over 
hoe wij deze rubriek graag verder willen 
voortzetten.

Eindelijk zomer! Zowel de zonnepanelen 
als de hooischudders en pakjesmakers 
doen hun best, bijkans geflankeerd door 
het geluid van de roerdomp, geniet ervan!

En over genieten gesproken, naar verwach-
ting mag dit jaar voor de zestigste keer het 
openluchtspel plaatsvinden. Een mooie 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten en 

- tijdens de pauzes - bij te praten. Komt u 
ook?

In dit nummer

4 Buurtnieuws
4 REDACTIONEEL NIEUWS Oproep 

Receptenrubriek
5 Schoolnieuws

Puzzelen maar 8

Groep 1-2 9

BSO de Boemerang 12

15 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 15

Jacobskerk Roderwolde 16

Rowolmer Archief 17

18 RECEPT VAN DE MAAND Spaanse 
aardappeltortilla 

20 NATUUR EN OMGEVING Turf, jenever en 
potklei

21 INGEZONDEN De roerdomp
21 INGEZONDEN Natuur
22 NATUUR EN OMGEVING Natuur in de 

Onlanden
24 VAN ONDER DE WIEKEN Weinig veranderd
27 RONDJE OM DE KERK Pijpenkopje
28 NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER  Hooien 
29 HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK Van Smaak
29 INGEZONDEN Fluitekruid
30 AANKONDIGING Openluchtspel 

Roderwolde
30 Colofon

grote foto voorkant: Nynke Krist-Talsma
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Een tijd geleden vond er een eenzijdig 
dodelijk ongeluk plaats aan de Hooiweg. 
De boom die geraakt werd, is door de daar-
bij ontstane brand dusdanig aangetast, dat 
die volgens de gemeente nu de verkeers-
veiligheid ter plaatse in gevaar zou kunnen 
brengen. En dus moest die worden verwij-
derd. Op deze plek is een rouwmonument 
ontstaan. Na overleg met de gemeente 
heeft Dorpsbelangen Roderwolde contact 
opgenomen met de familie van het slacht-
offer. Dat heeft ertoe geleid, dat de boom is 
gekapt en er door de gemeente een jongere 
voor in de plaats is gekomen.

Extra bekabeling
Om de nieuwe afzuiginstallatie in de vee-
stal van boer Boxen van voldoende stroom 
te kunnen voorzien, was de aanleg van 
een extra elektriciteitskabel vanaf het 
transformatorhuisje achter de oude school 
noodzakelijk. Die klus zou gemakkelijk 
geklaard kunnen worden over het privé-
terrein, maar daarvoor gaf Essent geen 
toestemming. Dus moest er een omweg 
gemaakt worden langs de Kruiskamp en de 
Hoofdstraat. 

Intussen zijn die werkzaamheden afgerond.

REDACTIONEEL NIEUWS

Oproep Receptenrubriek

Heeft de pasta met pesto en kabeljauw 
uit de oven u ook zo verrassend lekker 
gesmaakt?

Deze keer kunt u het recept van de 
Spaanse aardappeltortilla uitproberen. Dit 
is tevens het laatste recept van de hand 
van de familie Belga.

De receptenrubriek blijft vanzelfsprekend 
bestaan, maar wordt in een andere vorm 
gegoten.

Alle ouders roepen wij op om het favoriete 
recept van uw kind naar ons toe te sturen. 
Het liefst met een smakelijke foto erbij.

Wij zullen dan elk nummer een van deze 
recepten in de Wôlmer opnemen.

Een leuk idee voor in de zomervakantie 
misschien?
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Schoolnieuws
Marije Wind

Buitenschoolse activiteiten
Zoals u natuurlijk weet staan de activitei-
ten van de school al een tijdje op een laag 
pitje. Vanwege de Corona maatregelen 
mogen veel activiteiten buiten school niet 
door gaan en ook mogen ouders nog altijd 
de school niet in. Hier balen wij als school 
enorm van, want een schoolreisje zorgt 
ook altijd voor veel leermomenten. Het 
sociale aspect is bij schoolreizen, musea 
en theaterbezoeken altijd heel leerzaam. 
Hoe ga je met elkaar om, maar ook hoe 
gedraag je je in een theater. Een geschiede-
nis les in de Havezate Mensinge te Roden 
is gewoon weg veel leuker in het echt dan 
met een plaatje. Het schoolreisje zou in 
eerste instantie ook niet door gaan. Maar 
niets zo creatief als een paar leerkrachten 
bij elkaar! Er is een super leuk alternatief 
schoolreisje op school bedacht. Het moet 
natuurlijk nog een beetje geheim blijven 
voor de leerlingen, maar het belooft een 
feestelijke dag te worden. Timmeren, spe-
len met ballen, springen, varen en nog veel 
meer. Schrik dus niet als u op donderdag 
1 juli een vrachtwagen richting de school 
ziet rijden of eventueel wat muziek hoort! 

Eindmusical
Helaas mag de musical nog niet als live 
voorstelling getoond worden. Daarom zijn 
de leerkrachten direct aan de slag gegaan 
met een alternatief. We kwamen uit bij het 

Rode Hert die graag met ons samen toch 
nog een hele toffe show gaat neerzetten. 
Het Rode Hert heeft een prachtige studio 
waar we door middel van een live uitzen-
ding de musical toch nog gaan opvoeren. 
We mogen op dinsdag 6 juli de musical 
klaar zetten en repeteren waar de rest van 
de schoolkinderen dan naar mogen kijken. 
In de avond zal om 8 uur de uitzending 
beginnen via een link. De musical is helaas 
alleen te bekijken door ouders en fami-
lieleden van de leerlingen. Het Rode Hert 
heeft ontzettend fijn meegedacht en ons 
zeker ook geholpen met deze alternatieve 
show. Ontzettend bedankt Hans en Bien!

Groep 8
Het einde van de basisschool zit er voor 
drie leerlingen echt bijna op. Zij gaan na de 
vakantie beginnen aan een nieuw school-
avontuur. De middelbare school is voor 
alle leerlingen vaak een spannende, maar 
ook hele leuke stap.

Ook de huidige groep 8 heeft er zin in en is 
er helemaal klaar voor! Dit jaar hebben de 
jongens van groep 8 een paar vragen inge-
vuld voor de Wôlmer om zo ook afscheid 
te nemen van deze krant.

Jurre:

Wat is je leukste herinnering aan je schooltijd 
op Het Palet?

Het allereerste schoolkamp in Annen, 
want door Corona mochten we nergens 
heen voor schoolkamp.

Wat ga je missen?

Alle kinderen op de school.
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Naar welke school ga je?

De LindenBorg in leek.

Wat wil je later worden?

Ik wil later boer of loonwerker worden, 
want dat lijkt mij leuk.

Wat wil je tegen de juffen en meester van Het 
Palet zeggen? 

Dat het leuk was op de school OBS Het 
Palet.

Mathijs:

Wat is je leukste herinnering aan je schooltijd 
op Het Palet?

Ik vond het leuk om af en toe wat grapjes 
te maken en het was heel gezellig.

Wat ga je missen?

Dat je wat minder vaak je vrienden ziet.

Naar welke school ga je?

Ronerborg in Roden.

Wat wil je later worden?

Loonwerker, omdat ik het heel leuk vind 
om met de trekker te werken.

Wat wil je tegen de juffen en meester van Het 
Palet zeggen?

Ik heb een hele leuke tijd gehad. 

Jurre Stelma:

Wat is je leukste herinnering aan je schooltijd 
op Het Palet?

Ik vond het leuk om af en toe te klieren en 
te kletsen met de anderen van groep 8.

Wat ga je missen?

Mijn vrienden, want het was namelijk 
gewoon gezellig.

Naar welke school ga je?

Topsporttalentenschool in Groningen.

Wat wil je later worden?

Ik wil later boer worden, omdat ik trekkers 
leuk vind.

Wat wil je tegen de juffen en meester van Het 
Palet zeggen?

Tot ziens, ik zie jullie misschien later wel 
een keertje. 

Ontmoetingsplek Roderwolde
Het is een poosje stil geweest rondom de te 
realiseren ontmoetingsplek in Roderwolde. 
Dit kwam vooral door de Corona-
lockdown. Inmiddels is de werkgroep 
alweer een poos actief bezig en worden er 
zeker stappen gemaakt.      

Wat is de bedoeling van de werkgroep:  
h Een natuurlijke ontmoetingsplek cre-

eren voor jong en oud uit Roderwolde, 
waar dorpsbewoners kunnen samen-
komen en het Dorpshuis en de school 
gebruik van kunnen maken. De bekosti-
ging willen we regelen via een subsidie 
van het Dorpenfonds. 

Wat kunnen we u al laten zien: 
h Schetsontwerpen van het plan wat we 

in gaan dienen. Deze staan op de site 
van OBS het Palet:   
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https://www.paletroderwolde.nl/
onze-school/groen-schoolplein                    

Waar zijn we op dit moment mee bezig: 
h Het gereedmaken van het Projectplan 

voor de ontmoetingsplek, zodat we 
het kunnen gaan indienen bij het 
Dorpenfonds. We wachten echter op 
nog wat input van andere partijen. 
h Een plan schrijven voor het te reali-

seren Tiny Forest achter op het veld. 
Een Tiny Forest is een dichtbegroeid 
inheems bos ter grootte van een ten-
nisbaan, waar buurtbewoners de 
Nederlandse natuur kunnen ontdek-
ken. Dit stukje extra natuur zal mede 
worden ontworpen door de kinderen 
van de school (zij zullen hierover ook 
lessen krijgen op school), een plaatse-
lijke hovenier wordt betrokken bij de 
aanplant en de schoolkinderen zullen 
een taak krijgen in het onderhoud van 
het bosje. De subsidie voor dit bos is 
inmiddels rond en als alles verder goed 
gaat, zullen de bomen en struiken rond 
november worden geplant. 

Namens de werkgroep Ontmoetingsplek 
Roderwolde

(Dorpsbelangen Roderwolde e.o., VOOOR, 
Stichting Dorpshuis, OBS Het Palet, 
Oudervereniging OBS Het Palet)

E-wasterace 
Groep 6/7/8 doet mee met het project 
E-wasterace. Daarom staan er tot eind juni 
op school containers waar de schoolomge-
ving eletronisch afval in kan leveren.

Het woord e-waste staat dan ook voor 
elektronisch afval. 

Op dit moment wordt in Nederland maar 
liefst tweederde van de totale hoeveelheid 

eletronisch afval niet gerecycled. 
Zonde, want het zit vol met waardevolle 
materialen. 

Door mee te doen aan de E-waste Race 
leren kinderen al doende over het recyclen 
van elektronische apparatuur. Alle deel-
nemers krijgen een interactieve les op hun 
school. Waar kun je bijvoorbeeld je elek-
tronische apparaten inleveren? En wat is 
de impact van e-waste?

Hebben jullie mogelijk thuis nog: een oude 
telefoon, wekker, kapotte printer of dvd-
speler etc liggen? Lever deze dan in op 
school!

https://www.ewasterace.nl/

Zomervakantie
9 juli is voor alle leerlingen de start van de 
zomervakantie. Namens het hele team van 
OBS Het Palet wensen wij u een fijne zomer 
toe!
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Puzzelen maar
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Groep 1-2

Wij werken in de klas met de methode 
Onderbouwd en op dit moment werken 
wij aan het thema “Familie”. De kinderen 
zijn de afgelopen tijd bezig geweest met het 
schilderen van een zelfportret. 

Voorafgaand aan deze opdracht hebben 
we eerst aandacht besteed hoe je nou het 
beste tot zo’n zelfportret komt.

De kinderen bekeken zichzelf in een spie-
gel. Hoe zien ze eruit? Welke kleur haar? 
En welke kleur ogen? En welke kleren? 
Wat zit er allemaal aan je lijf? De kinde-
ren mochten alleen zichzelf of meerdere 
uit het gezin schilderen. De resultaten zijn 
prachtig geworden.
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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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BSO de Boemerang

De afgelopen maanden namen wij drie 
kinderen afscheid van de peutergroep. 
Ted, Renske en Stijn zijn allemaal vier 
jaar geworden en stromen door naar de 
kleuterklas.

Succes op de basisschool.

Dat houdt in dat er nog vijf peuters over-
blijven. Een klein groep dus……… Maar ook 
hier steken wij ons energie in en pakken 
weer een nieuw thema op.

Deze keer _ afgelopen weken was het 
thema “muziek”.

Muziek is er in allerlei vormen: met instru-
menten, alleen met je stem , luister naar 
muziek op de radio. Maar het verbind ook. 
Er zit een sociaal aspect in en het geeft 
vooral veel lol.

Kinderen kunnen door middel van het 
maken van muziek veel meer naar voren 
komen in een groep. Durven meer en voe-
len zich zekerder.

Hebben ineens plezier en laten andere 
kwaliteiten zien.

Ook hebben wij geprobeerd verschillende 
vormen van muziek aan te bieden.

Eerst popmuziek laten horen en daarna 
met de instrumenten proberen mee te 
doen op de melodie van het liedje.

Dit is natuurlijk moeilijk voor peuters maar 
ze pakken toch sneller iets op dan wij soms 
denken en het gaat vooral om het plezier 
maken…..

Ook zet ik geregeld klassieke muziek op tij-
dens een knutselaktiviteit. Dit werkt zeer 
rustgevend. Probeer het maar eens thuis.

De tweede keer gingen wij aan de hand 
van een dierenkaart dierenliedjes zingen. 
Het ene kind weet het zo te zeggen terwijl 
een ander kind meer moet nadenken.

Maar samen vormt het zich een mooi 
geheel.

Ook ben ik aan de slag gegaan met woord-
kaarten naast de echte instrumenten met 
vragen zoals:
h Wat is dit voor een instrument.
h Hoe heet het instrument.
h Wat voor geluid maakt dit instrument.
h Zien jullie herkenning – plaatje-echt 

instrument.

Ook is zingen goed voor de taalontwik-
keling bij kinderen. Door het spontaan 
zingen vormen zich de woorden soms 
beter dan de bij de verplichtte beurten tij-
dens de kring. Kinderen voelen zich vrijer 
en durven meer.

En wij worden er zo vrolijk van……………
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Verder hebben wij nog een xylofoon 
gemaakt van papier…best mooi…………

Naast dit alles was het ook tijd voor de 
Vaderdagkadootjes.

Iekje is volop met de kinderen bezig 
geweest. De resultaten zijn prachtig 
geworden.

En het blijft natuurlijk een verrassing wat 
er geknutseld is.

De komende weken gaan wij bezig met het 
EK….

Dus wie nog veel versiering thuis heeft lig-
gen, alles is welkom.

Na de zomervakantie willen ze graag een 
nieuw thema, namelijk “natuur”.

We hebben een aantal warme dagen achter 
de rug, dan willen de kinderen toch veel 
liever buiten spelen.

Lekker buiten picknicken!

Zand, water, waterpistolen, bellenblaas, 
waterglijbaan en natuurlijk de zon!

Meer hebben ze niet nodig, genieten!

In de zomervakantie is de bso gesloten, 
dus we wensen iedereen alvast een fijne 
zomervakantie  

Groet,

Anja Brummel (de Boemerang)

waterglijbaan



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

 

 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
             Tuincentrum 
                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
 

Kanaalstraat 62
9301 LT Roden
tel. 050-5019204
www.buiterroden.eu

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Beste dorpsgenoten,

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft don-
derdag 10 juni weer fysiek vergaderd! We 
hebben ons het afgelopen jaar goed gered 
met Teams. Maar we zijn er unaniem over 
eens dat het de voorkeur heeft om fysiek 
samen om tafel te zitten. De altijd gezel-
lige nazit zat er nog niet in, om 22.00 uur 
moesten we het café verlaten i.v.m. de nog 
geldende maatregelen. Maar het was goed 
om elkaar weer te zien en de eerste activi-
teiten staan weer gepland! Ook hebben we 
een nieuwe voorzitter. Na het vertrek van 
Jan Visser hadden we nog geen voorzitter 
gekozen maar Rina Jansma neemt vanaf nu 
de voorzittershamer over. Rina dank daar-
voor! Hiermee zijn de rollen weer verdeeld 
in het bestuur.

Voor deze vergadering was ook Erik van 
der Heide, buurtwerker bij WiN (Welzijn 
in Noordenveld) als gast uitgenodigd. In de 
volgende Wolmer stelt hij zich aan u voor. 

Suppen in Roderwolde door WiN:
WiN heeft een leuke activiteit gepland 
in Roderwolde op 22 juli 2021, suppen 
vanaf de haven. Deze activiteit is terug te 
vinden op de activiteitenladder. Het sup-
pen is bedoeld voor de jeugd van heel 
Noordenveld. Aanmelden kan via de 
website van WiN. Totaal zijn er 40 plaat-
sen te reserveren dus wacht niet te lang 
met aanmelden. De activiteit start om 
13.00 uur. Het bestuur van Dorpsbelangen 
onderzoekt of ze nog een aanvullende acti-
viteit kan organiseren op dezelfde middag. 
Handig om deze datum alvast te noteren in 
de agenda’s.

ALV vooraankondiging
Ervan uitgaande dat we in november de 
ALV weer mogen organiseren hebben we de 
datum gepland: donderdag 25 november in 
café Het Rode Hert vanaf 20.00 uur.

Rectificatie Fietsoriëntatierit
In de vorige Wôlmer stond vermeld dat 
Peter van der Velde de fietsoriëntatierit 
zou gaan opstellen. Nu is Peter uiteraard 
de grondlegger van deze leuke fietstocht 
maar het is Willem die het stokje destijds 
heeft overgenomen van zijn vader en met 
veel enthousiasme jaarlijks voor ons aan 
de slag gaat. Excuus aan Willem voor deze 
fout. De tocht staat gepland op 12 septem-
ber 2021. 

De belangrijke data nog even op een rijtje:
h 22-07-2021: Suppen in de haven van 

Roderwolde + mogelijk een activiteit 
georganiseerd door DB
h 12-09-2021: Fietsoriëntatierit
h 25-11-2021 : ALV Roderwolde

Wij wensen iedereen een fijne zomer toe.

Hartelijke groet bestuur Dorpsbelangen

Bert, Gerda, Rina, Siem, Erik, Henk en 
Inge
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Jacobskerk Roderwolde

Na meer dan een jaar zonder kerkdiensten 
in de Jacobskerk zullen we vanaf 11 juli as. 
weer van start gaan. 

Zoals al een aantal jaren is er een vast 
rooster m.b.t. kerkdiensten nl.:
h de eerste zondag v.d. maand: geen 

dienst 
h de tweede zondag v.d. maand: wel 

dienst 
h de derde zondag v.d. maand: ochtendge-

bed 
h de vierde (en evt. vijfde) zondag v.d. 

maand: wel dienst

De aanvangstijd (indien anders vermeld in 
kerknieuws) is 9.30 uur.

We zijn blij dat dit weer mogelijk is en 
nodigen u van harte uit om deze diensten 
bij te wonen. 

Openluchtdienst: 29 augustus
Gelukkig kan dit jaar het openluchtspel 
door gaan en dat betekent dat er op de 
zondag tussen de uitvoeringen van het 
Openluchtspel een openlucht kerkdienst 
kan worden gehouden 

Deze vindt, als het weer het toelaat, 
plaats in het Openluchttheater aan de 
Pastorielaan op zondag 29 augustus, aan-
vang 10.00 uur.  

Ds. Walter Meijles zal net als in 2019 
voorgaan en het belooft (weer) een bij-
zondere dienst te worden. De muzikale 
begeleiding wordt wederom verzorgd door 

“Christelijke Muziekvereniging Oranje” 
onder leiding van Wilbert Zwier.

Na afloop zal er gelegenheid zijn, om onder 
het genot van een kop koffie / thee of ranja 
met iets lekkers, met elkaar na te praten.

Beide foto’s gemaakt door F. Tuinhof ; 
Roderwolde



 De Wôlmer  juni 2021  pagina 17

Rowolmer Archief

Schoolfeesten van vroeger (8)
Nu het schoolbezoek vanaf 1900 niet meer 
vrijwillig was, kon het geld voor de ver-
schillende prijzen voor een trouw bezoek 
aan andere dingen worden besteed.

De draaimolen is in 1901 vast een succes 
geweest, maar was misschien aan de dure 
kant. Op 13 augustus 1904 plaatste school-
hoofd Hofkamp daarom een advertentie 
in het Nieuwsblad van het Noorden en een 
dag later voor de zekerheid nog eens.

Volgens het verslag werd het schoolfeest 
om de vier jaar gehouden, maar wij weten 
het beter dan de verslaggever: het was 
steeds om de drie jaar.

Ook dat de draaimolen van de weduwe 
Radsma was, is niet correct. De weduwe 
Rensema reisde in ieder geval tot 1911 met 
veel succes met haar draaimolen door het 
Noorden.

Niet alleen het Nieuwsblad had een ver-
slag, ook de Asser Courant. Het is een 
heel ander verslag, dus beide waren vast 
niet door het zelfde feestcommissielid 
uit Roderwolde geschreven. Die had geen 
namen verhaspeld.

Om het ook voor de ouderen aantrekke-
lijk te maken organiseerde Luite Hoff een 
ringrijderij per fiets, met prijsuitrijking 
natuurlijk in zijn café.

Het was jammer dat één de beide lucht-
ballonnen het liet afweten. Was hij 
stukgegaan? Want waarom zou dat anders 
zo vermeld staan?

Drie jaar later, in 1907, was het volgende 
schoolfeest, helemaal volgens schema.

Meester Hofkamp (Hoofd Der School) 
was met mejuffrouw Onrust en de feest-
commissie inkopen in Groningen wezen 
doen en zij hadden flink ingekocht; er 
was voldoende “splint” (geld) in het 
dorp ingezameld. Voldoende ook voor 
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de draaimolen van de weduwe Rensema 
en dat zat wel goed: de kinderen waren 

“dronken van de pret in den draaimolen 
gesmaakt”.

De plaatselijke verslaggever noteerde in 
zijn stukje voor de Provinciale Drentsche 
en Asser Courant van 27 augustus 1907:

Volgens het boek Rowol Toendertied was 
juf Onrust pas in 1908 aan de school ver-
bonden. Waarschijnlijk is dat een foutje, 
maar zij kan natuurlijk op een andere 
manier al aan de school verbonden zijn 
geweest.  

BEREIDINGSWIJZE:
Snij de ui fijn, de paprika’s in blokjes en 
laat de mais uitlekken.

Verhit een scheut olie in een koekenpan 
en bak de aardappels 5-7 minuten op hoog 
vuur.

Kluts de eieren los in een ruime kom met 
peper, zout en paprikapoeder naar smaak.

Doe de aardappels bij het eimengsel.

Bak nu de uien, paprika blokjes even kort 
gaar in de pan en voeg de laatste minuten 
het mais en de chorizo toe.

Voeg dit toe aan de aardappels en eieren. 
Meng alles goed door elkaar.

Giet het eimengsel weer terug in twee (!) 
koekenpannen (het mengsel is teveel om 
in 1 koekenpan te bakken. Je kunt het of in 
twee pannen of in twee delen bakken (hou 
dan de reeds gebakken tortilla warm in de 
oven)

Doe de deksel op de pan en bak de aardap-
pel tortilla in ongeveer 8 minuten gaar op 
laag vuur (let op: niet te heet bakken, zorg 
ervoor dat de onderkant niet aanbrandt).

Als het ei gestold is en je de pan goed heen 
en weer kunt bewegen, leg je een groot 
bord op de pan, draai de pan om en laat 
je de tortilla op het bord vallen. Leg de 
tortilla terug in de pan en bak de andere 
kant nu nog 5 minuten goud en lichtbruin. 
Serveer met een frisse salade.

Eet smakelijk! 

RECEPT VAN DE MAAND

Spaanse aardappeltortilla 
Martin Belga

INGREDIËNTEN:
h 500 gram aardappel (vastkokend - 

geschild en in kleine blokjes gesneden)
h 1 rode paprika, 1 gele paprika
h 200 gram mais
h 1 ui
h 80 gr chorizo in kleine blokjes
h 6 eieren (middel)
h peper, zout, paprikapoeder
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Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

Greetje Ensing - Zoelman
Gediplomeerd trimster

Moleneind 3
9321 TX Peize
06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl 
info@trimsalonmolenbrug.nl
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

18: 1300-1950 – de Es 
Zoals al in de vorige TJP werd aangegeven 
waren aan het begin van de 17-de eeuw de 
veengebieden in het onland en langs het 
Peizerdiep ontgonnen en was daarmee in 
feite het laatste stukje van onze bodem-
kaart ingevuld. Hoe moeten we ons de 
dorpsgemeenschap van toen voorstellen?

Het kerkdorp Roderwolde wordt voor het 
eerst genoemd in een akte uit het jaar 1139. 
We weten nu dat die kerk op dat moment 
niet op de tegenwoordige plaats stond en 
ook niet op de vorige plaats, het Kerkhof. 
Nee, het kerspel Roderwolde was in 1139 
nog een kerkgemeenschap rond een 
kerk die ergens op het Kerkkavel in “De 
Onlanden” moet hebben gelegen.

Wanneer de ontginnende Rowôlmer 
boeren uiteindelijk tegen de 14-de eeuw 
de Achtersteweg bereiken ligt daar waar-
schijnlijk nog wat veen en houden ze in 
ieder geval de perceelsrichting aan die 
ze al eeuwen hebben gehanteerd. Er doet 
zich nu een nieuwe situatie voor: de gren-
zen van het dikke veenpakket zijn bereikt 
en de veenontginning wordt min of meer 
tot staan gebracht. Door klink en oxida-
tie/vertering daalt het maaiveld en komt 
de onderliggende zandgrond in zicht. Dit 
is het moment voor de boeren om qua 
bedrijfsvoering de bakens te verzetten. 

Waar ze in het veen nog nieuwe per-
celen konden ontginnen als hun oude 
akkers uitgeput of overstroomd werden 
konden ze nu, vaak met extra ontwate-
ring, permanente landbouw uitoefenen, 
en dan ontkom je niet aan bemesting 
van de bodem. Deze ontwikkeling die 

intensivering van de landbouw wordt 
genoemd drong zich tussen pakweg 1300 
en 1700 aan heel veel Drentse boeren op. 
Die ontwikkelden voor deze uitdaging een 
oplossing die eruit bestond om voedings-
stoffen uit de natuur te verzamelen, b.v. 
bosstrooisel, groene zoden en, vanaf de 
16-de/17-de eeuw en indien beschikbaar, 
heideplaggen. 

Dit materiaal werd verzameld en inge-
bracht in z.g. potstallen, waar het werd 
vermengd met dierlijke uitwerpselen. Het 
geheel werd vervolgens uitgereden op de 
akkers, die meestal in één complex waren 
geconcentreerd, de z.g. Es. Daar waar in de 
latere eeuwen dikke heideplaggen wer-
den gebruikt hoogde de Es in de loop van 
de eeuwen op tot een bol akkercomplex, 
wat zo kenmerkend is voor veel Drentse 
esdorpen op de hogere zandgronden. 
Hoge en lage Essen worden gedefinieerd 
door hun dikke humeuze bovengrond, het 
resultaat van eeuwenlange toepassing van 
potstalmest. 

De Rowôlmer Es behoort niet tot de hoog-
sten, maar is toch heel duidelijk aanwezig 
tussen de molen en de Achtersteweg. Bij 
afwezigheid van serieuze heidevelden in 
de buurt zullen de akkers hier1) vooral zijn 
bemest met bosstrooisel en grasrijke plag-
gen, gestoken in groenlanden, vandaar dat 

“onze” Es wat minder uitgesproken is. Hij 
is toch heel mooi te herkennen wanneer 
je hem bekijkt richting molen, komende 
vanuit het Noorden/de Hoek. Let op de 
Achtersteweg ook even op het perceel no. 
6, dat kennelijk nog op het oorspronke-
lijke oppervlak ligt: de Es is er als het ware 
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omheen gelegd. De weg maakt hier ook 
een hoogtesprongetje.

Traditioneel is de Es een open akker-
bouwcomplex zonder omheiningen: de 
verschillende percelen werden door grens-
stenen aangegeven. (Het was dus zaak om 
bij het ploegen zo’n grenssteen wat te doen 
opschuiven...). Waar b.v. de Roderes nog 
dit traditionele beeld vertoont is men in 
Roderwolde er al meer dan een eeuw gele-
den toe overgegaan om de Es te verkavelen, 
te bebouwen en hier en daar met bos te 
beplanten, zodat het oorspronkelijke beeld 
van een open akkercomplex is verdwenen. 
Toch hebben we hier te maken met het 
resultaat van zo’n 7 eeuwen ploeteren van 
Rowôlmer boeren.

1) Dit geldt eveneens voor de Foxwolmer 
Es, gelegen ten noorden van De Groeve, en 
de Es van Sandeburen, ook bekend als “De 
Hassens”.

INGEZONDEN

De roerdomp
Harry Boerema

Weer terug in De Onlanden,

Gedurende de maand April hoorde ik 
regelmatig een bijzonder geluid in de 
omgeving. Het was onmiskenbaar de roep 
van een roerdomp. Hij of zij is dus -na een 
periode van afwezigheid- weer thuis in De 
Onlanden. De roepstem is een lust voor het 
oor. Hopelijk leidt de aanwezigheid van 
roerdompen in De Onlanden tot broedsuc-
ces, of is dit misschien nu reeds het geval?, 
want sinds 28 april hoor ik de bekende 
roep niet meer. Zit ze te broeden en is ze 
daarom stil? Ik heb er geen verstand van 
en laat het graag aan de natuur over. Het is 
een mooi fenomeen, waarvan we genieten!

Op 18 mei werd ik bij het krieken van de 
dag wakker en hoorde de bekende roep 
van de roerdomp weer. Ze zijn er dus nog, 
en misschien nu ook wel met kuikens! Dat 
zou mooi zijn! 

Heeft iemand ze al gezien en er foto’s 
van gemaakt? Laat het mij even weten op 
harryboerema1940@gmail.com 

Het zou mooi zijn ook een foto te publi-
ceren in de DORPS- EN SCHOOLKRANT ”de 
wôlmer” en er aandacht aan te blijven 
besteden, zonder de boel te verstoren.

Harry Boerema

Ooievaars klepperen ook in vlucht

Meikever

INGEZONDEN

Natuur
Lia Snoek
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in de Onlanden
Wil SchrÖder, foto’s Lia Snoek

Culturele historie

Eigenlijk valt het onderstaande verhaal 
niet onder natuur, want het is cultuur en 
het speelt zich ook niet af in De Onlanden. 
Toch gaat het over landschappelijke bijzon-
derheden in Noord Drenthe. 

Vrijwel iedereen heeft wel eens gehoord 
over het ‘Meisje van Yde’, of heeft zelf het 
bekende veenlijk wel eens in het Drents 
Museum gezien. Het is ook de moeite 
waard eens het monument te bezoeken dat 
te vinden is aan de Yderholt, tussen Yde en 
Donderen. Daar moet het vennetje gelegen 
hebben, waar volgens de overlevering het 
goed geconserveerde lijk bij het turfsteken 
is aangetroffen. 

Er zijn in diverse veentjes in Drenthe 
wel vaker veenlijken aangetroffen, maar 
dat van het meisje van Yde is het meest 
bekend. Dat de veenlijken na zo’n 2000 jaar 
in relatief goede staat zijn gevonden, heeft 
te maken met het feit, dat de lichamen in 
het zuurstofarme water van het hoogveen 
zijn terechtgekomen. Dat hoogveenwater 
heeft ook nog een hoge zuurgraad door de 

tannine, afkomstig van eikenschors, dat 
zich in het water bevindt. (Tannine werd 
o.a. gebruikt voor het looien van leer en 
wordt daarom ook wel looizuur genoemd). 

Vroeger dacht men dat de mensen in het 
veenmoeras waren verdwaald en verdron-
ken, maar nader onderzoek heeft laten 
zien dat het waarschijnlijk offers waren, 
omdat op vrijwel elk van de lijken sporen 
van geweld zijn aangetroffen (ingeslagen 
schedel, strop om de hals of doorgesne-
den keel). Ook bij het meisje van Yde was 
de helft van het haar afgeschoren, zat om 
haar hals een strop en had ze een messteek 
onder haar oor. Ze moet ca. 16 jaar oud en 
slechts 1,40 m groot zijn geweest en had 
door een vergroeiing een kromme rug. 
Het zal dus waarschijnlijk ook een rituele 
doding zijn geweest.

Er zit nog een bijzonder aspect aan de 
vondst van dit lijk. Zo’n 15 jaar geleden 
kwam er een ander verhaal naar voren. 
Het lijk zou niet door de twee turfstekers 

Een doolhof van zwerfkeien op de plaats van het 
ven waar het meisje van Yde gevonden zou zijn

Reconstructie van het gezicht van het 
Meisje van Yde. Zo moet ze er ongeveer uit 
hebben gezien. (foto Drents Museum)
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zijn gevonden op de plaats van het enige 
jaren eerder onthulde monument, maar 
in het Stijfveen, ongeveer een kilometer 
verderop richting Donderen. De turfste-
kers waren niet alleen overdonderd toen 
ze ontdekten dat het “stuk leer” een men-
selijk lichaam bleek te zijn, maar dat de 
bekendmaking van hun vondst ook hun 
clandestiene activiteit zou openbaren. Ze 
haalden de turf nl. uit het Stijfveen waar 
ze geen rechten hadden. Ze sleepten het 
lijk daarom eerst naar een ven waar ze wel 
turf mochten winnen, voor ze hun vondst 
bekend maakten. Het monument ligt dus 
op een verkeerde plek.

Nog zo’n verhaal over een “monument” in 
Noord Drenthe. In de omgeving van Peest 
staat een paal (met gedenksteen) dat de 
Lebbestaok genoemd wordt. Hij is te vin-
den aan het onverharde gedeelte van de 
Schaapdijk van Peest naar Huis ter Heide. 
Het verhaal gaat ook over een gevonden 
lijk. De schaapsherder van de boermarke 
Norg was op de vroege ochtend met zijn 
kudde onderweg naar het heideveld. Op de 
heide liep er een onbekende jonge vrouw 
in zijn richting. Ze kwamen met elkaar in 
gesprek en de vrouw vertelde dat ze Lebbe 
heette en dat ze op weg was naar Assen om 
daar “zaken te doen”.

Toen de herder ’s avonds met zijn kudde 
naar het dorp terugkeerde, stuitte hij op 
het ontzielde lichaam van de jonge vrouw. 
Wat moest hij doen? Hij besloot snel de 
kudde thuis te brengen en de dorpsleiding 
(het bestuur van de boermarke) te waar-
schuwen. De volgende ochtend stonden 
de bestuursleden van de aangrenzende 
marken op de plaats des onheils. Niemand 
wist wie Lebbe was en waar ze vandaan 
kwam. Ze besloten dat de vrouw in ieder 
geval een fatsoenlijke christelijke begrafe-
nis moest krijgen. Toen kwam de discussie 
over wie dat moest betalen, want het 
lichaam lag ongeveer op de grens van de 
marke van Zeijen, dat onder Vries viel en 
de Norger marke.

Norg zou moeten betalen, want ze lag aan 
de Norger kant van de grens, maar zij 
beweerden dat ze wel degelijk op de grond 
van de marke van Zeijen lag. Vries accep-
teerde de betaling van de kosten, onder 
voorwaarde dat er een grenspaal (staok) 
zou worden geplaatst op deze plek. Het 
gevolg was, dat er in de grenslijn van de 
beide markes een vreemde knik kwam, 
want het lichaam lag wel degelijk op de 
grond van Norg. Lebbe werd in Vries 
begraven en de boermarke daar had er 
voor relatief weinig kosten de rechten op 
een stuk heideveld bij.

Een blik op het Stijfveen, de werkelijke 
vindplaats van het veenlijk. Van het 
ven is vrijwel niets meer te zien.
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De Lebbestaok op de vindplaats van het lijk, 
waar de grens tussen de boermarkes van 
Vries en Norg een vreemde knik maakt.

De gegevens van deze opmerkelijke ver-
halen zijn afkomstig uit een prachtig 
boek: “Drenthe, plekken met een verhaal”, 
verzameld en geschreven door Folkert 
Oldersma & Menno van der Veen. Behalve 
bovenstaande verhalen staan er nog tien-
tallen andere bijzondere monumenten in 
heel Drenthe beschreven in dit prachtige 
boek, waarin ook nog fietsroutes rond 
een aantal van de monumenten te vinden 
zijn. Helaas is het boek uitverkocht en is 
het zeer de vraag of er een nieuwe druk 
verschijnt. Mocht je heel erg veel belang-
stelling hebben, dan kun je desnoods het 
boek wel een keer van me lenen.

Op elke verdieping zou een verkeersre-
gelaar moeten staan om de naar boven en 
naar beneden gaande bezoekers van elkaar 
te scheiden. En ga zo maar door.

Als ik dit schrijf is net aangekondigd dat de 
regels nog wel weer wat worden versoe-
peld, maar het lijkt er niet op dat we aan 
die nieuwe regels in de molen kunnen gaan 
voldoen.

Het onkruid, de haag en het gras blijven wel 
groeien.
Het gazon voor en achter de molen wordt 
regelmatig gemaaid.

Ook groeit er nog meer. In de haag vestigt 
zich op dit moment weer een hele popula-
tie van een bepaald soort rups met enorme 
web-achtige plukken tot gevolg.

De haag zelf kreeg al weer behoorlijke 
uitlopers, dus de tuinploeg heeft zich op 
vrijdag 4 juni in het zweet gewerkt. In 1 
middag werd de hele haag geknipt en de 
takjes opgeruimd.

Wat ook lekker doorgroeide was het 
onkruid in de bestrating. Normaal kunnen 
we die behoorlijk onder controle hou-
den met schoonmaakazijn (en zon). Het 
natte voorjaar gooide roet in het eten, dus 
geen azijn en wel groeien. Dan zit er niets 
anders op dan op de knieën of een krukje 
met de hand alles wegkrabben.

VAN ONDER DE WIEKEN

Weinig veranderd
Dirk Magré

Ondanks de verruimende coronaregels 
kunnen wij niet aan de nu nog van kracht 
zijnde regels in de molen te voldoen.

Onderlinge afstand in de (op een aantal 
plekken) krappe ruimtes/zolders is moei-
lijk te handhaven.

In winkels worden de boodschappenwa-
gentjes steeds ontsmet. Dat zouden wij dan 
met alle trapleuningen steeds weer moeten 
doen.
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Duidelijk dat het echt bij de molen is:

(kijk maar naar de schaduw op het dak van 
de buren).

En van dit kleine stukje straat: zie hier de 
opbrengst:

In totaal is de tuinploeg (in wisselende 
samenstellingen) zo’n 3 avonden hiermee 
druk geweest!

Hulde aan deze noeste werkers.

Nieuwe vrijwilliger en molenaar / vrijwilliger
Op de website www.woldzigt-roderwolde.
nl bestaat een mogelijkheid je op te geven 
als vrijwilliger.

Hierop staan allerlei opties om een of meer 
taken te kiezen.

Allereerst hebben we een aanmelding als 
olieslager gekregen van Jochem de Bont 
(uit Foxwolde). Zodra we weer een keer 

gaan olieslaan (waarschijnlijk nog zonder 
publiek) zal hij worden ingewerkt.

Op het aanmeldformulier staan, zoals net 
al gezegd, allerlei functies. We hebben er 
nooit aan gedacht dat zich op deze manier 
ook een molenaar zou kunnen aanmelden.

Dat is (met een extra toelichtingsregel-
tje) nu dan toch gebeurd. Egbert Reining 
uit Grijpskerk (najaar 2017 als 20-jarige 
geslaagd voor het getuigschrift “vrijwillig 
molenaar”) komt als molenaar, oliesla-
ger (in opleiding) en medewerker voor 
wat er nog meer aan de orde is, ons team 
versterken.

We zijn heel blij met beide nieuwe “leden 
van de club”.

Onze “webwinkel”
Helaas is er nog geen meel te koop in de 
molen. 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:
h Het blijft zoals het al was: de molen 

blijft gesloten voor publiek. 

Hartelijke groet vanuit Roden,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin



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
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RONDJE OM DE KERK

Pijpenkopje
Sybrand van Dijk

Er ligt een pijpenkopje op mijn schep. 
Elegant gekneed uit wit aardewerk. Maar 
afgebroken. Ik ben een buxus aan het 
poten. Ik schepte niet eens zo héél diep.

Veel gaf de tuin al prijs. Veldkeitjes, bak-
stenen, een kloostermop. Maar nooit een 
gebruiksvoorwerp als dit. De tijd wordt 
zomaar teruggedraaid. Wie zal er mee 
gerookt hebben? En wanneer? Bij welke 
gelegenheid? Wat droeg hij (ik ga er maar 
van uit dat het een hij was) daar bij? Een 
frack? Een duffelse jas? Namen waarvan 
ik ternauwernood weet wat ze bedui-
den. Zoals hij daar, van de vorige eeuw, 
geen flauw idee had van jeans of van een 
legging.

En toch deze plek, waar ik nu schep. Hier 
gooide hij het kopje weg. Pijpen waren een 
wegwerpartikel. Ze brandden wel goed, 
maar kort. Je had ze in een rekje op tafel 
staan, zodat ook vrienden konden aan-
schuiven en een pijpje konden stoppen. Zo 
gingen avonden in rook op.

Eigenlijk ken ik uit de negentiende eeuw – 
want zo oud of jong zal het ding zijn- maar 
één Rowolmer dominee: Janssonius. Hij 
was hier rond 1840 dominee, dus de pas-
torie stond reeds aan de Hoofdstraat. Een 
bijzonder man, die Janssonius. Geleerd. 
Geïnteresseerd in literatuur en muziek. 
Professor Prakke schreef in 1987 “Op de 
Roderwolder Helikon”. Daarin vertelt hij 
over een literaire kring aan huis. In de 
wintermaanden zouden predikanten naar 
Janssonius getrokken zijn om over boeken 
en muziek te praten. Ik zag ze al door de 
Onlanden trekken met in gedachten de 
warme en verlichte kamer op de pastorie. 

Ik zag ze samen roken. Ik dacht dat ik 
het kopje op mijn schep zag blozen bij de 
herinnering.

Jammer genoeg schreef ene C. van Dijk 
in 2005 dat Prakke zich te veel door zijn 
fantasie had laten leiden. Janssonius was 
geschoold, zeker. Maar de literaire kring, 
Musis Sacrum, bestond niet op de pastorie. 
Die was na de studietijd van Janssonius 
opgeheven. Wat spijtig toch dat feiten 
soms zo weinig romantisch zijn.

Ik besloot dat Janssonius zijn pijpje rookte 
als hij klaar was met het werk op zijn 
moestuin. Tot in de twintigste eeuw waren 
veel plattelandsdominees óók halve boe-
ren. Dat zal hier niet anders zijn geweest. 
De vorige pastorie hád zelfs de vorm van 
een kleine boerderij, met een aangenaam 
voorhuis, een serre en een ruimte schuur.

De zon gaat onder over mijn tuin. Ik leg 
het pijpenkopje in een bakje op tafel. Het 
ontroert mij. Dat ik hier nu spit waar hij 
had gespit, 170 jaar geleden. En dat ik keek 
naar de toren, die hij zo goed had gekend.

Wij zijn de eersten niet. We zullen de 
laatsten niet zijn. Ik op mijn beurt heb een 
schepje in de tuin begraven. En wie weet, 
over 170 jaar spit iemand hem weer boven 
en denkt: “Wat is dit? En van wie?” Al die 
vragen die de generaties verbinden. En die 
ons troosten. Wij leven ons korte leven in 
een doorgaande lijn.

Eigenlijk is het jammer dat ik geen pijp 
meer rook.
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NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER

Hooien 
Nynke Krist-Talsma

Het was deze week weer zo ver! Na 
dagen, weken, nee wel máánden wachten 
en smachten was het dan zo ver. Er kon 
gehooid worden! 

En dat hebben we geweten. Zoals eer-
der al eens toegelicht, is onze oudste een 
echt boertje in de dop. Al weken moes-
ten er vuilniszakken mee naar school om 
het daar gemaaide gras mee naar huis te 
nemen. We kwamen eens op school aan, 
waar een bovenbouwleerling bij zoon-
lief informeerde of hij de dag er voor het 
gras mee gekregen had naar huis. “Ja, 
dat is gelukt” antwoorde zoonlief fier. 
Vertederend vond ik het, bewijs voor hoe 
op ons schooltje alle leeftijden met elkaar 
begaan zijn.

Pake werd gevraagd naar instructies om 
te kuilen. Mijn opmerking dat hij beter 
kon gaan hooien met zijn gras werd weg-
gewuifd “Pake zegt dat kuilen beter is”. Er 
werd een bult gemaakt, overheen gestampt 
en met plastic afgedekt. Nou, de schaapjes 
zullen smullen.

Deze week het echte werk. Drie weitjes 
was de opdracht. Strategische afstemming 
volgde. Hulptroepen paraat. Zoonlief wees 
de hele week alle weilanden tussen huis en 
school aan waar de échte boeren naar zijn 
bescheiden mening toch niet zo heel con-
sciëntieus hun gras hadden gehooid. Met 
enige tevredenheid: “Mama mag ik daar 
het gras ophalen met mijn skelter?”, lichte 
frustratie op mijn weigering. Ik zag mezelf 
al gaan, alle weilanden af met drie kinde-
ren en een kar met gras. En ik zag de boer 
al fronsen. De weilanden aangrenzend, 
oké, dan hoef ik niet mee. Een bult gras op 

ons gras. Elke dag ging meneer met zijn 
handen even schudden. Of liever instru-
eerde hij anderen daartoe, ja dit wordt 
me een herenboer. Terwijl papa met zijn 
schudder de weitjes bij langs ging. Onze 
middelste, iets minder gras-geobsedeerd, 
maar wel van het alles-wat-papa-doet-
wil-ik-ook heeft urenlang op de trekker er 
naast gezeten. 

Donderdag is het zover: Hooi! Ook ik ben 
opgewonden. Balend op het werk dat ik 
nog een presentatie moet geven tot 17u. 
Oef napraten? Eh ja, onderweg!? Sjezend 
naar huis en ja hoor: in onze wei zijn ze net 
bezig! 

Zoonlief staat bovenop één hooibuil: 
“Mama!! Dit is de mijne!!” Geweldig, de 
landlieden hadden speciaal de pakjes-
machine over zijn gras gehaald en het 
resultaat mocht er wezen! 

Terwijl de heren de blaren op de vingers 
werken, de kids door de wei dartelen, 
gaat bij ons vrouwen de witte wijn open. 

“Genieten dit hè” knikken we elkaar toe. 
“Poehee het is wel hard werken” grinniken 
we. En we toosten op het plattelandsleven!
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HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK

Van Smaak

Stel!
U woont alleen, bent herstellende van een 
operatie of vindt het lastig om elke dag een 
gezonde maaltijd op tafel te zetten. Wat 
kan Van Smaak dan voor u betekenen?

Direct aan tafel met Van Smaak
Elke dag een gezonde en warme maaltijd 
bij u thuisbezorgd. 365 dagen per jaar dus 
ook op zon- en feestdagen. In uw omge-
ving kunt u gebruik maken van de warme 
uitbreng van maaltijden voor senioren die 
niet meer dagelijks zelf kunnen of willen 
koken. 

Heeft u een dieet of wilt u liever een gema-
len maaltijd? Geen probleem. Wij doen er 
alles aan om aan uw wensen te voldoen. 
Ook tijdelijk dus!

Een vertrouwd gezicht
“Een ouderwetse gehaktbal, échte vleesjus, 
gekookte aardappelen en verse spinazie. 
Dat is mijn favoriete maaltijd. Wanneer 
Van Smaak voor de deur stopt en de maal-
tijdbezorger mijn warme maaltijd komt 
brengen, kijk ik daar echt naar uit”, vertelt 
mevrouw De Lange. “De tafel dekken en 
aan tafel gaan, is alles wat ik hoef te doen.

De maaltijdbezorger maakt altijd even een 
praatje. We kennen elkaar inmiddels al 
een aantal jaren, want hij is de vaste maal-
tijdbezorger op deze route. Ik red me op 
deze manier prima en de maaltijdservice is 
niet duur.”

Van Smaak
Van Smaak bereidt en bezorgt al sinds 
1970 heerlijke koelverse, diepvries- én 
warme maaltijden. Onze ambachtelijk 
werkende koks gebruiken zoveel mogelijk 

INGEZONDEN

Fluitekruid
Pieter Biezenaar

Nou weet ik ook waarom dit fluitekruid 
heet: je wordt er heel vrolijk van! 

verse ingrediënten. Hun werkwijze en 
kookkunst staan garant voor gezonde en 
smaakvolle maaltijden zoals u die graag 
heeft en waar u heerlijk van kunt genieten. 
Van Smaak werkt niet met een abonnement 
dus u heeft geen enkele verplichting.

Proeven is geloven
Denkt u nu dit wil ik wel eens proeven? 
Vraag dan gratis een proefmaaltijd aan. 
Dit kan telefonisch via 088 511 5400, 
op onze website of stuur een mail naar 
info@vansmaak.nl. Want zeg nou zelf: u 
bepaalt zelf of onze maaltijd zo lekker is 
als wij zeggen.
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AANKONDIGING

Openluchtspel Roderwolde

 
 

 
 
Op 27, 28, 31 augustus en 1 september 2021 
 
Aanvang 20.30 uur.       Entree € 8,--. 
 
      “Dahlia’s en Winterwortels”   
   geschreven door Jannes Bennen 
   
Kaarten zijn vanaf 15 augustus te reserveren via  
www.openluchtspel.nl 
 
Vanwege de coronamaatregelen weten we  
nog niet hoeveel bezoekers we kunnen verwelkomen.  
Houd daarom onze website en facebook 
in de gaten voor de actuele informatie, bijvoorbeeld 
over voorverkoopadressen.   
 
   
www.openluchtspel.nl 
openluchtspel.roderwolde 
info@openluchtspel.nl 
    

Volg ons op   
 
 
 
 

60 jaar 
Openluchtspel 
Roderwolde 
 



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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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!


