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 Fijne feestdagen en een goede jaarwisseling
 Sint en Pieten brengen een bezoek aan OBS Het Palet
 POP geplaatst schouw is begonnen

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.
alles
onder 1

Transportweg
3 - 9301 ZX Roden
dak

Buiter Roden

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

café HET RODE HERT
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

verkoop en reparatie
van alle merken auto’s
(nieuw en gebruikt)

PLUS DE WEERD
HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE
TEL. 050-5032489 - FAX. 050-5032114

PLUS OPGETELD DE BESTE !

Voor al uw bloemen en planten,
rouw-, trouw- en bloemwerk

Hoofdstraat 32, Roderwolde
050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

Van de redactie

In dit nummer

Lydia Glas

Voor u ligt alweer de laatste Wôlmer van
2015.
Een kleine terugblik op het afgelopen jaar:
hhBeëindiging feuilleton Cor en Cici
hhRedactionele wijzing De Wôlmer en in
handzaam formaat
hhGoede opkomst paasvuur
hhRowôl supporter van schoon
hhOlieslagmarathon
hhOprichting De Kop Breed
hhSchrijfwedstrijd
hhZeskamp
hhRowolmer Fair/Rowolmer Rondrit
hhWindhoos teistert Roderwolde
hhTocht om de Noord
hhFloralia
hhAfscheid Juf Tonny
En natuurlijk alle andere leuke activiteiten die hebben plaatsgevonden. Teveel
om allemaal te benoemen. Waar een klein
dorp groot in kan zijn!
Hopelijk maken we er volgend jaar
weer een mooi jaar van met zijn allen,
opnieuw vol met sportieve en culturele
hoogtepunten.
Het einde van het jaar komt in zicht.
Namens de redactie wensen wij u fijne
feestdagen en een goede jaarwisseling!
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abrikozenmousse
23 INGEZONDEN Columbus
24 INGEZONDEN Start aanleg
glasvezelnetwerk in de kop van
Drenthe
25 DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers,
26 Natuur in de Onlanden
27 VAN ONDER DE WIEKEN Wij zijn er bijna
30 AANKONDIGING Nieuwjaarsborrel
31 HET TUINPAD OP Nieuwe bewoners aan
de Hoofdstraat
33 HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK Albert van
Zonneveld en Annemarie Timmer van
Van Zonneveld Rundvleespakketten
van de Blonde d’Aquitaine
37 COLUMN Vrede
37 Prikbord
38 Dorpsagenda
38 Colofon
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Helikopter ingezet bij zoektocht inbrekers
Op maandagavond 23 november werd
bij een zoektocht naar inbrekers een
politiehelikopter ingezet. Er was aan de
Lieverseweg ingebroken en de politie keek
uit naar een tweetal personen met een
Oost-Europees uiterlijk. De heli heeft een
tijdlang tussen Peize en Roden in de lucht
gehangen, maar de inbrekers werden niet
gelokaliseerd.
Het blijft dus opletten geblazen, ook al zijn
de genomen maatregelen in Roden succesvol geweest.
Fietsroute Plus
Er zijn plannen in de maak om van Leek
naar Groningen voor de fiets forenzen
een fietssnelweg aan te leggen langs de
zuidkant van het Leekstermeer. Op zich
natuurlijk niet zo’n slechte gedachte om
het fietsen naar het werk te bevorderen.
De provincies Groningen en Drenthe zouden hier voorstander van zijn. Maar bij
het realiseren ervan moeten ze rekenen
op groot verzet vanuit de natuurbewegingen. Volgens de stichting Natuurbelang
De Onlanden, valt er niet te praten over
dit onzalige plan. De Onlandsedijk zou in
dit plan o.a. geasfalteerd worden en daarvan kan volgens hun secretaris Wim van
Boekel geen sprake zijn.
De Kop Breed
De schouw voor het aanleggen van glasvezel in ons gebied is begonnen. Als bekend
is, waar de aansluiting in de woningen
moet komen, kan de aannemer van start
gaan. Wat dat betreft mag de winter nog
wel even op zich laten wachten, om het
graven van de geulen voor de kabels niet te
dwarsbomen.

Sinterklaas
Op vrijdagmorgen 4 december kwam
Sinterklaas, vergezeld van twee echte
Zwarte Pieten, met de boot aan in de
haven. Het leek wel of het hele dorp was
uitgelopen om de goedheiligman te verwelkomen. Het zag zwart van de mensen.
Natuurlijk werd de Sint door alle kinderen
met gejuich en gezang ontvangen. Hij heeft
weer menig kinderhart sneller doen kloppen. En nu kunnen we met een gerust hart
de kerstman omarmen.
Dorp in kerstsfeer
Op verschillende plaatsen in het dorp zijn
ook dit jaar allerlei vormen van kerstversieringen aangebracht. Vooral ’s avonds
geeft dat een sfeervol geheel met de grote
boom van Dorpsbelangen in de tuin van de
fam. Aukema als blikvanger. Het doet goed,
te merken, dat onze inwoners in deze tijd
volop meeleven.
Ook de grote respons die de actie “Samen
voor de voedselbank” van rtv Drenthe
heeft in onze provincie, geeft toch blijk
van oog hebben voor de medemens, hetgeen op andere momenten wel eens
achterwege blijft.
IJsbaan onder water
In tegenstelling tot de aannemer van de
aanleg van glasvezel, hoopt het bestuur
van de IJsvereniging met alle schaatsfanaten natuurlijk, dat er spoedig zoveel vorst
komt, dat de ijzers weer onder gebonden
kunnen worden. De voorbereidingen zijn
in middels getroffen. De baan staat onder
water en de voorgevel van het vorig jaar
gerenoveerde clubgebouwtje is gerenoveerd. Voor het bestuur mag de winter wel
beginnen.
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Carbidbusschieten
Het carbidteam Roderwolde is al een tijdje
bezig zich voor te bereiden op het jaarlijkse carbidbusschieten op Oudejaarsdag
op het sportveld. Een paar maand geleden was er al op een rotonde langs de
Maatlanden een reclamebord voor neergezet. Wellicht treffen we elkaar daar
onder het genot van een oudejaarsborrel. ’s
Avonds wordt er in elk geval op de kruising
van de Hoofdstraat en de Kruiskamp een
vreugdevuur ontstoken. Laten we hopen
op een rustige oudejaarsnacht en een fijn
begin van 2016.

Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Glasvezel werkzaamheden en plaatsing POP
Op donderdag 19 november is er een zogenaamde “POP”, oftwel de centrale van de
glasvezelkabel geplaatst bij onze school. Na
een toespraak van woordvoerder Jan Visser
van De Kop Breed mochten enkele leerlingen
van groep 7 en 8 aan een openingsspel meedoen. Uiteindelijk resulteerde het spel in de
zin: “Hoera, we hebben glasvezel”
Daar zijn we als school ook heel blij mee. We
mochten van De Kop Breed nog een cadeau
in ontvangst nemen, een prachtige tablet.
Die gaan we zeker gebruiken op school! We
hebben afgesproken dat we deze tablet gaan
gebruiken in groep 1 en 2.

Sinterklaas
Op vrijdagochtend 4 december kwam
Sinterklaas aan in de haven van Roderwolde.
Wat waren de kinderen blij om hem weer te
zien! We hebben de Sint toegezongen en
zijn daarna met hem naar school gelopen.
Sinterklaas heeft de groepen bezocht en de
kinderen van groep 1 t/m 5 zijn verblijd met
prachtige cadeaus. In de bovenbouw hebben
surprise- en dichtpieten gezorgd voor een
geslaagd Sinterklaasfeest. Dank u Sinterklaas,
graag tot volgend jaar!
Kerstfeest
Het kerstbuffet blijft elk jaar weer een groot
succes bij de leerlingen. Daarom hebben we
er ook dit jaar weer voor gekozen om het
traditionele lopende kerstbuffet te organiseren. Allemaal heerlijke gerechten die door de
ouders worden aangeleverd en de leerlingen
konden pakken wat ze zelf lekker vinden. Dit
jaar was het buffet op donderdag 17 december 2015. Na het buffet traden de groepen
1/2, 3/4/5 en 6/7/8 nog op voor hun ouders.
Bedankt
Via deze weg willen we alle ouders van de
school en overige mensen in het dorp die
onze school een warm hart toedragen bedanken voor hun inzet voor de school. Hartelijk
dank! We wensen u een spetterend 2016!

Op https://youtu.be/nog7H9VW7mY vindt
u een foto-impressie van de plaatsing van de
POP.
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Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Banden
Stabilitator
Breek kabel
Trekhaakkoppeli
ng
Remmen
Schokdemper
vanaf
Oplooprem
Gasslangen
Verlichting
Afpersen -gaslei
ding
Vochtmeten
Gasdrukregelaar
En nog 24 ande
re controle punt
en

€ 75,-

Wij kunnen ook de
verkoop van uw caravan/
camper regelen

Onderbouw
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Middenbouw
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Bovenbouw
Bezoek kamp Westerbork.
We gingen met groep 7&8 naar kamp
Westerbork op 27 nov. We gingen met een
grote bus naar het kamp toe.
Onderweg was het erg gezellig. Maar
onderweg moesten we stoppen want de
Parel kwam er bij.
Toen zij binnen kwamen (in de bus) werd
het héél druk. Toen we daar arriveerde
kregen we een uitleg bij het museum.
Daarna kregen we een film te zien over
iemand die het had overleefd in het kamp.

Toen de film was afgelopen, gingen we een
vragenboekje maken in het museum.
Hierna gingen we naar het kamp toe. Want
we waren de hele tijd in het museum binnen.
We moesten 2,5 km lopen naar het kamp.
Daar hoorden we verschillende verhalen.
Hij legde (de gids) ook uit waar je allemaal
langs moest om weg te komen. Eerst moest
je door een 5 meter brede sloot heen,
daarna over 2 meter hoog prikkeldraad
hek en zorgen dat je niet wordt gespot
door de wachters en je moest dan nog de
hele heide over.
Kortom bijna onmogelijk. En als het lukte,
dan was het een enorme prestatie.
”Nu vertel ik een verhaal over deze trein.”
zei onze gids. Dat verhaal gaan jullie (beste
lezers) lezen. 8 jongelui wisten niet wat er
ging gebeuren als ze in de trein stapten.
Er was een regel, als één iemand weg ging
moesten er voor diegene tien man weg.
De 8 jongelui wilden ontsnappen, want het
was erg vreemd dat er iemand van 101 weg
moest.
Ze dachten namelijk dat ze naar een werkkamp gingen, en het was heel vreemd dat
ze naar een werkkamp moesten, want een
oude mevrouw kan niet goed meer werken.
Maar dat er 80 mensen voor hun in de
plaats weg werden vervoerd door de trein
wilden ze niet op hun geweten hebben.
Daarna hadden ze een plan bedacht.
Ze zouden ontsnappen als ze in de trein
werden vervoerd. Dus elke dag nam een
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van hen vanuit de werkplaats een klein
zaagje mee en stopte het onder zijn broek.
Toen hun namen werden genoemd, zorgden ze er voor dat ze allemaal in dezelfde
coupé kwamen. Toen ze ver genoeg waren,
zaagden ze een klein gat in de voorkant
van de coupé.
Daarna gingen ze op de bumper staan en
doken onder de trein. Als de trein weg was,
moest je zo lang als je kon blijven liggen.
Alle 8 hebben het overleefd en de mensen
die niet hadden gesprongen niet.
Dit is geschreven door Ruben
Middendorp & Loes van Dam

.

Toen ging de sint naar de kleuters. In de
pauze kwamen de pieten ook buiten spelen.
Toen de pauze was afgelopen. Gingen ze
naar de middenbouw. Daarna kwamen ze
bij de bovenbouw. Die al waren begonnen
met hun surprises.

Sinterklaas op `t palet
Zoals elk jaar kwam de sint weer in
Roderwolde aan.
De kinderen van `t Palet gingen naar de
haven om daar de sint te ontvangen.

Toen de sint in de klas was gaf de bovenbouw een dans en zang voorstelling.
De pieten hadden veel pepernoten
gestrooid. De sint vond ze heel mooi.
Jammer genoeg kwam er toen een einde
aan.
Daarna liepen de kinderen met de sint
weer terug naar school, daar maakte ze
met zijn allen een foto.

Gemaakt door: Amber Heidstra ,Maura
V/D Heide en Marit Belga uit groep 8

 De Wôlmer  december 2015  pagina 12

Jarigen
Sem Raangs wordt op 1 januari 9 jaar
Lucas Stelma wordt op 2 januari 9 jaar
Jesper Alberts wordt op 3 januari 10 jaar
Ruben Alberts wordt op 3 januari 10 jaar
Maura van der Heide wordt op 5 januari 12
jaar
Madelon Keun wordt op 19 januari 11 jaar
Thomas de Rink wordt op 22 januari 5 jaar
Ires Brouwer wordt op 28 januari 5 jaar

Sinterklaasfeest
foto’s Harriët Middendorp
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Koos Vrieling Boomkwekerij
Tuincentrum
Hovenierswerken
Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde

Ook voor aanleg en
onderhoud uitgevoerd door
vakbekwaam hoveniers!

www.koosvrieling.nl

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf

Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke
bouw- en isolatiematerialen
Ook voor al uw schilderwerken.
Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006

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

 

n

ken



 

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)

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.

Transportweg 3 - 9301 ZX Roden
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Peuterspeelzaal Dreumes
Hallo allemaal,
En zo zitten we al weer midden in de
decembermaand en is Sinterklaas al weer
vertrokken.
Op de ochtend dat Sinterklaas in
Roderwolde aan kwam zijn we samen met
de kinderen van de basisschool naar de
haven gelopen waar we de Sint een warm
onthaal hebben gegeven. Hierna hebben
we pietengym gedaan. We hebben over
de tafels geklommen (wat natuurlijk heel
spannend was, want normaal gesproken
mag dat niet), pakjes in de schoorsteen
gegooid en veel meer. Wat een verrassing
dat er ineens een piet in het lokaal kwam
met twee zakken vol cadeautjes voor ons.

Nieuwe peuters:
7 januari wordt Mette ter Steege 2 jaar.
Vanaf 8 januari komt ze bij ons in de groep.
Van harte welkom en een fijne tijd
toegewenst.
We wensen u allemaal hele gezellige feestdagen en een goed 2016.

Verenigingsnieuws
Vrouwenvereniging

En nu staat de kerstboom al weer naast de
haard waar vorige week de schoentjes nog
stonden. Samen met de kinderen hebben
we de ballen en slingers er in gehangen en
allerlei andere versieringen opgehangen
in het lokaal. Het ziet er allemaal heel erg
gezellig uit. Op de laatste vrijdagmorgen
voor de kerstvakantie komen de ouders
van de kinderen een kop koffie drinken op
peuterspeelzaal om zo samen met ons het
jaar af te sluiten.

Vrouwenvereniging Roderwolde Jubileum 70
jarig bestaan
Woensdag 18 november 2015 bestond de
Vrouwenvereniging Roderwolde 70 jaar en
dat werd gevierd. Helaas was ons enigste lid vanaf het eerste begin verhinderd.
Het bestuur heeft Ofke Bathoorn, 70 jaar
lid dus, thuis opgezocht met een cadeautje en haar benoemd tot Erelid van de
Vrouwenvereniging Roderwolde.

Verjaardagen:
30 december is juf Ina jarig
Alvast van harte gefeliciteerd.

Ofke Bathoorn, benoemd tot Erelid
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In het Rode Hert begon het feest om 3
uur met thee, koffie en gebak. Het duo
“Menu Complet” was ingehuurd. Met een
Voorgerecht, Hoofdgerecht en Nagerecht
aan muziek, brachten Rinus en Arina
bekende liedjes ten gehore zoals, Breng
eens een zonnetje onder mensen, Weet
je nog wel die avond in de regen, De
Sneeuwwals, De Klok van Arnemuiden,
In Een Rijtuigie, Mien Toentje en nog
veel meer. Enkele leden liepen zelfs in de
polonaise. Tussendoor wat conference en
zodoende weten wij nu, dat Rinus op een
hele ander wijze geniet van Mien Toentje
als Ede Staal. Het geheel werd op ludieke
wijze aan elkaar gesproken. Na dit alles
stond er in het café een warm en koud
buffet klaar. Met onder andere een aardappel- rauwkost- en tonijnsalade, pasta,
pikante gehaktballetjes, rijst met pindasaus, roerbakgroente, rundvlees, haring,
makreel, zalm en ijs met kersenbiersaus of
chocoladesaus na. Voortreffelijk gekookt
door Ancel. De avond werd beëindigd
met een kop koffie en het zingen van ons
eigen Rowolmer Volkslied. Iedereen heeft
genoten en ging voldaan naar huis met als
herinnering een kalender met enkele foto’s
van de afgelopen 70 jaar en een pen met
inscriptie.

Meulenkaomer
Workshop speksteen bewerken

Onbehandeld speksteen

Op dinsdag 24 november werd het seizoen na een korte vergadering creatief
afgesloten met de workshop “Speksteen
bewerken”. Ruim 20 medewerkers lieten zich verrassen door workshopleiders
Wilma Bruin en Dirk Magré. Deze brachten stukken onbewerkt speksteen mee.
Iedere deelnemer kreeg een stukje. De
bedoeling was om van dit ruwe stuk steeds
een beetje af te halen totdat de steen een
mooie vorm kreeg. Dit kon een concreet
voorwerp zijn, maar ook iets abstracts
worden, waarin een ieder zijn eigen fantasie kwijt kon.
Allereerst maakte je met het grove gereedschap zoals een grote rasp, de speksteen
mooi glad. Daarna gebruikte je fijner
gereedschap zoals allerlei soorten kleine
vijltjes om de gewenste vorm te krijgen.
Als derde stap ging je met een nat sponsje
over het voorwerp, waardoor de steen
allerlei kleuren kreeg. Tenslotte, als men
tevreden was over het resultaat, kon het
kunstwerk nog met lijnolie ingesmeerd
worden, waardoor een mooie glans op de
speksteen ontstond.
Er werd geconcentreerd doorgewerkt totdat na een uur of twee zagen, raspen en
polijsten de resultaten in het midden konden worden tentoongesteld. Ook hier bleek
weer de grote mate van creativiteit van de
deelnemers, want de resultaten waren erg
mooi.

Opperste concentratie bij de deelnemers
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Een concert van Duo Puur is eerlijk, zonder opsmuk.
Zij presenteren zichzelf zoals ze zijn en
spelen muziek die zij mooi vinden. Het
repertoire is illustratief voor het verhaal
van Duo Puur, waaruit zij graag anekdotes
vertellen.

Wilma en Dirk helpen waar nodig

Door deze persoonlijke aanpak en kleine
inkijkjes in de wereld achter de muziek,
maken zij contact met het publiek en laat
Duo Puur mensen delen in het enthousiasme voor klassieke muziek.
Duo Puur bestaat uit Petra van den
Dolder-Heida, fluit en Annegreet Rouw,
harp. Het Duo ontstond op het ArtEZ
Conservatorium in Enschede, waar beiden
zijn afgestudeerd.

Speksteen: van ruw materiaal tot eindproduct

Entree € 9,00
Kaarten verkrijgbaar via:
www.cultureledriehoekroderwolde.webxpress.nl
Boekhandel Daan Nijman, Heerestraat 87 te
Roden
Café het Rode Hert Hoofdstraat 32 ,
Roderwolde 050-5034238.

Culturele Driehoek
Nieuwjaarsconcert door Duo Puur
Zondag 3 januari 2016 15.00 uur zal het
Duo Puur het nieuwjaarsconcert van de
Culturele Driehoek Roderwolde verzorgen, dit keer in het Café het Rode Hert te
Roderwolde.
Zij verzorgen concerten met toegankelijke klassieke muziek op uiteenlopende
plekken en voor diverse doelgroepen. Het
repertoire bevat onder meer barokmuziek
en eigentijdse werken voor fluit en harp.
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Klaverjassen en sjoelen
Uitslag 2e klaverjas- en sjoelavond Het Rode Hert.
Na een avond vol strijd werd Henk Buring bij de sjoelers de winnaar van de avond. De verschillen
zijn klein dus het wordt nog spannend wie dit jaar de wisselbeker gaat winnen!
Bij de klaverjassers werd Reinder Lanting wederom de ‘avondwinnaar’. Opgemerkt moet
worden dat Reinder Lanting beide avonden met groot verschil van de nummer twee heeft
gewonnen.
De totaalstand van het klaverjassen geeft nu wel een beetje een vertekend beeld, omdat de 4
personen op de 2e speelavond nu natuurlijk totaal de meeste punten hebben en alle vier dus
bovenaan staan.
“Ook valt op, dat de huidige bezitter van de wisselbeker (twee achtereenvolgende jaren!) totaal
van slag is……….Zal de leeftijd zijn??????” (zegt de winnaar van vorig jaar).
Als prijs werd aan de winnaars een groot pak appelsap uitgereikt met sap van appels uit de
“boomgaard” van Het Rode Hert.

Uitslagen sjoelers:
1e
2e
totaal
Wim Venekamp
1320 1286 2606
Gerrie Meijer		
1259 1284 2543
Jannie Buring		
1293 1246 2539
Stien v.d. Velde 1297 1237 2534		
Jaap Aukema		
1241 1276 2517
Frans Meijer		
1252 1255 2507
Grietje v.d. Berg
1220 1263 2483
Jeltje Venekamp
1200 1270 2470
Marius Vroom		
1235 1207 2442
Gea Lanting		
1211 1229 2440
Wip Kregel		
1185 1251 2436
Trieneke Aukema
1236 1183 2419
Grietje v.d. Veen
1189 1208 2397
Albert v.d. Veen
1186 1207 2393
Henk Buring		
0
1296 1296
Jan v.d. Berg		
1263		
1263
Wieky Vroom		1240		1240

Uitslagen klaverjassen:
Reinder Lanting
Henk de Vries		
Henk Buring		
Cor Emmens		
Aaltje Blaauw		
Bert Blaauw		
Marga La Crois		
Henk Roelfzema

1e
5434
4376
4036
4396
4995
4955
4423
4151

2e
5689
5058
4823
4075
0
0
0
0

totaal
11123
9461
8859
8471
4995
4955
4423
4151

Zaterdag 28 januari is de volgende klaverjas- en sjoelavond in Het Rode Hert. De vierde avond is
5 maart.
De deur is vanaf 19.00 uur open en om 19.30 uur beginnen we met de eerste speelronde.
Wie nog graag mee wil doen is hartelijk welkom.
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boekhandel
daan nijman
heerestraat 87 • roden • 050 501 29 67
info@daannijman.nl • daannijman.nl

Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

Wôlmer Bokaal 2015
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 November.
werd in de zaal van café Het Rode Hert
voor de negende keer door biljartend
Roderwolde, Foxwolde en omstreken
gestreden om de Wôlmer Bokaal. Ook dit
jaar werd weer in pouleverband gespeeld.
Hierdoor kreeg elke speler de gelegenheid om in 3 wedstrijden zijn of haar beste
beentje voor te zetten. De beste16 gingen
vervolgens via het knock-out systeem richting de felbegeerde Wôlmer bokaal.
In de halve finales moesten Egbert van
Zonneveld en Jan Dam ,Geert Jan Bolhuis
en Annamarie Dijk het tegen elkaar opnemen. Na twee bloedstollende wedstrijden
wisten Egbert van Zonneveld en Geert Jan
Bolhuis zich te plaatsen voor de strijd om
de “cup met de oren”. De match om de 3e
en 4e plaats beslechte Annamarie Dijk in
haar voordeel. De strijd tussen Egbert en
Geert Jan was spannend en zenuwslopend.
Uiteindelijk wist Egbert beslag te leggen op
de Wôlmer Bokaal.
De prijs voor de hoogste serie naar gemiddelde ging naar Geert Jan Bolhuis , hij wist
maar liefst 59 % van zijn gemiddelde in
1 beurt te maken ( een serie van 45 ). De
prijs voor de kortste partij ging naar Egbert
van Zonneveld . Hij slaagde erin om in 6
beurten zijn wedstrijd tegen Rene Alberts
te Winnen.
De uitslag:
1e plaats: Egbert van Zonneveld - BC Het
Rode Hert
2e plaats: Geert Jan Bolhuis - BC Het Rode
Hert
3e plaats: Annamarie Dijk - BC ’t Sterretje
4e plaats: Jan Dam - BC M Scheepstra
Hoogste serie: G J Bolhuis - BC Het Rode Hert

Kortste partij: Egbert van Zonneveld - BC Het
Rode Hert
Op zondagmiddag 15 November werd
het inmiddels traditionele koppeltoernooi gespeeld. Tien koppels streden om
de hoogste eer en de tevens traditionele
snoep prijzen. Het koppel Gerard Barels
en Geert Kuiper wist uiteindelijk de overwinning op hun naam te schrijven. In
een spannende strijd versloegen ze Henk
en Korne Nieboer. Derde werden Wim
Venekamp en Sietse van Netten, die na
een mooie strijd toch nog Jan vd Veen en
Rindert Miedema wisten uit te schakelen.
Uitslag koppeltoernooi:
1e plaats: Gerard Barels en Geert Kuiper
2e plaats: Henk en Korne Nieboer
3e plaats: Wim Venekamp en Sietse van
Netten
4e plaats: Jan vd Veen en Rindert Miedema
En zo kwam er weer een einde aan een
geslaagd biljartweekend. Op naar de 10de
editie!

vlnr. Jan Dam, Annamarie Dijk, Geert Jan
Bolhuis en winnaar Egbert van Zonneveld
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Carbidteam

RECEPT VAN DE MAAND

Carbidschieten Roderwolde, nog mooier, nog
meer spektakel!
Dit jaar wordt er op 31 december weer
traditiegetrouw het oude jaar uitgeknald
in Roderwolde. Het team van Carbidteam
Rowol is alweer een poos bezig om deze
dag een waar spektakelstuk neer te zetten.
Dit jaar zullen er voor het eerst een aantal specials te zien zijn, deze zullen garant
staan voor veel spektakel!
Vorig jaar werd het record melkbussen
in Roderwolde verbroken met maar liefst
107 bussen, zullen er dit jaar nog meer te
zien en vooral te horen zijn? Kom langs en
ervaar het zelf!
Op oudejaarsdag vanaf 10 uur in de ochtend zullen de eerste knallen te horen zijn
vanaf het sportveld bij MFA “de doefkamp”
in Roderwolde.
Natuurlijk nodigen we iedereen uit om
samen met ons het oude jaar vaarwel te
zeggen en vol goede moed het nieuwe jaar
in te knallen!
Kijk ook eens op onze website en like onze
Facebookpagina!
www.carbidteamroderwolde.nl
www.facebook.com/carbidteamrowol

Tiramisu met
abrikozenmousse
Nagerecht voor 6-8 personen.
hh500 gr. gedroogde abrikozen.
hh200 ml sterke koffie
hh2 pakken lange vingers (totaal ca. 250
gr.)
hh4 eetl donkerbruine suiker
hh125 ml slagroom
hh2 zakjes vanillesuiker
hh2 eetl cacaopoeder
hhrechthoekige schaal
Wel de abrikozen minstens enkele uren in
water. Schenk de koffie in een diep bord.
Pureer de abrikozen met behulp van een
keukenmachine. Voeg tijdens het pureren
een klein beetje van het weekwater toe. De
abrikozenmousse moet de dikte hebben
van stevige appelmoes. Doop de helft van
de lange vingers één voor één heel even
in de koffie en leg ze op de bodem van
de schaal. Bedek deze laag met een laag
abrikozenmousse. Bestrooi deze laag met
een beetje bruine suiker. Leg op de mousse
een tweede laag van in de koffie gedoopte
lange vingers. Dek deze laag toe met abrikozenmousse bestrooid met bruine suiker.
Klop de slagroom met de vanillesuiker
lobbig.
Verdeel de slagroom over de bovenste
laag. Bestrooi de slagroom met een beetje
cacaopoeder.
Dek de schaal af met folie en zet de tiramisu minstens een uur in de koelkast.
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INGEZONDEN

Columbus
Emmie Meijer

D’r woonde in een hail vrömd laand
Ain man met biester veul verstaand
Hai dee – dat haar nog nooit ain doan
Hai luit ain aai op toavel stoan

Zoo vuiern ze moanden achterain
Moar naarms 7) was nog laand te zain
Het scheepsvolk ruip: “Wie goan weerom!”.
Columbus zee: “Bin nait zo stom!”.

Dei man – Columbus was zien noam
Was in de zeevoart hail bekwoam
Moar ‘t ambachtdat he ainlieks 1) dee
Was laand ontdekken op de zee

Moar endelk toch, noa mennig week,
Doar zaggen ze een zwaarde streek 8)
“Laand”, ruip Columbus, “‘k Wos ‘t joa wel!
Elk sprong van bliedschap uut zien vel.

‘tWas op ain zöndagmörgen, dat
Columbus bie zien klokje 2) zat
Dou Spanjes keunink mit de tram
Noa kerktied even bie hom kwam

En noa ein dag of twei drei al
Doar zetten ze de vout aan wal
Columbus keek veurzichtig rond
Van zuls 9) men was op vrömde grond!

“Dag lu”, zoo zee he, “Hou gait ‘tr her?”
Columbus zee: “Hail gout meneer”.
“Jong”, zee de keunink, “Santepetoe !!
Columbus, ik heb waark veur joe

Columbus nam pestool en dolk
En ruip tou: “Hei, is tr hier ook volk?’
Dou kwammen er kerels aan en goud 10)
Moar aaltemoal zoo zwaart ols rout

Je binnen wied en zied bekend
De zee, dat is joen element.
Zeg, zoje Amerikoa veur mie
endekken willen? He wablie?”

Tou hai dat zwaarte volkie zag
Tou zee-he: ‘k Wensch joe goeiedag.
Is dit woar al Amerikoa?”
Tou ruipen aal dei zwaarten: “Joa!”

Columbus zee:”Is ‘t anders nait?
Zoo woar as ik Columbus hait
Zoo’n waarkie is mie krek noa ‘t zin
‘k Goa met pelzaier de gappert 3) in”.

“Krek”, zee Columbus, “‘k Docht het al.
Bin ie de negers, bie geval?”
“Joa”, ruipen ze, “Mien laive man,
Bin ie Columbus van joen van”.

Columbus haar gain rust of duur
hai ging vot 4) weg, mor stopte ‘t vuur
Nog even in de roakeldop 5)
En trok de klokgewichten op

“Joa”, zee Columbus, “Zoo is ‘t krek!”
Dou wörren aal dei zwaarten gek
en ruipen: “Och, toe laive tied
Wie bin ontdekt en de vrijhaaid kwiet!”

En doar ging ‘t hen, hai haar gain vree
Veurdat he waggelde op zee
Hai ging mor vot 6) an ‘t rouer stoan
En kwam der hail nait weer vandoan

1) eigenlijk, 2) borreltje, 3) ‘t ruime sop
4) dadelijk, 5) doofpot, 6) voort, dadelijk
7) nergens, 8) zwarte streep, 9) ‘t spreekt
vanzelf, 10) en zoo, en konsorten (goud =
dus niet “goed”); ook wel: ze deden niks asjoagen en vissen en goud
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INGEZONDEN

Start aanleg glasvezelnetwerk in de kop van Drenthe
Persbericht, Roderwolde 19 november 2015
De nieuwe directeur-bestuurder van
stichting Breedbandplatform Drenthe,
Erica van Lente, vond het geweldig dat
dit coöperatief initiatief om glasvezel aan
te leggen, nu daadwerkelijk als eerste is
gestart.

De POP wordt geplaatst

Met het plaatsen van de POP (Point of
Presence), oftewel ‘buurtcentrale’ op het
terrein van de Doefkamp in Roderwolde is
de aanleg van het glasvezelnetwerk in het
buitengebied van de Kop Breed definitief
van start gegaan. De POP is op 19 november j.l. geplaatst. De officiële handeling is,
onder grote belangstelling van de buurbewoners, afgevaardigde van de gemeente
Noordenveld, de provincie Drenthe,
Rabobank, aannemer en providers, verricht door Henk Jumelet, gedeputeerde
van de Provincie Drenthe.

De schoolkinderen van Roderwolde werden betrokken bij de plaatsing door een
balspel te spelen dat aangaf hoe traag het
huidige kopernetwerk is in tegenstelling
tot het aan te leggen glasvezelnetwerk.
Beide scholen uit het gebied, Het Palet
Roderwolde en De Flint Nietap, kregen een
tablet uitgereikt namens Dorpsbelangen
Roderwolde e.o. en de coöperatie De Kop
Breed.

Schoolkinderen blij met hun nieuwe tablet

Gedeputeerde Henk Jumelet verricht
onder grote belangstelling de
officiële openingshandeling

Na afloop van de officiële handeling werd
een toast uitgebracht in café het Rode Hert.
Met de plaatsing van deze buurtcentrale
zal Roderwolde en omgeving als eerste
buitengebied van Drenthe aangesloten
worden op een hoogwaardig glasvezelnetwerk. Het netwerk is een particulier
initiatief van de bewoners zelf, verenigd in
de coöperatie “De Kop Breed”. Het bestuur
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van de coöperatie heeft de aannemer van
Gelder Telecom B.V. de opdracht gegeven
om het netwerk aan te leggen. Het streven
is om eind mei 2016 het netwerk volledig
in bedrijf te hebben.
Het schouwen is begonnen
Met het schouwen wordt door de aannemer de situatie bij elke woning afzonderlijk
geïnventariseerd en vastgelegd.
Binnenkort komt er dus iemand van Van
Gelder Telecom B.V. bij u langs. Samen met
hem kunt u bepalen wat de beste plek is
om de aansluiting in uw woning te installeren. De Kop Breed gaat in principe voor de
meterkast maar uiteraard in overleg met u.
Wanneer u niet thuis bent krijgt u een
briefje in de bus tbv het maken van een
nieuwe afspraak.

Samen bepaalt u wat de beste plek is

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers,
Wej leeft momenteel in ’n wereld., waor
in veul gevallen een kleine minderheid
veur grote gevolgen kan zörgen. Denk
bijveurbeeld an de onlusten bej voetbalwedstrieden. Een klein groepie supporters
bedarft het veur de grote schare liefhebbers. Ja, bint het eigenluk wal supporters?
Ik heb ok wal ies lezen, dat het hielemaol
gien supporters bint, maor raddreiers
die der gewoon op oet bint um rotzooi te
schuppen. Dat is het ienige doel wat ze
hebt en verder niks. Alle gelegenheden
griept ze an um dat veur mekaor te kriegen. Aaltied mut de pelitie klaor staon,
want as dat niet kan, giet de wedstried niet
deur. Pas geleden, nao de verschrikkeluke
gebeurtenissen in Paries was dat ok weer
het geval. En wat kost dat allemaol wal
niet! Daor zullen beter neudzaokeluke
dingen met daon kunnen worden. Denk
maor an de zörg. Ok bej de viering van het
Sunterklaosfeest is dat eigenluk zo. Zwatte
Piet zul racistisch wezen. Tenminste dat
vindt een beperkt aantal mensen, waorvan een deel een donkere huidskleur
heeft. Daor kan ik mej ok nog wal het ein
en aander bei veurstellen. Maor dat ok
echte Hollanders der bezwaor tegen hebt,
begriep ik niet. Het is een kinderfeest, en
die kinder hebt nog gien benul van discriminaotie of racisme. En nou hebt ze in
Utrecht de oplössing vonden. Op de basisschoelen gien Zwatte Pieten meer, maor
Minions. Dat bint kleine gruune criminele
wezenties. En dat zul beter wezen? Nou
vraog ik je….
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Natuur in de Onlanden
Wil Schröder, foto’s Lia Snoek

Reeën
Op het moment dat ik dit schrijf, is er van
winterse omstandigheden nog niet veel
te merken. Sinterklaas is achter de rug en
de temperatuur buiten is nog steeds meer
dan 10 graden. Dat kan met de kerst wel
heel anders zijn. Onder winterse omstandigheden is de kans groot dat we dicht bij,
of zelfs in het dorp, een bewoner van De
Onlanden tegenkomen die we allemaal
wel kennen, nl. de ree (of het ree, zoals de
jagers hem vaak noemen).

De Latijnse naam voor ree is Capreolus
capreolus en je kunt je voorstellen, dat dat
te maken heeft met de wijze waarop het
dier zich beweegt. Het is een rank dier,
dat zich sierlijk kan voortbewegen, maar
ook enorme sprongen over sloten met
prikkeldraad kan maken of er behendig
onderdoor kruipen. De ree heeft een zeer
goede neus en een uitstekend gehoor en
je kunt er dan ook vanuit gaan dat een ree
jou al lang heeft gesignaleerd, voordat jij
hem hebt gezien. Al lijkt het soms alsof het
beestje rustig staat te grazen, de grote oren
draaien naar alle kanten en vangen alle
geluiden op die op gevaar kunnen wijzen.
Je kunt met je auto of zelfs met de fiets
een koppeltje reeën passeren, zonder dat
ze op de vlucht slaan, maar zodra je af- of
uitstapt, gaan ze er met grote sprongen
vandoor en verschuilen zich in de bosrand,
die altijd in de buurt is.

Reegeit, bezig haar wintervacht te verliezen

Veel mensen hebben het, als ze reeën zien,
vaak over hertjes, maar dat is onjuist. De
ree is zelfs geen familie van het damhert
of het edelhert. Vreemd genoeg zit de ree
in zijn afstamming nog dichter bij de eland
dan bij de herten die wij kennen. Herten
zijn, net als rendieren, van nature grazers
die hun voedsel vinden op de grasvlakten
of steppen, terwijl de ree een bewoner is
van de bosrand. Door zijn kleine gewei kan
de ree zich goed door bosjes en struikgewas begeven. Ondanks dat we de reeën
vaak in het grasland zien, bestaat zijn
voedsel nauwelijks uit grassen, veel meer
uit kruiden zoals klaver, blaadjes, twijgjes
en knoppen.

Reegeiten met hun opvallende achterwerken
(spiegels) tussen Sandebuur en Roderwolde

Al mag er eigenlijk niet op reeën worden gejaagd, er worden toch regelmatig
afschotvergunningen afgegeven aan jagers,
als ze aantonen dat er in hun gebied sprake
is van een overschot (wie bepaalt dat?).
Gelukkig kunnen we in ons land spreken

 De Wôlmer  december 2015  pagina 26

van een gezonde reeënstand (ca. 100.000)
en komen ze niet alleen in de bossen van
Oost-Nederland voor, maar ook in provincies met veel akkers en weiden, zoals
Groningen en Friesland.

struiken nauwelijks opvalt. Natuurlijke
vijanden hebben reeën in ons land niet.
Het grootste gevaar schuilt dus ook hier
weer in de activiteiten van de mens (jacht,
verkeer).

Behalve dat we regelmatig reeën in onze
omgeving kunnen waarnemen, laten ze
ook hele duidelijke sporen achter, zoals
wissels (paadjes) en schuurboompjes. Dat
schuren aan boompjes doen de reebokken
om 2 redenen. Ze schuren in het voorjaar
het velletje dat hun nieuwe gewei omhult
eraf èn ze laten door de klieren in hun
wangen en tussen het gewei geursporen
achter, om hun territorium af te bakenen.
Ook vind je vaak tegen bomen ondiepe
kuilen, die ze krabben om in te slapen. In
de Drentse bossen kun je deze typische
reeënsporen bijna niet missen.

Veel jonge reekalfjes sneuvelen of raken
ernstig gewond door maaimachines.
Ondanks maatregelen als kettingen e.d.
blijven ze instinctmatig toch liggen, zonder
dat de boer ze opmerkt.

Reekalfje in het hoge gras (Foto W. v. Roekel)

VAN ONDER DE WIEKEN

Wij zijn er bijna
Dirk Magré

Boompje beschadigd als gevolg van
het schuren door een reebok

Net als bij een aantal andere dieren zoals
bijv. dassen, komt de dracht van een reegeit, die in de bronstijd (augustus) wordt
bevrucht, pas in de winter tot ontwikkeling, zodat de reekalfjes (meestal één,
soms twee) in het voorjaar (mei-juni) worden geboren.
De moeder leert het kalfje bij gevaar altijd
roerloos te blijven liggen, omdat ze door
de schutkleur in hoog gras of tussen de

Molenmaker Doornbosch en aannemer
van der Sluis zijn de laatste twee maanden van het jaar druk in de weer geweest
om de molen weer op en top in conditie te
brengen.
Globaal kun je zeggen dat de aannemer
voor het gebouw (het stenen gedeelte) verantwoordelijk is en de molenmaker voor
alles wat echt specifiek des molens is.
De aannemer
Aan de buitenkant valt nu nog het meest
op dat er geen raam in de dakkapel van het
museum zit. Dat ligt nog in de werkplaats
bij de glaszetter.
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Verder is een flink deel van het houtwerk van de voorkant van deze dakkapel
vervangen.

Op 26 november kwam een enorme
hijskraan van Mammoet de oprit (extra
voorzien van rijplaten) oprijden en werd
deze in stelling gebracht om de hijsklus te
beginnen.
We hebben er een hele serie foto’s van
gemaakt, maar hier kunnen we er maar
één van laten zien.

Aan de achterzijde van de molen is de
gehele houten inzet-wand vervangen. Ook
hier moet het (nieuwe) raam nog van glas
worden voorzien voor het geplaatst zal
worden.
Verder zijn heel wat voegen bijgewerkt en
een flink aantal verkankerde stenen in de
muren vervangen.
Ook de gootbeugels zijn voor een groot
deel opgeknapt.
De molenmaker
De meest opvallende en spectaculaire klus
was natuurlijk het vervangen van de lange
spruit.

Hans Meijer heeft het allemaal op film
vastgelegd. Die film is in de molen te bekijken op de TV die we daar hebben staan.
(Nieuwjaarsborrel??? - zie hieronder).
Nieuwe kammen
De kammen van het grote kamwiel in de
molen voor de aandrijving van de hele
“oliefabriek” waren in alle jaren van noeste
arbeid wel aftands geworden.

Op onderstaande foto ligt de juist afgeleverde nieuwe spruit met zijn 11 meter
lengte dwars over de oprit van de molen.

Deze zijn allemaal uit het wiel gehaald en
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stuk voor stuk vervangen door nieuwe
kammen. Deze worden als rechte blokken in het wiel geplaatst en vervolgens een
voor een precies op maat gemaakt (onderlinge afstand tussen alle kammen moet
precies gelijk zijn en dat kan in zo’n oud
wiel alleen maar worden bereikt door ze
op hun plek verder te bewerken.

Lijnolie, wat doen we er mee?
Ons bestuurslid Marjan Schetsberg is heel
wat uurtjes internet aan het afstruinen
geweest op zoek naar bedrijven die lijnolie
verwerken. Had ze er een gevonden dan
werd contact opgenomen met meestal als
resultaat dat men niet geïnteresseerd is in
onze olie.

Een prachtig stukje ambachtelijk werk.

Zo niet het bedrijf Vliegenthart in Tiel.

In 1839 startte Leendert Vliegenhart in
een windmolen in Zwijndrecht een olieslagerij. Hij produceerde lijnolie, een
oliesoort dat door zijn sterk drogende
eigenschappen goed geschikt was voor de
productie van verf. De veelzijdige lijnolie werd ook gebruikt als grondstof voor
drukinkt en zeep. Het uitgeperste lijnzaad verkocht Leendert Vliegenthart als
veevoer.

10 december voor het eerst weer gemalen
Vanaf 7 november stond de molen stil vanwege al deze werkzaamheden. Gelukkig
kon hij voor het eerst weer draaien (en
malen) op donderdag 10 december ’s middags. Allerlei zaken moeten nog verder
worden afgewerkt, maar het bovenste deel
van de molen is weer maalvaardig. Nog
een paar dagen en ook de olieslag kan weer
een keer worden proefgedraaid.

Op een gegeven moment werd uitgebreid naar Delft en vanaf de twintiger
jaren van de vorige eeuw werd gestopt
met zelf produceren van olie en zijn ze
het gaan importeren uit voornamelijk
Zuid-Amerika.
Op 14 december zijn Marjan Schetberg,
Hans Meijer en ondergetekende in het
bedrijf op bezoek geweest. De huidige
directeur (en GrootAandeelhouder) is zeer
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geïnteresseerd in het feit dat bij ons nog op
de ambachtelijke wijze wordt olie geslagen en hij had een aatal ideeën over hoe
we over en weer iets voor elkaar kunnen
betekenen.
Hier horen jullie in de toekomst vast nog
meer over.
Activiteiten wel en niet de komende tijd
hhOp zaterdag 2 januari , zo kort na
Nieuwjaar houden we de deuren nog
een keer gesloten.
hhOp zaterdag 9 januari wordt geen olie
geslagen, maar houden we wel een
Nieuwjaarsborrel (15;00 - 17:00 u)
voor belangstellenden.

hhOp zaterdag 6 februari wordt weer volgens het standaard uitgangspunt (eerste
zaterdag van de maand) de demonstratie olieslaan verzorgd.
hhTussendoor zijn we ook nog open voor
publiek en meel kopen op zaterdag 16
januari
hhHeb je tussendoor wat meel nodig?
Neem dan even contact met ons op. Dan
kunnen we altijd wat afspreken.
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin.

AANKONDIGING

Nieuwjaarsborrel
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HET TUINPAD OP

Nieuwe bewoners aan
de Hoofdstraat
Jean-Michel en Anke

Even voorstellen,
Sinds vorig jaar zomer zijn we Roderwolde
komen wonen. We wilden uit de stad weg
en wilden wel een grotere tuin. Maar het
moest wel op fietsafstand van Groningen
zijn. Dus toen we dit huis hadden bezichtigd was het meteen duidelijk: Hier wilden
we wel wonen.
We houden allebei van de natuur. In
Groningen moesten we een eind fietsen voordat je echt uit de stad was. Hier
vinden we het heerlijk om direct in de
natuur te zijn. We waren ook al vaak door
Roderwolde heen gefietst en hadden zelfs
al eens een openlucht spel meegemaakt.
We voelden ons hier vanaf het eerste
moment welkom. Van de buren kregen
we een welkomstbloemetje en daarna zijn
er nog veel mensen van verenigingen aan
de deur geweest met een bloemetje, een
flesje wijn een zakje meel etc. etc. Erg
leuk om op deze manier in Roderwolde
kennis te maken met het bruisende
verenigingsleven.

Hier moesten we wat mee vonden we.
Afgelopen Sint Maarten zijn we daarom
aan het bakken geslagen. Waar Hella in de
vorige Wôlmer klaagde dat ze zo weinig
kinderen aan de deur had gehad; wij waren
zo door onze kniepertjes heen. Ze kwamen
zowel aan de zijdeur als aan de voordeur.
Eén jongetje vroeg: zijn dit de koekjes van
de oude mevrouw die hier altijd woonde?
Direct even proeven. Gelukkig, ze smaakten goed.
We hopen u gauw ergens bij de vele activiteiten in Roderwolde te ontmoeten.

We zijn allebei in een dorp opgegroeid.
Jean-Michel in Feneu (even googlelen) en
Anke in Oldemarkt.
Bij de overdracht van de woning kregen we
een kaartje met de foto van tante Mien er
op. Wij wonen namelijk in het huis waar
zij woonde. Op dit kaartje stond ook het
recept van kniepertjes vermeld omdat ze
deze vaak voor de kinderen in het dorp
bakte.

 De Wôlmer  december 2015  pagina 31

(nieuw en gebruikt)

Hoofdstraat 38,
9321 CG Peize,
050 - 5032451
Installatiebedrijf Bos verzorgt voor u:

CV-installaties, Zink werk, Dakbedekking,
Airconditioning, Riolering, Gas, Water en Elektra,
Vloerverwarming, ook in bestaande vloeren

Duurzaamheid

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

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

PLUS DE WEERD
HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE
TEL. 050-5032489 - FAX. 050-5032114

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Dit kan uw advertentie zijn.

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

HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK

Albert van Zonneveld en Annemarie Timmer van Van
Zonneveld Rundvleespakketten van de Blonde d’Aquitaine
Bert Blaauw

Hoe ben je ertoe gekomen om zo’n bedrijf te
beginnen?
Wij woonden aan de Roderwolderweg,
waar we als hobby in 2000, 3 stuks Blonde
d’Aquitaine koeien hadden. In 2002 kochten we 3,5 ha land aan de Roderwolderdijk
van de fam. Sunderman met de bedoeling dit met de herindeling Roden-Norg te
ruilen naar Foxwolde. Toen het huis van
Rieks Talens te koop kwam (en daarop
rustte een agrarische bestemming; bovendien was het huis nieuw en waren er meer
gebouwen en mogelijkheden om uit te
breiden) zijn we hierheen verhuisd. Ik
werkte toen bij Century in Groningen op
de afdeling Autoschade. Dat betekende ’s
morgens om 6 uur opstaan. Eerst de koeien
verzorgen en dan naar Groningen. De hele
dag volop aan het werk en als je dan thuis
kwam, moest daar nog het nodige gebeuren. Dan was je rond 22.00 uur klaar en
kon je meteen naar bed. Daarom wilde ik
graag een dag minder werken bij Century
, maar dat kon niet. Toen heb ik de stap
gezet om me volledig op de koeien te
richten.
Kun je van je bedrijf bestaan?
Nee. Gelukkig had Annemarie haar baan
bij de Bloedbank en was zij kostwinner. Zij
doet ook de nodige hand- en spandiensten.
Daarnaast melk ik op andere veebedrijven en doe verder allerlei voorkomende
werkzaamheden die met het boerenbedrijf
te maken hebben. Op het bedrijf is Johan
aanwezig als knecht. Verder doen wij als
bedrijf allerlei voorkomende werkzaamheden, zoals boswallen onderhouden,
bestratingswerkzaamheden, afrasteringen
plaatsen en leveren ook voor particulieren.

En zoals bij velen wel bekend doen we
het natuurbeheer in de Onlanden voor
Staatsbosbeheer. Ook heb ik regelmatig
stagaires van de Esborg uit Roden, die hier
praktijkervaring kunnen opdoen. Deze
sector is niet winstgevend. Een vergelijkbaar biologisch bedrijf in De Horst (bij
Eelde) heeft maar liefst 400 stuks vee en
zoiets kan hier niet, omdat de waterberging daartoe geen enkele mogelijkheid
biedt. Die is hier geheel op de natuur
gericht.
Waarom kies je voor dit ras?
De Blonde d’Aquitaine is een vlees typisch
ras en heeft een karakter, waar goed mee
om te gaan is. Het is een topvleeskoe met
een goede vleesaanzet. Bovendien is het
vlees cholesterolarm. De koe kalft gemakkelijk af en dat is mooi meegenomen, want
het kalf is heel belangrijk voor ons. De
melk is immers voor het kalf, omdat die
door de moeder wordt verzorgd. De stiertjes gaan eerst naar een opfokstation en na
15 maanden pas naar de mesterij. Dat doen

 De Wôlmer  december 2015  pagina 33

we om een goede vleeskwaliteit te bewerkstelligen. Ze worden geslacht als ze 22
maanden oud zijn. De koekalveren houden
we zelf voor de broodnodige aanwas.
Waar worden jullie koeien geslacht?
De koeien die geslacht worden voor onze
Huis aan huis verkoop van de Pakketten
gaan naar de Slachterij Zuidbroek.
Hiervoor gebruiken we op jaarbasis 4
koeien. De meeste afzet hebben we echter
op de Nederlandse markt en die beesten
worden geslacht bij de Vleesversintegratie
Twente. Dit bedrijf werkt met een coöperatieve gedachte, waarbij we een redelijke
prijs krijgen, ook al stijgt of daalt die op de
markt. De beste leeftijd om te slachten is
als ze tussen 8 en 10 jaar oud zijn. Dan is
het vlees ouder gerijpt. Verder is dat gunstig voor ons, want deze koeien krijgen pas
een kalf als ze 3 jaar zijn. Bij de melkrassen
is dat met 2 jaar. Op deze manier vangen
we dus 5, 6 of 7 keer een kalf. Onze koeien
worden niet geïnsemineerd, we werken
nog op de normale manier met een stier.
Wat zit er in de vleespakketten?
Je moet je voorstellen, dat een koe gemiddeld 400 kg geslacht gewicht heeft. Dan
wordt dat verdeeld over 40 pakketten van
10 kg, waar er van alle bruikbare delen iets
in zit. Ook zijn we sinds een jaar gestart
met de verkoop van losse porties vlees. We
hebben nog geen openingstijden of een
winkel aan huis. Hier wordt aan gewerkt,
maar iedereen kan langs komen of even
bellen, want meestal is er wel iemand
thuis. Wij leveren op verzoek trouwens
ook vleesschalen, voor welke gelegenheid
dan ook. Onze slager uit Zuidbroek levert
ons de pakketten kant en klaar in diepvries aan.

Hoe zit het met de afzet van jullie product?
Door de maat genomen hebben we vaste
afnemers die wat verder weg wonen. In
het dorp wordt er maar weinig gebruik van
gemaakt. Het komt zelfs voor, dat weggegeven cadeaubonnen niet eens worden
verzilverd. Het levert ons financieel niet
bijzonder veel op.
Dus adverteren in de Wôlmer heeft weinig
respons. Maken jullie elders dan misschien
reclame?
Nee. We moeten het hebben van mond
op mond reclame en van de mensen die
langs ons bedrijf rijden en de borden zien
staan. We staan garant voor een uitstekend
product. Ons bedrijf is scharrelvlees gecertificeerd en dier en milieuvriendelijk. Op
deze manier doen we aan promotie van de
vleesproductie.
Heeft de crisis nog invloed op jullie bedrijf
gehad?
We hebben daar eigenlijk niets van
gemerkt.
Hoe zien jullie de toekomst tegemoet?
Daar kunnen we weinig over zeggen. Dat
moeten we afwachten. Niets is zeker.
Momenteel is het in de landbouw een grote
chaos. Van bovenaf komen er zoveel regels
op je af en het duurt zo lang voor er een
besluit wordt genomen, zodat je nooit precies weet waar je aan toe bent. Bovendien
maakt het de markt kapot en wordt het
voor de boer onbetaalbaar.
Is er verder nog iets wat jullie kwijt willen?
Wij wensen allen prettige kerstdagen met
een heerlijke rundvlees gevulde kerstdis.
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Na het interview heb ik met Albert en
Annemarie het bedrijf kunnen aanschouwen. Het is een prachtig gezicht om al
die koeien met hun kalveren rond te zien
lopen in de stal. Als je dan hebt gehoord,
hoeveel werk ze moeten verzetten om het
bedrijf te runnen en dat daar financieel zo
weinig tegenover staat, dan neem ik daar
mijn pet voor af.

Je zou de supermarkten willen dwingen wat meer welwillend tegenover deze
beroepsgroep te zijn. Hierbij moest ik denken aan datgene wat mijn vader (ook boer
met in die tijd al lage prijzen voor het product) destijds daarover zei : ”Er moet nog
maar weer eens een keer oorlog komen,
dan weten ze de boeren wel te waarderen”.

advertenties

Dit kan uw advertentie zijn.

Wilt u adverteren De Wôlmer?
Neem dan contact op met de redactie
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café HET RODE HERT

voor al uw voetproblemen

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak:
- koffie/thee
met ons eigenen
gebak,
op donderdag
vrijdagochtend praktijk
- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,
L&M
Haarmode
in
, Kanaalstraat
- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet,
hapjesbuffet,6 Roden
- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels
Dit alles bereid
in onze
eigen keuken
Anneke
Buring

| Hoofdstraat 44 Roderwolde

06 bellen
15 36 voor
41 95een
| e afspraak
info@pedicure-opgoedevoet.nl
U kunt tons
Marga La Crois en
Ancel ten Hoopen
i www.pedicure-opgoedevoet.nl
Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238
ook voor uw diabetische en/of reumatische voet
www.cafehetrodehert.nl

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde
Docent / Kunstenaar
Cursussen / Workshops
(portret / model / landschap /
beginnersworkshop)
Familiefeestjes en Bedrijfsuitjes ook op locatie!

verkoop en reparatie
van alle merken auto’s
Workshop: € 40,- p.p. (incl. materiaal, uitgebreide lunch
met broodjes
en soep etc.)
(nieuw
en gebruikt)

(Thematisch schilderen, gezamenlijk een schilderij maken?
Bel gerust voor informatie)

fokkorijkens.nl / 06-12622511 / fokkorijkens@knpmail.nl

PLUS DE WEERD
HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE
TEL. 050-5032489 - FAX. 050-5032114

PLUS OPGETELD DE BESTE !

Voor al uw bloemen en planten,
rouw-, trouw- en bloemwerk

COLUMN

Vrede
Henk van Kalken

Het is er de tijd van het jaar voor: het feest
van de vrede wordt wereldwijd gevierd.
Maar wat valt er te vieren? Er is nauwelijks
een plaats te vinden waar op dit moment
geen oorlog, gewapend conflict of bedreigingen van een cyberoorlog aan de gang
is. Enorme, angstige mensenmassa’s steken massaal in gammele bootjes de zee
over om geweld te ontvluchten, om in ons
‘beschaafde’ westen te merken dat er vaak
agressief op hun komst gereageerd wordt.
Ineens is het er: de extreme Islam versus
de rest. De brallende brulapen die met
opgestoken vuist op bijeenkomsten blijkgeven van hun - zoals de politici dat zo
fijntjes noemen – bezorgdheid, kun je ook
moeilijk toonbeelden van vredelievendheid en mededogen noemen.
Maar dan zijn er ook nog de gewone mensen, die zonder nadenken onbedoeld een
eenzijdige oorlog tegen vele miljoenen van
hun dierlijke medeschepselen uitvechten. De hygiënisch verpakte stukken van
de slachtoffers hiervan eindigen, overgoten met smakelijke sausjes, lekker wijntje
erbij, op de borden van de vierders van
dit Feest van de Vrede. Zouden de ouders
van die eenvoudige timmermanszoon
uit Nazareth dit voor ogen gehad hebben
toen hij geboren werd? In de naam van
de economische noodzaak leggen in deze
tijd van het jaar kiloknallende plofkippen
massaal het loodje. Supermarkten vechten
hun eigen prijzenoorlog uit. Voor en tegenstanders van de massale vleesconsumptie
en de daarmee samenhangende bio-industrie, slaan elkaar met argumenten voor en
tegen om de oren. Oorlog, conflicten en
massaal doden van levende wezens, menselijk en dierlijk. En niemand heeft gelijk.

Waarom vieren we dit feest in- en uit naam
van de vrede? Is er dan nergens ter wereld
een plekje te vinden waar wèl vrede is?
Nauwelijks. Er is wel één plekje waar ieder
individu vrede kan scheppen, op zijn of
haar eigen manier. En ik weet waar.
In onszelf.
Ik wens een ieder vredige feestdagen!

Prikbord
Wilt u ook iets op het prikbord plaatsen? Mail uw
bijdrage dan naar de.wolmer@gmail.com

Heel hartelijk dank
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken
voor alle felicitaties, attenties, cadeaus,
kaarten en bloemen, die ik mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn 80e
verjaardag.
Roelie Kalfsbeek
Muziekvereniging Noordenveld bedankt
kopers
Het bestuur van de mv. Noordenveld wil
hierbij graag iedereen bedanken die haar
stroopwafelactie heeft gesteund door het
kopen van deze lekkernij.
Oproep
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de
badmintongroep op woensdagavond van
19.30 tot 20.30 uur.
Heb je interesse neem dan contact
op met Elly Mulder via emailadres
ellymulder@gmail.com of 0617486158
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Dorpsagenda

Colofon

donderdag 31 december 2015			
Dorpshuis: oudejaarsmiddagborrel,
15.00-18.00 uur
zaterdag 2 januari 2016			
Tennisvereniging: nieuwsjaarsborrel voor
leden.
zondag 3 januari 2016
Culturele Driehoek: Nieuwjaarsconcert
door Duo Puur, Café Het Rode Hert,
aanvang 15.00 uur
dinsdag 5 januari 2016			
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 tot
11.30 uur
vrijdag 8 januari 2016			
Frouluuscafé, café Het Rode Hert,
aanvang 17.00 uur
zaterdag 9 januari 2016			
Rowolmer Archief: Open Archief van
10.00-12.00 in de MFA
zaterdag 9 januari 2016			
Molen Woldzigt Nieuwjaarsborrel, 15:00 –
17:00 uur
zaterdag 9 januari 2016			
Tennisvereniging: Nieuwjaars-toernooi in
de REO hal te Roden
zondag 17 januari 2016			
Stamppotconcert i.s.m. Theater De
Winsinghhof met het Het Drie Sterren
Trio, café Het Rode Hert, aanvang
17.00 uur
woensdag 20 januari 2016			
Vrouwenvereniging: Jaarvergadering
met lezing: Ton Vonk onze dorpsgenoot
vertelt over Hartcatheterisatie
zaterdag 30 januari 2016			
Klaverjassen en sjoelen seizoen 2015-2016,
café Het Rode Hert, aanvang 19.30 u, deur
open om 19.00 uur

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw,
Lydia Glas, Sonja Meijer
Adres: Dreesdestraat 16, 9301 GG Roden
E-mail: de.wolmer@gmail.com
Telefoon: (050) 503 22 13
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16
Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact
op met de redactie.
Aanleveren kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com
Volgende inleverdatum: 15 januari 2016
Lever uw bijdrage aan in Word-formaat.
Lever eventuele afbeeldingen apart aan.
De Wôlmer wordt ongeveer twee weken na
de inleverdatum bezorgd.
Digitaal archief
Oudere nummers van De Wôlmer staan op
www.dorpsbelangenroderwolde.nl.
Sponsors
De Wôlmer wordt mede mogelijk gemaakt
door:
hhMiedema, dakbedekking en
installatietechniek
hhCafé Marten Scheepstra
hhStichting Olie– en Korenmolen Molen
Woldzigt
hhDiaconie
hhVereniging Dorpsbelangen Roderwolde
hhBertus Jansma
hhStichting Openluchtspel Roderwolde
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Koos Vrieling Boomkwekerijen

Tuincentrum
Hovenierswerken


   
 
 
 
    

      
   

    


Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12
9301 ZS Roden
Tel. 050 - 501 86 84
Het juiste adres voor alle autoreparaties;
specialist in APK-keuringen (reeds vanaf
� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)


 

  

Hooiweg 1
9315 TD Roderwolde
T: (050) 551 40 94
mobiel: 06 150 111 08
E: essentie@wanadoo.nl
www.agritoer.com
www.deessentie.com

tal van workshops en lezingen
verrassingsdiners door kok bereid
wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

verhuur

lezingen

culinair

antiek

workshops

vraag naar onze folder

Auto in de kreukels? Geen problemen.
Auto in de kreukels? Geen problemen.
Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!

Ruime
showroom
Ruime
showroom
Ruime showroom
Lichtadvies
bij
thuis
Lichtadvies
bijuuuthuis
thuis
Lichtadvies bij
Vrijblijvend
uitproberen
Vrijblijvend uitproberen
Vrijblijvend
uitproberen
Gratis
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Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com
Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com
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Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

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

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

Dé wijnspeciaalzaak met meer dan 50 wijnen
onder de vijf euro!
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief op:
groningen@henribloem.nl
Wij bezorgen gratis in Roderwolde/Foxwolde!
Verlengde Hereweg 26-28 GRONINGEN Tel. 050-526 81 88
Email: groningen@henribloem.nl
www.henribloem.nl

