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Van de redactie

In dit nummer

Ilse Blaauw

Eindelijk heeft dan de herfst en misschien
ook wel een beetje de winter, haar intrede
gedaan. De bladeren vallen soms met bakken uit de lucht, evenals de regen. Ook de
wind laat zich vandaag van zijn gulle kant
zien. Deze Wôlmer is ook wat herfstig van
aard. Zo mag de Floralia natuurlijk niet
ontbreken en heeft de Meulenkaomer haar
deuren voor dit jaar weer gesloten. De
eerste aankondigingen voor de decembermaand zijn ook al weer geplaatst.
Ook maken we de winnaars van de schrijfwedstrijd bekend. We hadden gehoopt
dat ook in de overige categorie er veel
lezers hun schrijfkunsten zouden tonen.
Het mocht niet zo zijn. Toch blijven wij
als redactie speuren naar ideeën om dat
Wôlmer gevarieerd en aantrekkelijk te
houden. Heeft u ideeën, schroom niet deze
aan uw redactie te melden!
Ach wat vliegt de tijd. Voor je het weet
is het weer zomer, zonning en lekker
warm! En omdat de tijd vliegt vraag ik uw
aandacht voor de gewijzigde inleverdatum voor de volgende Wôlmer. Deze is
verplaatst naar 9 december, zodat u ook
tijdens de kerstvakantie alles eens op uw
gemak kunt nalezen!

OPGELET: AANGEPASTE DEADLINE:
kopij inleveren uiterlijk 9 december
In verband met de kerstvakantie en het bezorgen van de Wôlmer hebben wij de deadline van
de Wôlmer voor december vervroegd. Wilt u
kopij inleveren, dan kan dat uiterlijk vrijdag 9
december.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Bestrating MFA vernieuwd
De firma Been en Luinge uit Peize heeft
de bestrating van de Hoofdstraat naar het
MFA hersteld. Deze is opgebroken geweest
in verband met de aanleg van glasvezel in
ons dorp.

voldoende om die geleegd te krijgen. Hier
wordt dan ook veelvuldig gebruik van
gemaakt. Overal verrijzen in allerlei soorten en maten bladbakken, al dan niet met
afscheiding. Hierbij een kleine impressie.

Daarna worden de klinkers er eerst provisorisch ingelegd, omdat daarna de grond
toch weer nazakt. Vervolgens gaat men pas
een tijd later over tot herbestrating. En dat
is nu gebeurd.
Aanrijding op kruispunt Moleneind/
Roderwolderweg
Ter hoogte van het tolhuisje vond op 22
oktober een aanrijding plaats tussen een
auto en een scooter. De automobiliste zag
de scooterrijder, die vanaf het Moleneind
kwam, over het hoofd en reed het slachtoffer aan. Die belandde in de sloot en de
auto kwam tegen een verkeerspaal tot
stilstand. Met onbekende verwondingen is
berijder van de scooter met de ambulance
afgevoerd naar een ziekenhuis. De automobiliste kwam met de schrik vrij, maar
was wel schuldig aan het voorval. Ook de
traumahelikopter verleende nog bijstand.
Blad…..blad….blad….en nog eens blad
Het is weer de tijd van de vallende bladeren. Nadat de eerste nachtvorst is geweest
gaat dat opeens heel hard. Daarom kom
je die nu overal tegen. Hoewel deze in de
winterperiode een mooie bescherming
zouden kunnen bieden voor planten en
dieren, kiezen de meeste mensen er toch
voor om die ”rommel” maar op te ruimen. De gemeente Noordenveld biedt
daarvoor de inwoners de gelegenheid om
bladbakken te plaatsen. Als die vol zijn, is
één telefoontje naar het gemeentehuis al
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Floralia
Het bestuur van VOOOR heeft zich flink
ingespannen om van de Floralia weer een
succes te maken. In de sporthal van het
MFA hadden ze een prachtige onderwaterwereld gecreëerd.
Met de inrichting en aankleding was dus
niets mis. Alleen verdient zo’n evenement
eigenlijk veel meer aanwezigen. Hoewel de
meeste ouders van school met hun kinderen acte de précence gaven, lieten slechts
enkele inwoners zich van de goede kant
zien. Zou er opnieuw één van de tradities
in ons dorp verdwijnen? Het zou zo maar
kunnen.
Boekpresentatie Henk van Kalken
Op zaterdag 12 december was in de
boekhandel van Daan Nijman in Roden,
de presentatie van het nieuwe boek
“Laudanum” van onze plaatsgenoot en
columnist van deze Wôlmer, Henk van
Kalken. Het aantal aanwezigen overtrof
Henks verwachtingen. Menige Rowolmer
gaf dan ook blijk van haar/zijn belangstelling. Na het welkomstwoord van de
mede-eigenaresse en de uitgeefster van het
boek, leidde Henk zijn nieuwe boek in en
overhandigde hij onze dorpsgenoot, onze
nieuwe burgemeester en tevens zijn buurman, Klaas Smid, het eerste exemplaar.
Die was daar heel blij mee en wenste Henk
succes met zijn verdere schrijf carrière.

(Intussen is hij al weer bezig met zijn
derde boek)
Daarna konden liefhebbers het boek kopen
en door Henk laten signeren Hiervan werd
dankbaar gebruik gemaakt en dat gebeurde
tevens met de aangeboden drankjes en
hapjes.
Wandeling
Indien u af en toe eens een wandeling wilt
maken van ongeveer een uur, is de volgende aan te bevelen. Hij start bij de haven.
Met de rug naar de molen begint u langs de
linkerkant van de Schipsloot over de dijk
naar achteren te lopen. U volgt de paaltjes
met de paarse koppen.
Deze leiden u naar De Kleibosch. Opeens
houden de paaltjes op en komt u vanuit
het pad door het bosje op een weg uit. Hier
kunt u links- of rechtsaf. Het maakt niet
uit welke richting u neemt. In beide gevallen komt u via de Kleiweg weer terug op de
Roderwolderweg.
Hier slaat u rechtsaf en loopt terug naar
het startpunt.
Als u geluk hebt, kunt u onderweg de
nodige vogels en reeën spotten.
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Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Floralia
De jaarlijkse Floralia vond plaats
op 29 oktober 2016, georganiseerd
door VOOOR. Het thema was dit jaar
“Onderwaterwereld”. In een prachtig versierde gymzaal stonden diverse spelletjes
opgesteld die de kinderen konden spelen.
Door de volwassenen werd er fanatiek
meegedaan aan het “Rad van Fortuin”.
Ondertussen stonden de vrijwilligers achter de bar in het Dorpshuis ook niet stil.
Met name de patat was een groot succes.
Al met al kijken we terug op een geslaagde
middag. Dank allemaal voor uw inzet!
Zakelijke ouderavond
Op woensdagavond 9 november stond de
zakelijke ouderavond op het programma.
Rond 20.00u heette Erik Beumer alle aanwezige ouders en teamleden van harte
welkom op deze avond.
Namens VOOOR deed Marijke Huizinga
verslag over het afgelopen jaar. Activiteiten
van VOOR waren o.a. de Floralia en
Palmpasen. VOOOR heeft de school financieel ondersteund in de aanschaf van een
geluidsinstallatie, een speelparachute voor
alle groepen en nieuw spelmateriaal.
Daarna bracht Erik Beumer verslag uit
namens de school. Er zijn dit schooljaar
nieuwe methodes ingevoerd voor rekenen,
technisch lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling. Daarnaast zijn er plannen voor
de aanschaf van een nieuwe methode in
groep 1 en 2. Ook voor aanvankelijk lezen
(groep 3) zal het komende schooljaar een
nieuwe lesmethode worden uitgezocht.
Het team volgt dit schooljaar een cursus
over Wetenschap & Techniek.

Namens de Medezeggenschapsraad nam
Marije Hagenauw het woord. Samen met
Annie Sikkenga is zij (tijdelijk) voorzitster
van de MR. Jan Kleine is teruggetreden uit
de MR, in januari 2017 zal Jeroen Kruims
zijn plaats overnemen. De MR heeft zich
het afgelopen schooljaar veel bezig gehouden met de invoering van het gelijke dagen
model.
Martin Belga deed verslag namens de
Oudervereniging. Sjoerdina Stelma heeft
in de OV de rol van penningmeester overgenomen van Geke Alberts. Het financieel
verslag bleek te zijn goedgekeurd door de
kascommissie. De OV is overigens nog op
zoek naar ouders die de OV willen komen
versterken. U kunt zich aanmelden bij
Martin Belga of Dina Griemink.
Vervolgens vond er de uitreiking van de
Gouden Stamper plaats. Deze prijs is vele
jaren geleden in het leven geroepen door
Janna Middendorp. Uit haar speech van
toen: Met het uitreiken van de Gouden
Stamper wordt de waardering uitgesproken voor die persoon die zich inzet voor de
school, zonder onderdeel uit te maken van
een bestuur of team. Het is vooral bedoeld
ter stimulering om zo door te gaan en
andere ouders te stimuleren ook iets voor
school te gaan doen, hoe klein de bijdrage
ook is. De persoon dient als olie voor de
machine te zijn bij wijze van spreken, of
beter: als de stamper die er voor zorgt dat
een stamppot een goede stamppot wordt.
Deze stamper is dit jaar uitgereikt aan
Karin Belga, onder andere wegens haar
inzet rondom verkeersactiviteiten op
school. Van harte gefeliciteerd!
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Na de pauze gaven Marijke Vrij en Hijko
Mekkes uitleg over het sociale veiligheidsplan en het gebruik van Kwink (een online
methode voor sociaal- emotioneel leren).
Tijdens de avond werd er d.m.v. het geven
van een les en het laten zien van enkele
filmpjes meer informatie gegeven hierover.
Fietscontrole, Lightwise ANWB
De groepen 5 t/m 8 doen op dinsdagochtend 29 november mee met de ANWB
fietsverlichtingsactie Lightwise. In dit speciale programma voor basisscholen staat
een veilige fietsverlichting voor leerlingen
centraal. Wij vinden het belangrijk dat
leerlingen met een veilige en goed verlichte fiets naar school gaan, zeker nu de
dagen korter zijn.

Bovenbouw
Te hard gereden in Rowol
Er wordt nog altijd te hard gereden in
Roderwolde en omgeving. Er zijn veel
mogelijkheden om hier wat aan te doen. Er
hebben al bordjes gehangen die de snelheid
weergeven. Deze zijn al meerdere keren
vernield. Drempels zouden een oplossing
kunnen zijn. Wij dachten ook aan flitspalen, maar die zouden ook vernield kunnen
worden. Als er niks aan gedaan wordt is er
een grotere kans dat er ongelukken gebeuren en slachtoffers vallen. Dat is iets wat
waarschijnlijk niemand in het dorp wil.
Gemaakt door :
Anne Krul, Salesta Smilda, Floor van der
Heide, Sabine Tuinhof en Madelon Keun

ANWB Lightwise bestaat uit een digitaal lespakket en een fietscontrole. Eerst
bespreken de leerlingen in een speciale les
de noodzaak van goede zichtbaarheid in
het verkeer. Daarna worden hun fietsen
gecontroleerd op 15 belangrijke punten.
Zo gaan alle leerlingen van de groepen 5
t/m 8 met een goed verlichte en veilige
fiets de winter in.

Jarigen
Elmer Haverkort wordt op 29 november 9
jaar
Silke Venema wordt op 7 december 5 jaar

Nieuwe schoolbel
Wij hebben op school een nieuwe bel. Het
nadeel is daarvan dat die niet zo hard belt,
want als je achter op het schoolplein staat
hoor je de bel niet. De bel was er op maandag 6 november 2016. Het voordeel is dat
je niet meer hoeft te bellen met zo’n oude
bel, maar hij maakt wel een irritant geluid.
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Eigenlijk willen
wij de bel wel iets
harder zodat je hem
goed kan horen. De
bel is grijs-wit.

Gemaakt door:
Rostyslav
Posthumus groep
8 en Luuk Battjes
groep 8

Floralia 2016
Het was weer een succes met de floralia van dit jaar. Het thema was
Onderwaterwereld. Zoals altijd was iedereen weer verkleed.
De lotenverkoop ging zoals altijd weer
goed. Alle spelletjes waren natuurlijk weer
leuk.
Er waren verschillende spelletjes zoals:
Ballen gooien, Spijker slaan, de grabbelton
en het snoep rad waren er natuurlijk ook
weer. Dit jaar was het kussen gevecht op
een balk helaas niet aanwezig. Groep 6/7/8
had de gymzaal mooi versierd met een oud
wrak en vissen aan de muur. Groep 1/2
had ook iets gemaakt voor in de gymzaal
dat hing boven in de ringen. En zelfs de
peuters hebben iets gemaakt.
Gemaakt door: Yaroslav Posthumus,
Marijn Venekamp, Steyn Huistra

Middenbouw
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Rectificatie
In de vorige Wôlmer is de bijdrage van
Carsten Oosting onvolledig geplaatst. Bij
deze de complete bijdrage.
2 honden 3 katten 1 konijn en 2 cavija’s
De honden die heten Sam en Sky de oudste
is Sam en de jonkste is Sky Sam is 4 jaar SKy
is 3 jaar.
Ze vreten uit de kattenbak.
Ze zijn heel lief en schattig.
Een kat heet Indie een andere heet Lotte en
nog een andere heet Miesja.
Het konijn heet Pluis.
De cavija’s heten Sterre en Bob.
Dit zijn mijn huisdieren
Groetjes Carsten Oosting (groep 5)

Onderbouw
Herfstbomen met afvallende bladeren. Gemaakt
met stempelen met de afwasborstel. Door Silke,
Daan, Liene en Ires.

 De Wôlmer  november 2016  pagina 11

Een dag later kwam Sinterklaas al weer aan
in Nederland.
Ook op de peuterspeelzaal gaan we het
natuurlijk hebben over sinterklaas. We
lezen er boekjes over, zingen liedjes en
gaan leuke dingen knutselen. Op vrijdag
2 december wordt het sinterklaasfeest
gevierd op de peuterspeelzaal. We gaan
er een gezellige ochtend van maken met
onder andere pietengym. Sinterklaas komt
niet in de peuterspeelzaal, maar zorgt wel
dat er voor ieder kind een cadeautje is.
Op 25 oktober heeft
Jula Paling een zusje
gekregen. Ze heet
Ilvi Lois. Van harte
gefeliciteerd!

Peuterspeelzaal Dreumes

Afgelopen maand hadden we weer een
paar leuke prietpraatjes:

De gezellige wintermaanden zijn weer
aangebroken. We gaan de peuterspeelzaal
gezellig maken; de haard kan weer tevoorschijn gehaald worden en we hangen
lichtjes op.

Tijdens het eten verteld ieder kind wat
voor eten het in zijn trommeltje heeft
meegenomen.

Vorige week vrijdag vierden we nog Sint
Maarten. We hebben ook als “klas van
de week” in het Roder journaal gestaan,
samen met groep1 en 2 én met onze mooie
lampions.

Gijs eet heel veel brood, echter zonder de
korstjes. Juf Karin vertelt hem dat hij heel
sterk wordt en spierballen krijgt als hij ook
de korstjes eet. Waarop Gijs zegt; “voel
maar eens hoe groot ze zijn” Terwijl hij
zijn hand naar zijn schouder brengt en aan
het puntje van zijn elleboog laat voelen.

Mette: “ik heb piprak bij me” (paprika)

Elvira hoort dit alles
en zegt: “als ik alles
op eet krijg ik ook
boesballen hé?”

 De Wôlmer  november 2016  pagina 12

Voor de kleine lezertjes
Ellis Vertellis

Bo en Boe in de Boom
Bo werd een beetje knorrig wakker. Ze
plukte haar veertjes recht en poetste haar
snavel wat op.
Toen Boe wakker werd zei Bo: ‘Laten we
eens iets leuks gaan doen vandaag!’ Boe
keek haar verbaasd aan en vroeg wat ze
bedoelde met ‘iets leuks?’ ‘Gewoon’ zei
Bo ‘iets waar je een beetje blij van wordt’.
Boe vond het een goed idee maar wist nog
steeds niet wat ze wilde. ‘Gewoon een
eindje vliegen en dan neerstrijken waar het
leuk is’ dat vond Bo al een mooi begin. En
zo gingen ze op weg, gewoon zo maar een
eindje vliegen en dan maar zien of ze blij
werd…
Hoog over de bomen vlogen ze en opeens
hoorde Bo geluiden van andere uilen die ze
nog nooit eerder gehoord had. Ze besloten
naar beneden te vliegen en na een tijdje
kwamen ze dichter bij de uilen geluiden.
‘Vlieg maar achter mij aan’ zei Boe want hij
was hier al eerder geweest. Hij was bang
dat Bo niet blij zou worden als ze zag waar
ze terecht gekomen waren. Toen ze lager
en lager kwamen zagen en hoorden ze de
andere uilen. Maar die andere uilen zaten
niet in mooie hoge bomen zoals Bo en Boe
dat zelf gewend waren, de uilen zaten in
hokken. Bo snapte er eerst niks van. Hoe
moesten ze dan uitvliegen en op zoek gaan
naar eten? Ze keek haar ogen uit naar de
uilen die op stokjes in hun hokjes zaten.
Ze besloot het te vragen aan een grote uil
die dichtbij de ijzeren tralies zat op een
soort namaak boom. ‘Dag meneer uil’ zei
Bo beleefd. De uil knikte haar toe en keek
niet blij, dat zag Bo meteen. Ze vroeg hem
waarom hij in een hokje en niet in een
boom woonde. De grote wijze uil vertelde

dat hij gevangen was door een man die
graag iedere dag naar hem wilde kijken.
Als hij in een boom woonde dan kon dat
niet omdat hij dan ook wel eens naar een
andere boom, verder weg zou vliegen. En
eten, nee, daar hoefde hij niet zelf voor
te zorgen, dat kreeg hij elke dag in een
schaaltje voor zijn neus gezet, best lekkere
hapjes, maar niet zelf gevangen.
Bo keek naar Boe en vroeg met een klein
stemmetje: ‘zullen we weer naar huis gaan
Boe?’ Dat vond Boe een goed idee. Samen
vlogen ze terug en Bo was heel erg stil en
beslist niet blij. Boe vroeg zich af of het
geholpen had, of Bo nu minder knorrig zou
zijn dan ’s morgens vroeg. Ze vlogen naast
samen en zeiden niet zo veel tegen elkaar.
Onderweg pikten ze nog een lekker hapje
op dat erg goed smaakte.
Eenmaal thuis in hun eigen hoge boom,
dicht bij de school keek Bo eens om zich
heen. Ze kneep haar oogjes toe en zei
tegen Boe: ‘ik ben blij dat we weer thuis
zijn!’
‘En’ vroeg Boe, ‘hoe zit het met de blijheid?’
‘Met de blijheid zit het goed!’zei Bo en ze
keek een beetje verlegen. Bo poetste haar
snavel en plukte wat aan de takjes van haar
eigen hoge boom.
‘Takjes zijn beter dan tralies’ zei Bo en Boe
keek haar tevreden aan.
Ik denk dat Bo die dag een lesje geleerd
had, denk je ook niet?
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Uitslag 1e klaverjas en
sjoelavond Het Rode Hert
De eerste avond zit er voor de sjoelers
weer op. Het was een gezellige avond met
veel strijd. Er is een grote groep sjoelers.
Wim Venekamp heeft de wisselbeker in de
vensterbank staan maar de concurrentie is
groot.
Het aantal klaverjassers blijft tegenvallen.
Doordat een aantal klaverjassers zich voor
deze avond hadden afgemeld waren er te
weinig om te starten dus klaverjassers………
kom volgende keer gezellig kaarten! Als
iedereen komt die zich heeft afgemeld voor
de 1e avond dan zijn er volgende keer in
ieder geval 8 klaverjassers. De wisselbeker
is in het bezit van Reinder Lanting die de
beker volgende keer komt verdedigen dus
kom en ga de strijd aan!!!!!!!!!!!!!!!!!
Er zijn vier avonden, de score van drie
avonden tellen mee voor de eindstand.
hhUitslagen sjoelers:
hhJannie Buring		
1314
hhFrans Meijer		
1313
hhWim Venekamp		
1310
hhStien v.d. Velde		
1285
hhHarm Christiaans		
1284
hhJan van den Berg		
1265
hhJeltje Venekamp		
1258
hhJaap Aukema		
1258
hhGrietje van den Berg
1251
hhHenk Buring		
1231
hhWip Kregel			1231
hhGrietje van der Veen
1193
hhTrieneke Aukema		
1157

RECEPT VAN DE MAAND

Lamsvlees met
sinaasappelsaus
Hoofdgerecht voor 4 personen.
hh2 perssinaasappels
hh1 ui
hh4 plakken lamsbout a ca. 100 gr.
hhzout en peper
hh1 eetl. olie
hh1 eetl. droge sherry
hh1 eetl. sojasaus
hh½ theel. bouillonpoeder
hh1 eetl bruine basterdsuiker

Sinaasappels schoonboenen en schil dun
raspen. Sinaasappels uitpersen. Ui pellen
en fijn snipperen.
Lamsboutplakken in repen van 3 centimeter snijden. Reepjes bestooien met zout en
peper.
In wok olie verhitten. Repen lamsvlees
in ca. 3 à 4 minuten al omscheppend
bruin bakken. Ui en sinaasappelrasp
toevoegen en ca. 1 minuut meebakken.
Sinaasappelsap , sherry en sojasaus erbij
schenken. Bouillonpoeder en bruine basterdsuiker toevoegen en geheel nog ca. 2
minuten al omscheppend verwarmen.
Lekker met rijst of couscoustimbaaltjes.

26 November is de volgende klaverjas en
sjoelavond in Het Rode Hert. De derde en
vierde avond zijn 21 januari en 25 februari
2017. Om 19.30 uur beginnen we met de
eerste speelronde. Wie nog graag mee wil
doen is hartelijk welkom.
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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

Jacobskerk Roderwolde
KINDERKERSTFEEST RODERWOLDE
Binnenkort beginnen we met repeteren, want op vrijdag 23 december vieren we in de
sfeervolle “Jacobskerk” van Roderwolde het alom bekende Kinderkerstfeest. Een sfeervol
begin van de Kerstdagen.
Kinderen van basisschool “Het Palet” uit Roderwolde en omstreken
spelen mee in een sfeervol kerstspel waarin geacteerd, gezongen en
gemusiceerd wordt.
We voeren we het kerstspel :

‘Gehengel van de Engel’
op. Het is bijna kerst. En de engelen verzinnen een manier om de
herders en de wijzen duidelijk te maken waar het Koningskind
geboren is.
Zal het ze lukken om de herders en de wijzen de juiste weg te
wijzen ???
Iedereen, jong en oud, is welkom om het kinderkerstfeest mee te vieren in de Jacobskerk in
Roderwolde op vrijdagavond 23 december om 19.00 uur.
Het wordt een gezellig kerstfeest waarbij het publiek ook zelf bekende kerstliederen zal
mogen meezingen. Natuurlijk is er, zoals altijd voor iedereen warme chocolademelk of ranja
met wat lekkers erbij.
We hopen u dan te ontmoeten

KERSTVIERINGEN JACOBSKERK RODERWOLDE
Het duurt nog even, maar we willen u / jullie alvast de data van de Kerstvieringen in
de Jacobskerk te Roderwolde doorgeven. Mocht u ze willen bezoeken dan kunt u de
data alvast in uw agenda noteren.
Wij hopen u bij één of meer vieringen te ontmoeten.
Kerstmiddag voor belangstellenden
Op dinsdagmiddag 20 december vieren we weer onze Kerstmiddag voor
belangstellenden. We beginnen om 15.00 uur in de Jacobskerk met verhalen en
liederen over Kerst onder begeleiding van Dirk van Hell op het orgel. Daarna zetten
we het samenzijn voort in het jeugdgebouw.
Opgeven kan bij mevrouw T. Aukema, telefoon: 050-5032494
Kinderkerstfeest
Op vrijdag 23 december om 19.00 uur vieren we het Kinderkerstfeest in de
Jacobskerk. Bent u ook zo benieuwd ? Het wordt in elk geval weer echt feest.
U bent van harte welkom om deze gezellige dienst bij te wonen.
Kerstnachtdienst
De Kerstnachtdienst is op zaterdag 24 december en begint om 21.30 uur.
Dit jaar zal vocal group “Donne Ostinate” uit Roderwolde onder leiding van Esther
van Dijk meewerken aan de dienst. U bent van harte uitgenodigd !
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Rowolmer Archief
Berigt 36: Maai- en hooitijd in de Onlanden
(1912).
Op 23 november 1912 stond in het Dagblad
van het Noorden het onderstaande stuk
te lezen in de reeks “Vredewoldius – Uit
Vredewold en omgeving”.

want ook des nachts blijven de mannen
in het hooiland om toch vooral maar geen
lijd verloren te laten gaan. Ze slapen in den
korten zomernacht enkele uren onder die
linnen tenten, ook kruipen ze soms in de
reeds gereedstaande hooioppers.

“De hooilanden van Roderwolde zijn in
handen van verschillende eigenaars, die
soms ver weg wonen en die ze vroeger
meestal voor een appel of een ei hebben
gekregen, maar die er thans ontzettende
winsten mee maken. Ofwel ze behooren
tot de kerkelijke goederen van de omliggende hervormde gemeenten. De eigenaars
verkoopen het ‘topgras’ op publieke verkoopingen die te Roden en Roderwolde
worden gehouden. Zoo’n topgrasverkooping is een gewichtige zaak voor de boeren
uit den omtrek, omdat zij er zich van hooi
moeten voorzien voor hun vee. Als een
eigenaardigheid van de topgrasverkooping te Roderwolde, die de voornaamste
is van alle verkoopingen van dien aard en
die dan ook met den naam ‘groote’ wordt
betiteld, moet vermeld worden, dat eenigen tijd voor het begin der veiling de
torenklok wordt geluid om zoodoende aan
de personen, die ergens in het hooiland
omzwerven om de verschillende perceelen, waarop zij wel oog hebben, te bekijken,
gelegenheid te geven om op tijd te komen.

Natuurlijk wordt het benoodigde proviand voor al de dagen, die men in die ruime
wereld moet doorbrengen, van huis meegenomen: stoet, eieren, pannekoeken en
‘soepenbrij’, het laatste vooral in ruime
hoeveelheid omdal het niet zuur wordt,
wijl het dit reeds is, en dus veel langer
goed blijft dan de pannekoeken. die al
gauw een zuur smaakje krijgen, vooral bij
warm weder. Duurt het werk langer dan
men verwacht had, dan wordt de eetvoorraad door een afgezant weer aangevuld uit
huis.

Als het maai- en hooitijd is, wordt de
anders eenzame vlakte plotseling een
tooneel van groote bedrijvigheid en gezellige drukte. Van heinde en verre komen
de maaiers en hooiers opdagen om hunne
werkzaamheden te verrichten. Dan slaan
ze hier en daar witte linnen tenten op;

Indien het weer meewerkt, d.w.z. als de
drie factoren warmte, zonneschijn en wind
voldoende aanwezig zijn, is de geheele
campagne in een 14 dagen afgeloopen. Van
heinde en verre komen schippers om het
hooi naar de boerderijen te vervoeren,
Daarna blijft de nu kale grasvlakte in treurige eenzaamheid achter, al haar tooi van
gras en bloemen is verdwenen. Maar als
het regent in den hooitijd, gebeurt er dagen
soms niets. Dan zijn de boeren niet best te
spreken, dat is gemakkelijk te begrijpen,
want meermalen krijgen ze dan het dure
hooi half bedorven te huis.”
U kunt dit artikel met nog enkele aantekeningen ook aantreffen op de website
“groninganus.wordpress.com/2012/04/28”
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Plezierjacht
Bij het woord plezierjacht denk ik dit keer
niet aan een fraaie zeilboot van een paar
ton, maar een andere hobby van een groep
mensen, namelijk de jagers. Zelf zullen zij
deze term nooit voor hun hobby gebruiken,
maar spreken ze meestal van hobbyjacht,
of nog mooier, van wildbeheer.
Nu ben ik een groot voorstander van vrouwenemancipatie, maar het feit dat ook
steeds meer vrouwen de hobbyjacht blijken te gaan beoefenen, stuit mij zeer tegen
de borst. Jagen is in mijn ogen een sport,
waarmee het liefst zo min mogelijk mannen, maar zeker geen vrouwen, zich mee
bezig zouden moeten houden.

Schadelijk wild?

De meningen over nut en noodzaak van
de plezierjacht lopen zeer uiteen. Als je de
Nederlandse jagersvereniging (KNJV) mag
geloven, neemt het aantal mensen dat positief denkt over deze “sport” steeds meer
toe, maar ik ben van mening, dat ze dat
niet op relevant onderzoek baseren. Op
de site van de jagersvereniging verwijzen
ze o.a. naar de resultaten van een onderzoek dat Natuurmonumenten in 2013 heeft
gedaan, middels een enquête onder 40.000
deelnemers. Daaruit zou volgens hen
blijken dat ca. 43% van de respondenten
positief staan tegenover de jacht op groot

wild. Ik heb de resultaten van dat onderzoek nog eens opgezocht en dan blijkt dat
die 43% voorstander is van het ingrijpen
in de wildstand ter voorkoming van landbouwschade, verkeersongelukken of het
bedreigen van andere diersoorten en planten door te grote aantallen van bepaalde
soorten wild. Dat geldt ook voor de bedreiging van de eigen soort door te kort aan
voedsel en leefruimte. Slechts de helft van
deze groep vindt dat dat dan mag gebeuren door afschot en lang niet altijd door de
plezierjacht. Liever ziet men ingrepen in
de vorm van het plaatsen van hekken, het
vangen en verkassen naar veilige plaatsen,
of door het toedienen van anticonceptie
om de groei van de “schadelijke” soorten
te beperken. Is afschieten van het wild de
enige oplossing, dan vindt nog steeds een
groot deel dat dit dient te gebeuren door
de natuurbeheerders of door de overheid
aangestelde beroepsjagers.
Op 15 oktober is het jachtseizoen weer
geopend. D.w.z. dat er tot 31 december, of
in sommige gevallen tot 31 januari, weer
gejaagd mag worden op wilde eend, houtduif,
fazant, konijn en haas. De jacht op andere
wildsoorten is verboden, tenzij er door de
overheid (provincie) vergunning wordt
verleend om een bepaald ‘overschot’ te
bejagen, i.v.m. schade of overlast. Je kunt
daarbij denken aan reeën, dam- en edelherten, wilde zwijnen en vossen.
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“Wildbeheer” ter
voorkoming van
schade. Hoeveel
hazen zien we
tegenwoordig nog?

Naar aanleiding van de opening van het
jachtseizoen was op 26 oktober in de
uitzending van Jeroen Pauw een aantal
vrouwelijke jagers te gast, met o.a. Pauline
de Bok, schrijfster van het boek “Buit”.
Het betoog van deze jager deed bij mij
de haren overeind staan. Jullie zullen al
wel begrepen hebben dat ik een duidelijk tegenstander ben van de plezierjacht,
maar wat deze “dame” te berde bracht was
stuitend. Volgens haar (en dat zeggen vrijwel alle jagers) kent ze alle dieren in haar
jachtgebied. Pauw las de opening van haar
boek voor, waarin ze vertelt hoe ze een
hoogzwanger wild zwijn had geschoten
met 5 bijna voldragen jongen in haar buik.
Dat vond ze geen probleem. Zolang ze niet
geboren zijn is het niet strafbaar.
Pauline de Bok,
Jager en schrijfster
van het boek “Buit”,
bij Pauw.

Noodzakelijk afschot?

In mijn ogen zijn jagers hypocriet. Ze
schieten vossen, omdat die teveel weidevogels, hazen en konijnen doden, maar
dat zijn ook prooien voor jagers! Waarom
wordt het wild bijgevoerd om de winter
door te komen, als ze het volgend jaar
worden afgeschoten, omdat er teveel zijn?
Waarom mag de wolf niet naar Nederland
komen? Die zorgt toch ook voor regulering
van de wildstand? Zo kan ik nog wel even
doorgaan.

“Als ze geweten had dat het zwijn drachtig was had ze niet geschoten”, zei ze. Ze
kende haar dieren toch zo goed? Maar
dat dit dier op korte termijn 5 jongen ter
wereld zou brengen, dat wist ze dan weer
niet. Ze beschrijft hoe ze het zwijn slacht
en de vliezen van de foetussen opensnijdt.
Ze wilde de beestjes wel even zien voor ze
hen bij het afval deponeerde.

Men spreekt ook over weidelijkheid. Dat
betekent, dat je niet op hulpeloze dieren
schiet en er voldoende afstand moet zijn,
zodat het wild nog een kans heeft. Hoezo?
De wildstand moet toch gezond gehouden
worden? Dan moet je efficiënt werken en
juist wel met een zo groot mogelijke kans
het dier te doden. Juist zieke en zwakke
dieren zou je dan op moeten ruimen om de
wildstand gezond te houden. Maar ja, daar
is natuurlijk geen lol aan, het moet wel
spannend zijn. En een drijfjacht? Is dat ook
weidelijk?

Volgens De Bok staat de mens, net als bijv.
de wolf, bovenaan de voedselketen en is
het ecologisch noodzakelijk dat hij op wild
jaagt. Ik heb nog nooit een wolf met een
geweer gezien!

Jagers, dat je graag “in het veld” rondstruint begrijp ik goed, maar doe dat dan
zonder dat geweer, neem liever je fototoestel mee en maak er een sport van om
daarmee het wild te “schieten”.
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Laat, als je dan toch dieren schiet, de dode
beesten achter, zodat het andere “roofwild”
ze kan verorberen en geen weidevogels en
andere beschermde soorten hoeft te doden.

te jureren. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank!

Naschrift: Er zullen lezers zijn die helemaal
niet me eens zijn. Je mag me gerust je reactie
sturen.
Ik ga graag met je in discussie.
<wilenlia@gmail.com>

Uitslag schrijfwedstrijd
Eindelijk kunnen we bekend maken wie
de winnaars van onze schrijfwedstrijd
zijn. Weet u het nog? We hadden het begin
en het eind van het verhaal alvast bedacht
en er moesten in het verhaal 3 verplichte
woorden worden gebruikt. Het begin en het
eind:
Ik stond vanmorgen op met de gedachte
er vandaag nog een keer flink van te gaan
genieten. Het kan immers nu nog.
………
Ja, als ik alles vooraf had geweten, was ik er
nooit aan begonnen.

Na rijp beraad hebben Henk en Ellis twee
winnaars gekozen. Omdat de bovenbouw
van de basisschool Het palet verhaaltjes in groepsverband heeft geschreven,
hebben wij er voor gekozen één groep
een prijs uit te reiken. De winnaars zijn
Rostyslav Posthumus, Steyn Huistra en
Luuk Battjes. De jury was onder de indruk
van het spannende verhaal. En de jongens
hebben veel plezier gehad met schrijven,
zo bleek tijdens de prijsuitreiking.
Bij de categorie Andere leeftijden hadden
wij één zeer goede inzending, van Loes
van Dam. Hiermee heeft zij in deze categorie de prijs gewonnen. U zult het echter
met de jury eens zijn dat ook Loes een
mooi en spannend verhaal heeft geschreven, waarmee de prijs zeer verdiend is!

Mijn Moeder
Rostyslav Posthumus, Steyn Huistra en
Luuk Battjes

De drie verplichte woorden zijn:
facebook/ ambulance/ NOS journaal.

Ik stond vanmorgen op met de gedachte er
vandaag nog een keer flink van te genieten.
Het kan immers nu nog. Ik dacht na over
hoe vrolijk mijn moeder altijd was.

De redactie heeft Henk van Kalken en Ellis
van der Griendt weer bereid gevonden om

Onder het middageten ringelde mijn telefoon. Er belde een privénummer. Ik nam
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m’n telefoon op en hij zei bel de ambulance
maar vast, want over een uur…En opeens
hing hij op.
Ik dacht in mezelf wat er over een uur
kon gebeuren. Wat ik wel wist is dat
over 5 minuten naar voetbaltraining
moest. Eindelijk m’n moeder was er. Ik
werd gebracht naar de voetbaltraining.
Ondertussen de training begon het te
onweren we moesten allemaal naar de
kleedkamer. Opeens hoorden we iets raars
het klonk als een gil. Uiteindelijk toen het
onweren ophield mochten we naar huis.
Maar hoe? Mijn moeder was er niet. Dus
ik belde op mijn telefoon naar m’n moeder
alleen er nam niemand op. Ik dacht weer
terug aan die gil. Zal dat mijn moeder zijn
geweest? Toen werd ik door een vriend
van voetbal naar huis gebracht. Thuis deed
ik de televisie aan en keek naar het NOS
Journaal en hoorde dat er een huurmoordenaar was. Ik dacht nog een keer terug
aan die gil het zal toch niet…
Ik keek op facebook of ik kon opzoeken
wie zijn nummer het was. Ik zat 2 uur te
zoeken op het internet en uiteindelijk vond
ik het. Het nummer was van mijn VADER!

Spanning in de dierentuin
Loes van Dam

Ik stond vanmorgen op met de gedachte
er vandaag nog een keer flink van te gaan
genieten. Het kan immers nu nog. Straks
moet ik weer naar school, dan is het
gebeurd met de vrijheid. Nadat ik me had
aangekleed liep ik naar beneden en at mijn
ontbijt op.
Vandaag ging ik met mijn vriendinnen, Eva
en Roos, naar de dierentuin. Ik liep naar
buiten en pakte mijn fiets. Ik fietste regelrecht naar het busstation waar de anderen

Ik dacht heel lang na en wist waarschijnlijk
waarom hij dat deed. Vorig jaar waren mijn
vader en moeder gescheiden. En ik mocht
nooit bij m’n vader zijn dat vond hij niet
leuk. Ik belde nog eens mijn moeder en
mijn vader nam op. Hij zei met een gemene
stem dat mijn moeder nog veilig was en
waag het om de politie te bellen! Ik zat
erover na te denken om de politie te bellen.
Uiteindelijk deed ik het toch. Ik toetste
in op de telefoon 112 en ik zei dat mijn
moeder werd ontvoerd door mijn vader. Ze
vroegen waar maar dat wist ik niet. Dus ze
zeiden geef je adres maar. Ik zei doe alstublieft geen sirenes aan. Toen gaf ik mijn
adres. De politie zei we komen je ophalen
zodat je ons de weg ongeveer kan leiden.
Over ongeveer 5 minuten werd ik opgehaald door de politie. Toen we het hadden
gevonden belde de politie een S.W.A.T.
Team. Mijn vader werd gearresteerd en
mijn moeder werd met spoed naar het
ziekenhuis gebracht. Na 3 weken mocht ze
weer naar huis. Ik was super blij dat ze er
weer was.
Ja, als ik alles vooraf had geweten was ik er
nooit aan begonnen.
al stonden te wachten.“He Loes! Daar ben
je eindelijk. De bus vertrekt zo.” zei Eva.
Net op het moment dat ze dat zei, kwam er
een bus aan.
We gingen met zijn drieën in de bus zitten.
“Op weg naar Emmen!” zeiden we tegelijk.
Het was een lange reis. Eindelijk aangekomen bij dierenpark Emmen liepen we
direct naar de kaartenverkoper en kochten we een kaartje. “Waar gaan we heen?”
vroeg Eva . “Naar de aapjes?” stelde ik voor.
“Ja leuk.” zeiden Roos en Eva allebei, dus
liepen we naar de aapjes.
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‘He Loes zullen we een selfie maken
met de aapjes en dat op facebook zetten?”
vroeg Roos. “Dat is een goed idee!” antwoordde ik. Dus we maakten snel een foto
en plaatsten het op Facebook. Vervolgens
gingen we naar de vlindertuin. Plotseling
hoorden we het gegil van een vrouw, en
daarna dat van een man. We renden naar
buiten om te kijken wat er aan de hand
was. We zagen niks. Behalve dan allemaal mensen die naar de ingang renden.
“Wat zou er aan de hand zijn?” vroeg ik.
Niemand wist het. Uit nieuwsgierigheid
gingen we op zoek. Natuurlijk liepen we
niet rustig maar renden we een beetje.
Op een gegeven moment waren we aangekomen bij de leeuwen. “Waar zijn de
leeuwen?” vroeg Eva. “Je denkt toch niet
dat……” Roos en ik knikten allebei. “De
leeuwen zijn ontsnapt!” riepen we allemaal.
En precies op dat moment hoorden we een
luide brul. We draaiden ons tegelijk om en
wat we toen zagen… Een groot wezen met
tanden zo wit als parels en zo sterk dat die
zonder enige moeite je zomaar open zouden kunnen rijten. En zijn nagels zo scherp
als dolken die net geslepen zijn. Zijn staart
met een klein pluimpje zwaaide sierlijk
heen en weer waardoor hij ons bijna hypnotiseerde. Met een glans over zijn gouden
pels waardoor het leek alsof het echt goud
was. En zijn manen zo brons. Zijn poten zo
gespierd waarmee hij je over alle vlaktes zou kunnen volgen. En zijn lijf die zo
sierlijk en soepel leken mee te bewegen…....
Het was een leeuw!
Al wisten we allemaal dat het onverstandig was om te gaan vluchten wilden we dat
toch doen. Want langzamerhand kwamen
er nog twee leeuwinnen bij. Dus Roos
riep:“Rennen!!!” We renden en renden
met de leeuwen achter ons aan. “Snel klim
in die boom!” riep ik. We klommen in de
boom zo snel als we konden en zo hoog

als we konden. ‘Wat moeten we doen?”
vroegen mijn twee vriendinnen. “Wacht
even en volg mij dan.” zei ik. Ondertussen
had ik al een plan bedacht. Ik had aan
de andere kant van de boom een ladder
gezien. Die zou ik dan van de ene boomtak
naar de andere takken van een boom op
het apeneiland leggen. Als we dat hadden
gedaan zouden we met die zelfde ladder
op het dak klimmen. En vanaf daar zouden
we zo in de tegenovergestelde richting zijn
van de leeuwen, en daarna zouden we verder kunnen vluchten.
Ik zette het plan in werking. “Roos hou
mijn hand eens vast?” vroeg ik. Dat deed
ze. Daarna zette ze haar voet op een stevige tak en leunde ze naar voren om de
ladder te pakken. De leeuwen probeerden
telkens weer om hoog te klauteren. Maar
gelukkig lukte het niet. Ik had ondertussen de houten ladder gepakt en ik vroeg
of Roos me wilde helpen om het goed
neer leggen. “Oke, volg me nu langzaam
en kijk niet naar beneden.” fluisterde ik
tegen Roos en Eva. We zwegen een hele
tijd zwijgen totdat we gelukkig allemaal
veilig in de apenboom terecht waren gekomen. De leeuwen volgden ons natuurlijk
dus pakten we de trap weer en legde ik die
op een andere stevige tak. We gingen naar
het dak, pakten de trap en renden naar de
andere kant van het dak. “Missie geslaagd!”
High Five!, riepen we. Maar waarschijnlijk
hadden we te vroeg gejuicht. De leeuwen
waren namelijk omgelopen. “Loes,wat
moeten we nu doen?!” vroeg Eva. “Dit keer
heb ik geen idee.” antwoordde ik zachtjes. “ Maar ik wel. Kom mee.”, riep Roos.
“Zien jullie dat dak? Dat is het dak van de
vlindertuin. Toen we daar net waren zag
ik in het dak een luik. Die hadden ze op
een kier gezet. Als we nou die trap gebruiken om van het ene dak naar het andere
stuk te gaan, dan kunnen we misschien
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advertenties

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

Te huur gevraagd
Woonruimte in Roderwolde of omgeving,
advertenties
met klein stukje grond.
Zoals de meesten van jullie al van mij of
via via vernomen hebben, zijn AnneMarie
en ik uit elkaar. Onze kinderen, Marleen
en Julian, zijn inmiddels uitgevlogen.
Julian naar Groningen en Marleen naar
Eindhoven. AnneMarie woont elders, en
ik nog aan de Hansenkamp. Omdat ik
daar helaas niet kan blijven wonen en wel
met veel plezier in dit dorp woon, zoek ik
woonruimte in Roderwolde e.o.

en
Vakmennsmakelen
i

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden
Tel: 050 - 40 235 40
info@nijdammakelaars.nl
nijdammakelaars.nl

advertenties
advertenties

Heb of weet je iets, tips: heel erg
welkom, ik ben te bereiken via
hanniebushoff@xs4all.nl of 0630706516
Hannie Bushoff

advertenties

en
Vakmennsmakelen
i

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
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nog ontsnappen.” En nadat Roos dat had
gezegd wisten we allemaal wat ons te doen
stond. We pakten de ladder en zetten die
op het dak van de vlindertuin. Toen we er
over heen gingen zagen we dat de leeuwen ons volgden onder de trap. Plotseling
verloor ik mijn grip. Mijn voet viel naar
beneden en ik bungelde aan een trap tree.
Een gelukje was wel dat de leeuwen mij
niet konden pakken. Maar dat stelde me
niet gerust. “Kom me helpen! Alsjeblieft!
Anders ben ik straks nog leeuwenvoer!”
riep ik. Roos en Eva kwamen allebei naar
me toe en trokken me naar boven. Alle
drie gingen we zo snel mogelijk naar het
dak van de vlindertuin. Tijd om uit te rusten was er niet dus gingen we gelijk weer
verder. We liepen naar het luik toe en we
wilden hem open doen toen we er achter
kwamen dat, dat niet kon. We waren heel
erg bang en renden terug. Help, wat nu?

Toen hoorden we plotseling:“PANG!!!!!
PANG!!!!! PANG!!!!” We zagen de leeuwen
op de grond vallen. “Jullie zijn veilig! Kom
maar naar beneden.” riep de verzorger die
nog een verdovingspistool in zijn hand had.
Dus we pakten de trap en klommen naar
beneden. “Slim bedacht trouwens van die
trucjes” zei de verzorger,” .. alleen jammer dat het niet lukte.” Opgelucht haalden
we adem, eindelijk waren we veilig. De
leeuwen werden weer teruggedaan in hun
kooi om hun roes van de verdoving uit te
slapen. De ambulance die al klaarstond
hoefde gelukkig niet gebruikt te worden.
Iedereen in dierentuin wilde weten wat
we hadden beleefd. We werden ook nog
geïnterviewd door de journalisten van het
NOS-journaal.
Aan het eind van de dag gingen naar huis
en rustten uit. Wat een belevenissen. Ja,
als ik alles vooraf had geweten, was ik er
nooit aan begonnen.

Oliebollenactie Dorpshuis van Bakkerij Ons Belang
De activiteitencommissie van het Dorpshuis Roderwolde e.o. houdt ook dit jaar weer een
oliebollenactie. Naast oliebollen en bollen met krenten kunnen er ook appelbeignets worden
besteld. Alles wordt geleverd door bakkerij Ons Belang. De bestelling wordt bezorgd op zaterdag 31 december. U kunt uw bestelling doorgeven via onderstaande bestellijst of mailen naar
bestellingenmfa@hotmail.com
Wij komen uiterlijk 21 december de bestellijst bij u ophalen. Gelieve dan ook gelijk afrekenen,
het zou fijn zijn als u gepast betaald. U mag uw bestellijst, inclusief het geldbedrag, ook bij
Jolande Krap in de brievenbus doen (Diaconielaan 2).
Wij brengen de bestelling zaterdag 31 december voor 13.00 uur bij u langs. Mocht er iets fout
zijn gegaan met de aflevering, bel dan gerust die dag naar Gerda Boonstra 06-11208082
-----------------------------------------------------------------------------------------------BESTELLIJST Ik bestel:
… zak[ken] met 10 oliebollen à € 6,50 = € ………
… zak[ken] met 10 bollen met krenten à € 7,00 = € ………
… zak[ken] met 4 appelbeignets à € 6,00 = € ………
Totaal € ………
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VAN ONDER DE WIEKEN

Rustig in en rond de molen
Dirk Magré en Wilma de Bruin

Het wordt nu echt rustig in en rond de
molen. November staat bekend als de
maand met de novemberstormen. Daar
hebben we tot nu toe nog niet echt wat
van gemerkt. Ook de aantallen bezoekers zijn natuurlijk fors afgenomen. Voor
kinderfeestjes wordt het wel een beetje te
koud in de molen. We krijgen nog wel een
enkele schoolgroep voor een bezoek aan
de molen. Die komen dan meestal ook nog
koekjes bakken (van meel van de molen).
Nieuwe aanwinst
In korenmolen De Hoop in Loenen a/d
Vecht stond nog een koekenbreker. Een
van de molenaars daar mailde ons dat naar
hun mening dit apparaat beter op zijn plek
staat bij ons in de Olie- en Korenmolen.
Nadat we het over de prijs eens geworden
waren zijn Piet Boelen en Hans Meijer op
zaterdag 5 november met een kar achter de
auto naar Loenen gereden om de koekenbreker op te halen. .
Het ding weegt zo’n
200 à 300 kg! Dat
werd dus een hele
expeditie. Vooral
om de koekenbreker
van het karretje in
de molen te krijgen.
Gelukkig was die
dag ook de demonstratie olieslaan,
zodat er wat extra mankracht beschikbaar
was. De koekenbreker werd in veel oliemolens gebruikt om de lijnkoeken mee fijn
te maken. In onze molen heeft waarschijnlijk nooit zo’n ding gestaan: wij breken de
koeken in de appelpotten. Maar toch is
het wel een passende aanvulling op onze
museumstukken.

Extra maatregelen bij ruig weer
Als er een zware storm is te verwachten,
vraagt dat extra aandacht voor de molen.
De wieken worden altijd al met een ketting extra gezekerd aan de stelling. Veelal
blijven de borden er gewoon inzetten. Aan
het eind van elke wiek kan op eenvoudige wijze het zogenaamde stormbord er
nog worden uitgenomen. Dat wordt ook
zeker gedaan als er storm op komst is. Juist
het einde van de wiek heeft de grootste
windvang.

Verder wordt (als het even kan) de molen
met zijn wieken naar de wind toe gekruid.
De molen is het meest kwetsbaar als de
wind (storm) van de achterkant komt.
Dat proberen we dan ook zo veel mogelijk te voorkomen.
Helemaal boven in
de kap worden nog
extra stutten in het
bovenwiel aangebracht. Ook deze zijn
om er voor te zorgen
dat de molen niet uit
zichzelf gaat draaien.
Dus ook al staat de
molen wat meer stil,
er blijft altijd aandacht geboden.
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Bliksemafleider controle
De molen zelf is eigenlijk met zijn recht
omhoog stekende (stalen) wiek een
flinke bliksem “aantrekker”. Daarom is
er ook een bliksemafleider systeem in de
molen aanwezig. Aan de onderste wiek
wordt altijd een dikke kabel bevestigd die
wordt verbonden met een ringleiding die
rondom de molenromp over de stelling is
aangebracht.

Zowel aan de voorzijde als een de achterzijde van de molen gaat een dikke staaf de
grond in. Een keer per jaar wordt de hele
installatie getest. Tussen de wieken onderling moet een goede verbinding zijn (de
bliksem kan ook inslaan in de horizontale
wiek, ook al denk je dat hij altijd het hoogste punt kiest).

Ook de aansluitingen aan elke wiek voor
de dikke kabel en ook de kabel zelf moet
worden getest. En natuurlijk de aarding in
de grond.
Op vrijdag 21 oktober heeft de specialist
van het Gilde van Vrijwillige Molenaars de
controle uitgevoerd. Alles bij elkaar zo’n
1½ uur werk. Er werden een paar tekortkomingen gesignaleerd. Onder andere de
geleiding van de verbindingskabel. Dat heb
ik ook bijna direct verholpen. Het is goed
dat zo’n controle er is. Je vertrouwt op de
installatie, maar stel je eens voor wat er
kan gebeuren als de bliksem in de molen
inslaat en de bliksemafleider doet zijn
werk niet goed……
Brandblusser controle
Verspreid door de molen hangen in totaal
8 brandblussers. Op de platte aan de
kant van de molenaarswoning hangt ook
nog een brandslang op een haspel. Deze
spullen worden ook eens per jaar gecontroleerd. De brandblussers worden een
voor een open geschroefd om de gascontainer die er binnenin zit te controleren. De
brandslang wordt onderzocht op eventuele
haarscheurtjes. Alles was prima in orde.
(Vorig jaar moest een van de brandblussers worden vervangen omdat hij over de
houdbaarheidsdatum heen was).
Molengidsen in Drenthe
Het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Drenthe is druk doende een opleiding
Molengids te ontwikkelen. De aspirant
Molengids krijgt wat meer kennis over
molens in het algemeen (wat voor molens
zijn er allemaal en welke functies hebben ze). Ook de werking van de molen
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(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

(op de wind zetten en zeilvoering) komt
aan de orde. Natuurlijk wordt er ook veel
aandacht besteed aan wat speciaal is aan
de molen waar je als gids aan de slag gaat.
Hiermee willen we er voor zorgen dat
meer mensen met kennis van zaken een
rondleiding in de molen kunnen verzorgen.
Ikzelf als molenaar Woldzigt werk mee
in deze werkgroep, evenals Harm Jansen
(olieslager en ook molenaar).
Geïnteresseerd?
De opleiding zal vier avonden in beslag
nemen. We zijn van plan de pilot in
Woldzigt te gaan doen. De huidige planning is 4 dinsdagavonden: 7, 14, 21 en 28
maart van 19:30 tot ongeveer 21:30 uur.
Op dinsdag 2 mei gevolgd door een terugkomavond om met elkaar de cursus af te
ronden en certificaten Molengids uit te reiken. Wil je wel molengids voor Woldzigt
worden: Je bent van harte welkom om aan
deze opleiding deel te gaan nemen. Dit is
een unieke kans (lekker dicht bij huis).
Meld je aan bij de molenaar. Als molengids kun je lid worden van het Gilde van
Vrijwillige Molenaars.
Activiteiten de komende tijd
Op zaterdag 3 december 13:30 - 16:30
uur onze maandelijkse demonstratie
olieslaan.Kom eens een keer kijken. Onze
vrijwilligers geven je graag uitleg bij het
olieslaan. Zoals je wellicht weet hebben
inwoners van de schoolkring (Roderwolde,
Foxwolde, Leutingewolde, Sandebuur,
Matsloot) gratis toegang in de molen.
Wil je tussendoor producten van de
molen afnemen, of een afspraak maken
voor een groepsbezoek, bel of mail even

naar de molenaar: tel: 050 - 5032198 (bij
afwezigheid boodschap inspreken en je
telefoonnummer er bij)
email: info@woldzigt-roderwolde.nl
Zie ook de website: www.woldzigt-roderwolde.nl

Verslag seizoen 2016
Meulenkaomer
Als jullie dit lezen, heeft inmiddels de
najaarsvergadering plaatsgevonden.
Tijdens deze vergadering wordt het verslag van het afgelopen seizoen voorgelezen
door de secretaris. Hierbij lezen jullie een
verkorte versie van dit verslag en ben je
weer op de hoogte van het gaan en staan
van ons winkeltje.
De start van het seizoen vond plaats op de
voorjaarsvergadering en wel op donderdag 31 maart 2016. In het café ’t Rode Hert
waren 19 personen aanwezig. Een aantal personen hebben zich afgemeld voor
winkeldiensten, maar gelukkig hebben we
ook een aantal nieuwe vrijwilligers mogen
verwelkomen. Tijdens de voorjaarsvergadering vond er een korte evaluatie plaats
van de workshop ‘speksteen bewerken’ die
plaatsgevonden had als afsluiting van het
seizoen 2015.
De Meulenkaomer was vanaf 30 april t/m
17 september geopend. De officiële opening vond plaats op vrijdag 29 april, samen
met die van de molen Woldzigt. Een verslag van de opening hebben jullie kunnen
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iedereen aangaf volgend seizoen weer ‘van
de partij’ te zijn.

lezen in een vorige Wolmer (geschreven
door Dirk Magré). Het was weer een gezellige start van het seizoen. Het was een
goed seizoen, met iets minder bezoekers
dan het vorig seizoen. Een mogelijkheid
hiervoor kan komen door het zeer wisselende (zon, kou) weer tijdens de eerste
periode.
Het rooster toonde, aan het begin van het
seizoen, weinig lege plaatsen. Deze werden
door verschillende vrijwilligsters opgevuld, zodat het winkeltje, ook dit seizoen,
weer iedere dag geopend was. Molen
Woldzigt was ook dit seizoen, twee woensdagavonden in juli en augustus geopend,
waardoor wij ook open waren. Het zijn
wel een rustige (door bezoekers), maar
gezellige (door de onderlinge contacten)
avonden. De schilderijen van Alberdine,
Ina en Hetty Smilda, de exposanten van dit
seizoen, hadden veel belangstelling.
Andere activiteiten waren o.a. de zomermarkt op zondag 14 augustus. Het was
een zonnige, drukke dag, waarna iedereen
(zowel deelnemers als bezoekers) tevreden
naar huis ging. Het geschatte aantal bezoekers was wat lager dan 2015, de hele dag
verliep soepel. Aan het eind van de dag
vond de evaluatie plaats onder het genot
van een hapje en een drankje, waarbij

Tijdens de Open Monumentendagen op
zaterdag 10 en zondag 11 september waren
de molen en MK gehele dagen open. Op
zondag, tijdens de Rowolmer Fair, waren
we ook aanwezig. Bij de MK kon men op
zondag koffie /thee /fris drinken. Het was,
zowel op de Fair als bij het winkeltje een
succesvolle dag. De voorgenomen oogst-/
fruitdag is geannuleerd, omdat er, bij vele
deelnemers, te weinig fruit e.d. aanwezig
was om fruitprodukten te kunnen presenteren. Hopelijk kan het volgend seizoen
deze activiteit wel plaatsvinden.
Het financieel verslag is door onze penningmeester, Annie Scheepstra, uitgelegd
en zo nodig toegelicht. De kascommissie
vond geen onregelmatigheden.
Tot slot is er gekeken naar onze logboeken.
hhTijdens de eerste winkeldienst van
Bram schreef hij: Mijn eerste bezoekers
waren een Engels echtpaar. Ze waren
de winkel al weer uit toen ik bedacht
dat ik het nummer nog moest noteren.
Gelukkig waren deze mensen al wat
ouder, ze waren nog in te halen.
hhOp een dag in augustus, toen Olga winkeldienst had, zorgde een tweetal heren
voor vertier door met een drone hoog
boven de molen opnames te maken.
Wie weet zien we Olga als een klein
stipje ergens verschijnen.
hhWe hebben wederoom bezoekers
gehad uit allerlei werelddelen, zoals
Afrika, Amerika, Denemarken, Canada,
Ierland, Engeland en ook uit alle delen
in Nederland.
Reactie van de bezoekers:
hhPrachtig en alles zelf gemaakt. Uniek.
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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

hhEchtpaar, dat langskwam en vertelde
dat ze hier 30 jaar geleden trouwfoto’s
hadden laten maken. De bruid was toen
in het geel.
hhIk heb bewondering voor de wijze
waarop dit geheel gerund word. Het
enthousiasme straalt van de medewerkers af.

hhVeel succes bij de verkoop in dit schattige shopje.
hhLeuke tentoonstelling dames.
Terugkijken op het seizoen kunnen we
weer tevreden zijn, een mooie omzet. Na
deze vergadering hebben we de workshop
‘origami’, gegeven door onze dorpsgenote
Agnes Germeraad gevolgd.

OPGELET: AANGEPASTE DEADLINE: kopij inleveren uiterlijk 9 december
In verband met de kerstvakantie en het bezorgen van de Wôlmer hebben wij de deadline van de
Wôlmer voor december vervroegd. Wilt u kopij inleveren, dan kan dat uiterlijk vrijdag 9 december.
COLUMN

Overdosis
Henk van Kalken

Onderweg met mijn behaarde viervoeter kwam ik mijn buurman tegen met zijn
reusachtige hond Max. We spraken over
de aanleg van de glasvezelkabel, die, eenmaal aangelegd, extreem snel schijnt te
zijn. Vooralsnog moeten wij thuis tv kijken
via de tablet, koptelefoons op het hoofd en
separaat van elkaar, omdat de tablet van
mijn vrouw nét even langzamer is dan de
mijne. Metafoor voor ons dagelijks leven.
Tijdens het gesprek met buurman strekte
Max zich volkomen relaxed diagonaal op
het asfalt van de Hooiweg uit en wachtte
berustend tot wij de uitwisseling van ons
digitale wel en wee beëindigd hadden. Max
begrijpt het leven. Eenmaal thuis vertelde
mijn vrouw over het boek dat zij aan het
lezen is: ‘Gouden jaren’ van Annegreet van
Bergen. Het handelt over de naoorlogse
periode toen Nederland in de opbouw zat.
De Jaren Vijftig, toen het bezit van een
(bakelieten) telefoon nog een zeldzaamheid was. De opkomst van de TV. Eén net,
zwart-wit, met een beeld dat vibreerde als
er een vliegtuig overvloog. De computer
was nog experimenteel en het publiek was

afhankelijk van de radio, dat éne tv-kanaal,
de krant en wat weekbladen, en nieuwsvan-horen-zeggen. Kort na de oorlog wist
men in Roderwolde absoluut niet wat er
zich in Peize en omgekeerd afspeelde, tenminste, totdat lokale bezorgers mondeling
het nieuws onder de mensen verspreidden.
Als mevrouw Clinton in de V.S. een wind
laat wordt een wereldwijd elektronisch
beest actief om alle stinkende details
daarvan onder de wereldbevolking te verspreiden. Als meneer Trump ongewenst
gynaecologische onderzoeken verricht bij
allerlei vrouwen, worden de details digitaal de hele wereld overgehijgd. Digitale
nieuwsgaring ontziet niets of niemand.
Tot in de kleinste hoekjes wordt meegekeken. In vijftig jaar tijd zijn we van
relatieve onwetendheid overgedoseerd met
turbo-nieuwsvoorziening.
Oh, ik verlang soms zó terug naar het blikkerige geluid uit zo’n zware, bakelieten
telefoonhoorn…
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HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK

Buiter Roden BV, een ontmoeting met Jan en Hennie Buiter
Henk van Kalken

Zodra ik langs de toonbank loop waar
Gerard Barels mij vriendelijk begroet,
ruik ik de bekende geur die hier altijd
hangt. Iets van vers brood, dierenvoer,
stro, rubber en olie. Het hoort bij de
zaak waar ik sinds 2012 veel grote en
kleine dingen koop die in- en om het huis
gebruikt worden. Jan Buiter (64) loopt mij
verwelkomend tegemoet en begint deze
ontmoeting met een rondleiding door het
bedrijf. Jan spreekt enthousiast en bevlogen en voert samen met echtgenote en
mede-eigenaar Hennie (60) het woord.
Ik word door een aantal loodsen geleid
waar vuurwerk, diervoeders en kunstmest
liggen opgeslagen. Het vuurwerk uiteraard in een veilige bunker, voorzien van
sprinklerinstallatie. Hij toont me ook de
plek waar bak-workshops gegeven worden.
Onderweg wordt Jan af en toe aangesproken door een medewerker die iets vraagt.
Soms vraagt hij iets zelf. Wat mij hierbij
opvalt is de vriendelijke toon en de houding van vertrouwdheid die men naar
elkaar toe heeft. Hennie sluit zich later aan.
Dat informele wat de Buiters uitstralen is
misschien ook wel één van de redenen dat
ze met deze veelzijdige zaak uitgeroepen
zijn tot Ondernemers van het jaar. Tijdens
het gesprek komen er af en toe mensen
binnen, onder wie zoon René, die iets
vragen. René heeft vanmorgen iets lekkers
gebakken waarvan ik proeven mag.

Jan: ‘We hebben broodmeel, ruitersport,
diervoeders, hengelsport, werkkleding,
vrijetijdskleding, op- en overslag van meststoffen, Verder verkopen, onderhouden en
repareren we grasmachines. En natuurlijk
vuurwerk. We hebben een bulkauto en een
servicebus om grasmaaiers te vervoeren.
René is daarvan de chauffeur. Elke morgen vanaf 9.00 uur brengt Jan Willem met
de vrachtauto bestellingen rond. Hij doet
ook vertegenwoordigerswerk samen met
Gert Jan, dus agrariërs benaderen. Verder
doen we in vers vlees voor honden en katten in het noorden. En niet te vergeten
plaagdierbestrijding.
Hennie: ‘En de broodbakworkshops niet
te vergeten. Die doe ik samen met René en
schoondochter Marjolein. Jan: ‘De klant
moet zich thuisvoelen en daar selecteren
we ook ons personeel op. s’ Zaterdags sta ik
samen met het team in de winkel en daar
geniet ik gewoon van. Iedere vrijdagavond
drinken Hennie en ik ook met hen even
een borreltje.’

Ik ben door Jan rondgeleid en heb de neiging
om te vragen: ‘Wat doen jullie niet?’ Maar
voor de volledigheid: wat doen jullie allemaal?
Jan, grinnikt: ‘De onderneming is nogal
breed.’ Hennie: ‘Ja, en de laatste tijd zijn
we ook nogal op de social media bezig.
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Wanneer en hoe is het bedrijf begonnen?
Jan: 47 jaar geleden. Mijn vader was
directeur van de Coöperatie, de
Landbouwvereniging aan het Julianaplein.
Hij deed alleen seizoenwerk in kunstmest,
van maart tot september. De werknemers
gingen in de WW en mijn vader deed nog
wat in gladheidbestrijding, zout e.d. Ik
werkte in de horeca en mijn vader vond
dat maar niks. Hij zei: ‘Kom jij maar in de
coöperatie werken en een winkeltje opzetten. Ik startte met een winkeltje van 25
vierkante meter. Dat is langzamerhand
steeds groter geworden. Hennie (hij draait
zich naar haar toe) werkte op ’t laatst ook
al mee, dacht ik? Hennie: ‘Vanaf 1980,
denk ik. We waren al samen, maar ik ben
er later bijgekomen. We zijn (glimlacht)
inmiddels 36 jaar samen.’

naar me toe en die zei: ‘Jullie stoppen toch
niet? Jullie hebben hier wel een functie,
hoor!’ Hennie: Ook de broodbakworkshops, dat is een puur feest om te doen, we
hebben hier zo’n plezier in! T/m december
hebben we er 10, en we zitten hartstikke
vol.’

Jan: Hennie en ik werkten gewoon en mijn
vader, die met zijn gezondheid tobde, bleef
directeur-aanspreekpunt tot zijn 65e jaar.
De zaak groeide uit zijn voegen en toen
heeft het toenmalige bestuur dit gekocht.
We hebben er toen een winkel op laten zetten van 200 vierkante meter, uitbreidend
naar 1400 vierkante meter. Hennie: ‘Elk
jaar een stuk erbij. In 1999 hebben we de
zaak gekocht.’ Jan: We hebben toen een
paar moeilijke jaren gehad, maar als beesten gewerkt en flink geïnvesteerd. Hennie:
‘Het is best wel eens veel allemaal, maar
we vinden het wel héél leuk!

Het paar wordt enthousiast: ‘We gebruiken
Hennie’s schilderijen (Hennie schildert,
HvK) ook om reclame mee te maken,’zegt
Jan en Hennie vult aan: Als klanten de
grasmaaier terugkrijgen doen we daar een
kaart van een schilderij bij met de tekst:
‘Bedankt dat we de winterbeurt weer hebben mogen doen, mocht er iets zijn graag
meteen even reageren… Zoiets creatiefs
doen we ook met wanbetalers (gelukkig
schaars).’

Wat zien jullie als een, of hét succes van de
onderneming?
Jan en Hennie, door elkaar, met wat emotie: ‘De complimenten die we krijgen van
onze klanten!’ Jan: Toen we een moeilijke
periode hadden kwam er eens een boer

Jullie vullen elkaar ook wel goed aan, als ik
het zo eens zie.
Hennie (glimlacht weer): ‘Ja… dat mag ook
wel na al die jaren.’ Jan: ‘Bijvoorbeeld: de
heftruck was kapot. De kosten om te laten
maken zijn zeer hoog. En dat is dan het
voordeel van ons tweeën samen; Ik vraag
me af of we dan nog een offerte voor een
nieuwe moeten laten maken.’ Hennie: ‘Ik
zeg dan: ‘Kóóp dat ding dan toch… we willen nog minstens 10 jaar samen door!’

Het ondernemerschap in deze omgeving
waarmee jullie zo vergroeid zijn bevalt jullie
zeker goed?
Jan: ‘Ja, hoewel we georiënteerd zijn op
Roden, vinden we onze klanten in het
noorden van het land. Je moet geen ondernemer van achter de toonbank zijn. Een
stenen gebouw alleen red je het niet mee.
Een webshop alleen ook niet. Maar een
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combinatie van beide wél. We werken
ook samen met locale ondernemingen,
zoals kledingbedrijf Scics die haar klanten trakteert van onze cakes. Je kent hier
natuurlijk iedereen. Hennie: ‘Vanaf mijn
9e jaar ben ik opgegroeid in Roderwolde.
Jan in Roden. Jan, lachend: De kermis
stond voor mijn huis.’
Hoe zien jullie de toekomst tegemoet?
Jan: ‘Als we gezond blijven gaan we nog
een tijdje gewoon door. Volgend jaar word
ik 65. Misschien dan eens een dagje meer
vrij per week. Voorlopig gaan we iedere
dag nog met plezier naar het werk. Dat
team van ons dat we om ons heen hebben
draagt hier ook toe bij.’ Hennie valt bij:‘ Ja,
stoppen doen we nog lang niet. We genieten er nog veel te veel van.’
Zoals jullie erover praten is het personeel ook
bijna een soort familie.
Hennie: ‘Ja, we hebben ook een heel goeie
band met hen.’ Jan: ‘Ziektewet komt bij ons
ook nauwelijks voor…en als ik gezond blijf
wil ik ook nog minstens tien jaar doorgaan.’
Aan alles komt een eind, helaas ook aan het
leuke gesprek met Jan en Hennie Buiter.
Er is zoveel besproken dat de ruimte
hier niet groot genoeg is om alles weer
te geven. Buiter Roden BV wordt geleid
door twee zeer enthousiaste, toegankelijke mensen. Samen met het team dat ze
om zich heen gebouwd hebben vormen ze
de vriendelijke ruggengraat van een zaak
met een zeer breed scala aan producten
en diensten. De naam van die zaak klinkt
door, niet alleen in Roden, maar ook ver
daarbuiten in het noorden des lands.Met
twee warme handdrukken en de smaak
zowel als de geur van vers brood in neus
en mond neem ik afscheid. Tot later, Jan en
Hennie!

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Soms kompt der wal ies wat tot je, waorbei
je je niet kunt veurstellen wat het betiekend. Zo heurde ik op de radio, dat Hennie
van der Most van plan was um Speulstad
Oranje um te zetten in een pretpark veur
olderen. Hej wol der ok nog niet op veuroet loopen. Nou kiek ik niet zo raor op
van de plannen van van der Most. Hej
hev in het verleden laoten zien, dat hij tot
veul wonderbaarleke dingen in staot was.
Natuurluk begun hij met De Bonte Wever
in Slagharen. Ein van de eerste subtropische zwemparadijzen. Toen Speulstad
Oranje, waor hej een veurmaolige eerappelmeelfabriek umbouwde tot een
speulparadies veur kinderen, waorbej je
graotis toegang had tot alle attracties, as
je tenminste de toegangspries had betaold. En die leug der niet um. Je kunnen der
eventueel ok nog bej overnachten in een
Pipo waogen. In het Duutse Kalkar veraandere hej een kerncentaole in een aol
inclusief paradies met alles der op en der
an. En zien leste project was de umbouw
van de watertoren bej De Lichtmis an
de A28, met een dreiend restaurant der
bovenin. Je dreide tiedens de heule maoltied net precies ein keer in de rondte.
Maor wat ik mej moet veurstellen bej een
pretpark veur olderen? Ik zult niet weiten.
Dreimeulens met rollators? Een achtbaon
veur scootmobiels? Een gliebaon op coninentieluiers? Of moeten wej denken an
iets in de geest van YabYum?
Misschien wordt het wal heul wat aans. Ik
word der ok niet jonger op en zal de untwikkelingen op de voet blieven volgen en
as het zowiet komp, gao ik der vast hen. Ik
wil weeten wat het veurstelt.

 De Wôlmer  november 2016  pagina 34

HET TUINPAD OP

Haarveensedijk 6
Inez van der Haer

Onlangs werden we gevraagd of we ons in
‘de Wôlmer’ wilden voorstellen; natuurlijk! We wonen al weer een paar jaar in
Foxwolde, maar het is toch leuk om iets
over ons gezin te kunnen vertellen.
Bart van der Voort van der Kleij (42 jaar)
en ik, Inez van der Haer (35 jaar) wonen
nu vier jaar op nr.6 van de Haarveensedijk
te Foxwolde. We zijn in 2012 hier komen
wonen met onze zoon Senne en (stief-)
dochter Amélie die de helft van de week
bij ons is. Inmiddels is ons gezin nog weer
twee jongens rijker, we ontkomen niet aan
de term ‘mannenhuishouden’ en auto’s en
trekkers zijn bij ons dan ook in overvloed
aanwezig. Senne is inmiddels vierenhalf
jaar, Lieuwe drie jaar, Hylke een jaar en
Amélie 10 jaar.
Bart is software architect bij een bedrijf
in Joure en ontwerpt software dat wordt
gebruikt binnen de nucleaire geneeskunde.
Ik sta als docent gymnastiek voor de klas
op basisschool de Widar, Vrije School in
Groningen. Daarnaast geef ik zwemles o.a.
aan buitenlandse studenten via de ACLO in
Groningen.

onze woonkamer is was al goed bewoonbaar, en zijn we nu bezig met de tuin en
de zolder waar nog een kamer komt. Met
vier kinderen in huis is het echter wel een
meerjarenplan! Het geeft ons echter wel
de tijd om goed na te kunnen denken en te
dromen over hoe we het uiteindelijk graag
willen hebben.
Naast de kinderen en verbouwen steken
we ook tijd in onze hobby´s. Bart handbalt
en traint de C-meisjes en senioren-heren
bij HVR-9/handbalvereniging Roden.
Nu Hylke wat ouder is hoop ik zelf weer
het paardrijden op te kunnen pakken,
voorheen deed ik aan Westernrijden, en
daar zou ik erg graag weer mee willen
beginnen. Maar tot nu toe vermaak ik me
ook zonder paardrijden goed met lezen,
werken met vilt, koken/bakken en zit ik
in het bestuur van de buurtvereniging
Haarveen/Haarveensedijk.
Mocht je meer willen weten…wellicht
komen we elkaar tegen en schroom dan
niet!
Hartelijke groet,

Naast dat ik zelf lesgeef op de Widar is het
voor ons een vorm van onderwijs die bij
ons past, beiden hebben we zelf ooit ook
op de Vrije School gezeten. Zodoende gaan
de kinderen ook naar deze school.

Inez van der Haer

Toen onze tweede zoon Lieuwe geboren
is zijn we begonnen met verbouwen en
opknappen van het huis. Het huis is nu
een eeuw oud en er moest heel wat aan
gebeuren. Inmiddels zijn we zover dat het
voorhuis goed te bewonen is, de deel waar
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INGEZONDEN

VERSLAG

De Groene 4 Mijl
voor Bikkels 2017

Floralia

Zondag 22 januari 2017 vindt de 2e editie
plaats van de Groene 4 Mijl voor Bikkels.
Een sportevenement, voor zowel hardlopers als wandelaars, door natuurgebied de
Onlanden in Eelderwolde.

Afgelopen zaterdag 29 oktober hebben we
met de kinderen van de basisschool de
Floralia gevierd. Het thema was ‘onderwaterwereld’ en de feestzaal van de
school was vol met kinderen verkleed als
kwal, piraat of zeemeermin. Het was een
geslaagd feestje en VOOOR heeft, dankzij uw steun, een mooi bedrag kunnen
inzamelen om aankomend jaar leuke en
leerzame dingen te kunnen bijdragen aan
de school.

Natuurmonumenten
Naast dat de Groene 4 Mijl zich afspeelt
in een prachtig natuur- en waterbergingsgebied, staat de naam GROEN ook voor de
samenwerking met Natuurmonumenten.
Een deel van het gebied de Onlanden,
wordt beschermd en beheerd door
Natuurmonumenten. Daarom ontvangen
zij naast de eenmalige vrijwillige eigen bijdrage welke deelnemers bij het inschrijven
kunnen doneren, van iedere inschrijving
€1. De eerste editie resulteerde dit in
een opbrengst van bijna €1400 voor de
aanschaf van een kudde Exmoor Pony’s
waarvan er inmiddels een aantal in de
Onlanden staan te grazen.
Inschrijving geopend
De tweede editie is het voor wandelaars
mogelijk om in te schrijven op de 4 mijl
afstand en de wandeltocht van circa 10
kilometer. Hardlopers kunnen deze editie enkel inschrijven op de 4 mijl. De
lange trailrun is helaas in overleg met
Natuurmonumenten komen te vervallen
als onderdeel van het evenement.
Naast hardlopen en wandelen zijn er op
22 januari ook diverse activiteiten voor
kinderen op de Onlanderij, wederom
georganiseerd in samenwerking met
Natuurmonumenten.

Bartele van der Meer

Speciaal willen we onze sponsoren van dit
jaar bedanken:
Autoservice Roden, Jemako (Lydia
Glas) , Bathoorn Autoschade, Van Erp
Drankenhandel, Creastea, Siem en Grietje
ter Steege, Autobedrijf van Bergen, de
Eytemaheerd, Hella Balster, Boekhandel
Daan Nijman, Bakkerij Ons Belang, Wil
Schröder, Op Goede Voet (Anneke
Buring), Van Zonneveld, Albert Braams,
het Fitnesscentrum Roden, Zaal Boonstra
Peize en de Tennisvereniging Roderwolde
Lieve dorpsgenoten, lieve sponsoren, heel
erg bedankt! We hopen jullie volgend
jaar weer te mogen verwelkomen op de
Floralia!
het VOOOR, Vereniging ter Ondersteuning
van het Openbaar Onderwijs in
Roderwolde.

Meer informatie over het evenement is te
vinden op: www.degroene4mijl.nl
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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

Dorpsagenda

Colofon

donderdag 24 november 2016			
IJsvereniging: jaarvergadering. Café Het
Rode Hert, aanvang 20.00 uur
vrijdag 25 november 2016			
Tennisvereniging: klaverjasavond, café
Scheepstra
zaterdag 26 november 2016			
Café Het Rode Hert: 2e avond kaarten en
sjoelen, aanvang 19.30 uur
woensdag 30 november 2016			
Vrouwenvereniging: Sinterklaas
vrijdag 2 december 2016			
Café Het Rode Hert: Frouluuscafé,
17.00 uur
zaterdag 3 december 2016			
Molen Woldzigt: molen open en
demonstratie olieslaan. 13.30-16.30 uur
zaterdag 3 december 2016			
Rowolmer Archief: Open Archief van
10.00-12.00 uur
maandag 5 december 2016			
School: Sinterklaasfeest
dinsdag 6 december 2016			
Kerk: koffie-en ontmoetingsochtend in
het Jeugdgebouw van 10.00-11.30 uur
woensdag 14 december 2016			
Vrouwenvereniging: Kerstavond, aanvang
18.00 uur, opgave bij het bestuur
dinsdag 20 december 2016			
Kerk: Jeugdgebouw en kerk, kerstviering
voor belangstellenden, aanvang 15.00 uur
donderdag 22 december 2016			
School: Kerstfeest en podium ‘s avonds
vrijdag 23 december 2016			
Kerk: Kinderkerstfeest, aanvang 19.00 uur.
zaterdag 24 december 2016			
Kerk: Kerstnachtdienst, aanvang 21.30 uur
maandag 26 december 2016 t/m zondag 8
januari 2017 School en PSZ Kerstvakantie

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: 9 december 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

 De Wôlmer  november 2016  pagina 38

boekhandel
daan nijman
heerestraat 87 • roden • 050 501 29 67
info@daannijman.nl • daannijman.nl

Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

 


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
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