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Van de redactie
Hella Balster

“Een witte spree ligt overal gespreid op 
‘s werelds akker”. Met deze schitterende 
woorden opende Guido Gezelle zijn 
gedicht “Winterstilte”. Deze maandagmor-
gen, 11 december, zijn wij getuige van zijn 
sneeuw en de schoonheid daarvan als je er 
niet doorheen hoeft te ploegen.

Verheugd hebben wij kennis genomen 
van het feit dat het beroep van molenaar 
is toegevoegd aan de werelderfgoedak-
ker. Het zou ons niet verbazen als in de 
Wôlmerpuzzel hieraan wordt gerefereerd.
Wij hopen op minimaal een verdubbeling 
van het aantal puzzelinzenders. Vorig jaar 
bleef dit aantal steken op één inzender.

De komende tijd kunt u weer oud en 
nieuwborrelen in het Dorpshuis en de 
molen, vieren wij kerst voor alle leeftijden 
in de kerk en kunnen wij ons gaan ver-
heugen op de toneeluitvoeringen in het 
nieuwe jaar.

Vanaf deze plek wenst de redactie u alvast 
de beste wensen voor 2018!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Postbus minder in het dorp
As de plannen van PostNL doorgaan, dan 
zal er straks een postbus minder in ons 
dorp zijn. Door het gebruik van internet, is 
de hoeveelheid post sterk teruggelopen en 
heeft PostNL het plan opgevat het aantal 
postbussen in het land sterk te verminde-
ren. En voor ons zal dat betekenen, dat de 
bus bij Marten Scheepstra zal verdwijnen. 
Dat zal voor de inwoners van Foxwolde 
wel even wennen zijn.

Slecht wegdek Roderwolderweg
De Roderwolderweg, die loopt vanaf de 
stoplichten in het Oosteinde tot aan het 
bordje RODERWOLDE, is deels voorzien van 
een slecht wegdek. Dat betreft het stuk tot 
aan de driesprong bij Halbe Wobbes, het 
gedeelte dat is voorzien van klinkers en 
dan vooral het laatste stuk vanaf Bertus 
Jansma. Dorpsbelangen heeft dat al bij de 
dorpsschouw met het college van B&W 
van Noordenveld aangegeven, maar van-
wege het feit, dat er geen budget voor 
beschikbaar was, is er niks aan gedaan. En 
dat is te merken. Het wordt alleen maar 
erger. Mogelijk is er in 2018 wel een budget 
voor, anders blijft het voorthobbelen.

Ikzelf neem tegenwoordig altijd de alterna-
tieve route richting Peize. Namelijk via het 
Haarveen en de rondweg.

Fietstunnel Brunlaan
Ook in het aanleggen van de fietstunnel 
onder de weg van Peize naar Groningen 
zit weinig schot. Er zijn problemen met de 
aankoop van een stuk grond. De eigenaar 
wil niet meewerken en dus is er een proce-
dure tot onteigening opgestart. En dat kan 
dus nog wel enige tijd duren.

Schaatstoertocht door de Onlanden komt er 
niet
Een paar jaar geleden werd op de jaarver-
gadering van de IJsvereniging Roderwolde 
een voorstel gedaan, om de mogelijkheid 
te onderzoeken tot het organiseren van 
een toertocht door de Onlanden. Dat er de 
nodige hobbels op de weg er naar toe zou-
den moeten worden genomen, stond toen 
wel al vast. En dat bleek op de onlangs 
gehouden jaarvergadering wel.

Het bestuur had zich goed laten informe-
ren en is tot de conclusie gekomen, dat 
er aan zoveel voorwaarden moet worden 
voldaan, dat het organiseren van een toer-
tocht niet haalbaar is.

Enkele voorbeelden:

De tocht kan alleen maar gehouden wor-
den onder auspiciën van de KNSB;

De KNSB bepaalt wanneer de datum is en 
die wordt pas toegekend, als er op dezelfde 
dag nog minstens 2 andere tochten 
plaatsvinden. Dit gebeurt om grote opeen-
hopingen van mensen te voorkomen. Op 
zich heel begrijpelijk.

Het gehele parcours moet tijdens de tocht 
steeds sneeuwvrij worden gehouden;

Ambulances moeten tot op 25 meter van 
het parcours kunnen komen. Is dat niet het 
geval, dan moeten er zoveel quads aanwe-
zig zijn met een aan speciale voorwaarden 
gestelde slee, om slachtoffers naar die 
ambulance te vervoeren;
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Bruggen moeten op een vereiste door-
schaatshoogte zijn;

Per 1000 deelnemers moet je rekenen op 
gemiddeld 500 auto’s;

Is onze verkeerssituatie daarop berekend?

Hiervoor zijn veel verkeersregelaars nodig.

Contacten onderhouden met gemeente, 
provincie, KNSB, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en Het Drents Landschap.

En ga zo maar door.

Dus heeft het bestuur het besluit genomen 
om geen toertocht te organiseren in de 
Onlanden, wanneer er voldoende ijs zou 
liggen en de vergadering heeft daarmee 
ingestemd.

Dat neemt niet weg, dat u bij voldoende 
ijs, op eigen risico natuurlijk zelf iets kunt 
ondernemen.

Uitkijktoren
Nu we het toch over de Onlanden hebben, 
de uitkijktoren is klaar. Op 18 januari zal 
de toren officieel worden geopend. Dat 
neemt niet weg, dat u nu al, als u in de 
gelegenheid bent, hem kunt beklimmen en 
genieten van het uitzicht over het gebied.

Burgemeester verwelkomt Sinterklaas
Op 5 december werd Sinterklaas bij de 
haven welkom geheten door onze burge-
meester Klaas Smid. Dat gebeurde onder 
toezicht van een grote kinderschare, 
leerkrachten, ouders en andere belang-
stellenden. Omdat de stoomboot niet door 

het Peizerdiep kon varen, haalde Hetzer 
Stelma hem met een sloep op. Sinterklaas 
was blij weer in Roderwolde te zijn en liep 
samen met de meute naar de school, waar 
hij enkele gezellige uren doorbracht.

Hij was nog maar net vertrokken, of de 
eerste tekenen van Kerst lieten zich al 
weer zien in het dorp. En dat geeft volop 
sfeer.

Activiteiten rond Kerst
In het dorp staan verschillende activiteiten 
die met Kerst te maken hebben te geuren.

Kerstdienst en kerstvieringen voor jong 
en oud in de kerk en bovendien was er een 
concert van de Roner Singers. Ook rond de 
Onlanderij worden allerlei zaken georgani-
seerd. Daar is zelfs een levende kerststal te 
bewonderen. 

Vergunningen voor Oud en Nieuw
De gemeente Noordenveld heeft vergun-
ning verleend voor het carbidschieten 
op oudejaarsdag op het sportveld en 
het ontsteken van een vreugdevuur op 
het voetpad op de hoek Hoofdstraat – 
Kruiskamp, op oudejaarsavond.

Tijdens het carbidschieten bent u in het 
dorpshuis welkom voor de traditionele 
oudejaarsborrel.

PRETTIGE KERSTDAGEN en een HEEL 
VOORSPOEDIG 2018.
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Sinterklaas
Op dinsdagochtend 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! 

Kinderpostzegelactie
In september zijn de leerlingen van 
groep 6/7/8 langs de deuren geweest om 
Kinderpostzegels te verkopen. De stichting 
Kinderpostzegels heeft laten weten dat ze 
apetrots op ons zijn. Onze school heeft een 
bedrag van €2417,96 opgehaald. Samen 
hebben alle leerlingen in Nederland het 
totaalbedrag van €9,7 miljoen bij elkaar 
gebracht! 

Fietscontrole, Lightwise ANWB 
De groepen 5 t/m 8 doen op 19 december 
mee met de ANWB fietsverlichtingsactie 
Lightwise.In dit speciale programma voor 
basisscholen staat 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. 

ANWB Lightwise bestaat uit een digitaal 
lespakket en een fietscontrole. 

Eerst bespreken de leerlingen in een 
speciale les de noodzaak van goede zicht-
baarheid in het verkeer. Daarna worden 
hun fietsen gecontroleerd op 15 belang-
rijke punten. Zo gaan alle leerlingen van 

de groepen 5 t/m 8 met een goed verlichte 
en veilige fiets op pad. Voor meer informa-
tie over het programma Lightwise: www.
anwb.nl/lightwise

Kerstfeest
Het kerstbuffet blijft elk jaar weer een 
groot succes bij onze leerlingen. Daarom 
hebben we er ook dit jaar weer voor 
gekozen om het traditionele lopende 
kerstbuffet te organiseren. De kinderen 
lopen langs alle gerechten die door de 
ouders worden aangeleverd en pakken wat 
ze lekker vinden. Dit jaar is het buffet op 
donderdag 21 december 2017. Kinderen en 
gerechten verwachten we tussen 16.45 en 
17.00 uur. Het einde van het buffet is om 
18.30 uur. Vanaf 18.30 uur zijn de ouders 
welkom op school: wij zorgen voor een 
gezellige afsluiting. 

Boekenwebshop Daan Nijman 
Sinds vorig jaar is de website https://palet.
daannijman.nl/ online. Via deze site kunt 
u boeken bestellen bij Daan Nijman. Van 
elke bestelling via deze site gaat 10% naar 
onze school. Mocht u in de kinderboeken 
willen aanschaffen, denkt u dan via deze 
weg even aan ons?

Jarigen

Sem Raangs wordt op 1 januari 11 jaar
Lucas Stelma wordt op 2 januari 11 jaar
Jesper Alberts wordt op 3 januari 12 jaar
Ruben Alberts wordt op 3 januari 12 jaar
Carsten Oosting wordt op 11 januari 10 jaar
Thomas de Rink wordt op 22 januari 7 jaar
Sanne Kruims wordt op 23 januari 5 jaar
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Onderbouw
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Knutselwerkjes
foto’s Harriët Middendorp

Middenbouw
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Bovenbouw

De intocht van Sinterklaas!
Sinterklaas kwam afgelopen dins-
dag 5 december aan in de haven van 
Roderwolde. Met de hele school gingen we 
naar de haven.

Hij kwam om kwart voor negen aan. We 
stonden met de hele school aan de kade te 
wachten. De bovenbouw liep er heen met 
de kinderen van groep 1/2.

Hij kwam natuurlijk niet met de stoomboot 
want die past er niet langs. Dus kwam hij 
met een klein motorbootje en twee Pieten! 
Toen liepen we met zijn allen terug.

Het beloofde een leuke dag te worden met 
veel pepernoten 

Hij was ongeveer 1 of 2 uur op school en 
iedereen had het naar zijn zin. De boven-
bouw had lootjes getrokken en surprises 
met gedichten gemaakt. 

Het was een hele gezellige dag. 

Leonie en Lieke (groep 7)

 

Ik wens iedereen een 
gelukkig nieuwjaar en 
een vrolijk kerstfeest! 

Groet, Ruben  

Ik wens iedereen een 
gezond en vrolijk 
nieuwjaar en 
kerstfeest.  GRT, Jesse  

  

Ik wens 
iedereen een 
leuk kerstfeest! 

Groet, Lieke 

Ik wens iedereen een 
gelukkig nieuwjaar! 

Groet, Elmer 

Ik wens iedereen  
fijne feestdagen en 

een gelukkig 
nieuwjaar! 

      Groet, Lucas 

Ik wens iedereen 
een gelukkig 
nieuwjaar! 

Groet, Marc 

Ik wens iedereen 
een gelukkig en fijn 

nieuwjaar! 

Groet, Jeffrey  

Ik wens iedereen 
een fijn en 

gelukkig 
nieuwjaar! 

Groet, Tijs 
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Sinterklaas
foto’s Harriët Middendorp

Sinterklaas begroet door de burgemeester

Sinterklaas in groep 1 en 2 Sinterklaas in groep 3,4 en 5

Oproepje!

Smulbonnen Bakkerij Ons Belang ten behoeve van het voorleesontbijt 2018
Velen in Roderwolde maken gebruik van de bezorgdienst van Bakkerij Ons Belang. Hierbij 
krijg je smulbonnen waarmee je kan sparen voor o.a. witte bollen en krentenbrood. 

Voor een extra lekker voorleesontbijt vragen wij ons af of er 
mensen zijn die een paar van deze bonnen kunnen missen. 

Inleveren kan in een envelop in de brievenbus van school 
(Hoofdstraat 21) tot 17 januari 2018. 

Met vriendelijke groet,

De Ouder Vereniging van OBS Het Palet 
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 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
             Tuincentrum 
                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
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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)
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Verenigingsnieuws

Vrouwenvereniging

Nepal
Woensdag 15 november ging de 
Vrouwenvereniging Roderwolde denkbeel-
dig naar Nepal. 

Daan Goekoop uit 
Gasselternijveenschemond kwam ons hier-
over vertellen en liet via de beamer ons 
mooie foto’s zien. Daan was met vrienden 
naar Nepal gevlogen, aan de andere kant 
van de wereld. In november 2007 hadden 
ze daar 20 dagen gelopen om de mooie ber-
gen en natuur te kunnen zien en veel van 
het land te kunnen leren. Ze liepen gemid-
deld zo’n 6 uur per dag. 

In november is het in Nepal mooi weer 
met zo’n 20 of 25 graden. Daarom zijn er 
dan veel toeristen. De bevolking heeft 
veel Tibetaanse invloeden. De start was 
op 1200 m hoogte en het hoogste punt 
wat zij moesten bereiken dat lag op 5400 
meter boven de zeespiegel. Het plaatsje 
Kathmandu waar ze doorheen liepen is 
een toeristen plaats. De koeien lagen hier 
midden op de straten. In 2015 was hier 
veel verwoest door een aardbeving. De 
vorige aardbevind was hier 70 jaar geleden 
geweest. Maar ondanks dat hebben ze toch 
ook vele mooie tempels gezien. O.a. de 
tempel van de heilige godin. Hier was een 
meisje van 3 jaar al de Koningin geworden 
en mocht al niet meer buiten spelen met 
andere kinderen. Dit is een geloofskwestie 
en een hele vreemde situatie. 

Ze zijn o.a. in Pokarada en Bisisahar 
geweest. Hier gingen de karavanen met 
goederen over een hele lange wiebe-
lige hangbrug. Als het transport aan de 
andere kant van het water was werd alles 

overgepakt op pakezels, om de goede-
ren op plaats van bestemming te krijgen. 
Dit omdat de wegen bijna onbegaanbaar 
waren. De hygiëne was hier niet optimaal 
en liet veel te wensen over. 

Het water was voor Daan en zijn vrienden 
niet te drinken omdat zij er niet aange-
wend zijn. Zo slecht. Gekookt water kopen, 
was erg duur en om het eerst te koken was 
te bewerkelijk voor hun. Ze hadden niet 
meer dingen meegenomen als wat ze echt 
nodig waren. 

Er is veel hout in Nepal en daarom worden 
vele dingen van hout gemaakt. Dit wordt 
gezaagd met trekzagen of kettingzagen. 
En door paarden versleept naar buiten het 
bosgebied. 

Een gebedsmolen is voor de Tibetaanse 
boeddhisten een belangrijk voorwerp. Het 
is een cilindervormige molen, die om een 
verticale as met de klok mee draait. Op 
de buitenzijde van de cilinder staat altijd 
een gebed geschreven. De mensen denken 
met het ronddraaien van dit gebedsmo-
len, dat het gebed zo naar de hemel word 
verzonden. 

Er is weinig elektriciteit in Nepal. Daan 
en zijn vrienden hadden ook rustdagen 
ingepland omdat ze moesten wennen 
aan het hoogteverschil. Eén keer heb-
ben ze hier last van gehad. Door deze 
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hoogteverschillen kent het land veel uit-
eenlopende klimaatgebieden. 

In de buurt van Kathmandu valt per jaar 
ongeveer 1400 mm regen. In het oosten 
van Nepal is dat er 2500 mm. Zoveel kan 
het verschillen in dat land. 

Daan en zijn vrienden hebben veel vege-
tarisch eten genuttigd omdat dat voor hun 
het beste en hygiënische was. Ze hadden 2 
Nepalese jongens bij zich die hun rugzak-
ken van ongeveer 20 kg moesten dragen. 
Die jongens waren dat tillen gewend. Er 
wordt in Nepal weinig Engels gesproken 
dus de communicatie was soms heel erg 
moeilijk. 

Daan en zijn vrienden hebben in Nepal een 
hele leuke, mooie reis gehad en dat hij dat 
deze avond met ons kon delen. Daar waren 
wij heel erg blij mee.

Tennisvereniging Roderwolde

WINTERSLUITING TENNISBANEN
Tijdens het schrijven van dit stukje vallen 
de eerste sneeuwvlokken uit de lucht.

Het tennisseizoen op onze mooie gravel-
banen nadert het einde en tussen kerst en 
oud en nieuw zullen we de netten en belij-
ning weer verwijderen en schoonmaken. 
Vanaf november is er echter maar bit-
ter weinig op onze gravelbanen getennist 
vanwege het natte gure weer. Als de bin-
nenbanen in Roden weer in gebruik zijn, 
neemt de animo om buiten te tennissen, 
hard af. Misschien moet we er maar weer 
eens over nadenken, om de banen vanaf 
begin november maar weer te sluiten.

Dus alweer een tennisseizoen voorbij……
Begin maart hebben we in twee zaterdagen 
de banen weer met inzet van de meeste 

leden in gereedheid gebracht en waren ze 
dus ruim vóór de deadline van 1 april weer 
speelklaar.

Tot het openingstoernooi van zondag 9 
april is er echter weinig getennist, van-
wege het slechte voorjaarsweer. Het 
openingstoernooi, met maar liefst 26 
deelnemers, vond plaats op een stralende 
zonnige dag en nadien waren de banen 
redelijk vlak en goed bespeelbaar. In het 
voorjaar hebben vooral de jeugdtoernooien 
en evenementen voor de schooljeugd 
plaats gevonden. 

De viering van ons dertig jarig bestaan 
vond plaats op zaterdag 1 juli met een vrij 
redelijke opkomst. Alleen viel de opkomst 
van de oud-leden iets tegen. De toernooien 
voor de senioren in het najaar werden ech-
ter stuk voor stuk geannuleerd vanwege 
gebrek aan opgave.

De competities op de maandagavonden 
voor de heren en donderdagavonden voor 
de dames werden toch redelijk afgewerkt. 
Ondanks het matige zomerweer vanaf 
augustus, konden de meeste avonden 
gewoon doorgaan.

Begin augustus hebben we met subsidie 
van de Gemeente Noordenveld een zestal 
zonnepanelen op het dak van de kantine 
geplaatst. Nu maar hopen, dat de pen-
ningmeester flink heeft bespaard met de 
energiekosten!

Het blijft natuurlijk ontzettend jammer, dat 
de beide banen overdag meestal onbezet 
blijven.

Het ledenaantal loopt langzaam terug en 
bestuursfuncties zijn daardoor moeilijk of 
niet in te vullen. Daarnaast is het moeilijk 
om genoeg spelers te vinden voor sommige 
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toernooien, die we organiseren en neemt 
de animo voor tennislessen ook langzaam 
af.

Dus nogmaals, aan het einde van tennis-
seizoen, een oproep aan alle lezers van De 
Wôlmer:

Schroom niet en meld je aan als nieuw lid. 

Er is ruimte genoeg om het gehele jaar 
een potje tennis te spelen. Ook voor oud-
leden en recreanten is er genoeg vertier en 
eventueel kun je ook voor een voordelig 
tarief “zomerlid” worden!! Even een uurtje 
tennissen met een partner of vrienden-
groepje op ons prachtige complex, midden 
in de stille natuur van Roderwolde, moet 
toch een goed argument zijn om lid te gaan 
worden! 

Ook voor beginners is er voldoende ruimte 
om onderling op ieders niveau een balletje 
te slaan.

Aanmelding en verdere informatie via 
onze website: www.roderwoldetennis.nl

Namens de accomodatiecommissie,

Henk Buring

Komende activiteiten
h 6 januari : Nieuwjaarsborrel
h 20 januari: Wintertoernooi voor senio-

ren in de Reohal

Jacobskerk Roderwolde

SFEERVOL KERST IN RODERWOLDE ; VIERT U 
MEE ??

Ook dit jaar zijn er in Roderwolde ver-
schillende kerstactiviteiten. We beginnen 
deze sfeervolle periode met de : 

Kerstmiddag Jacobskerk 
U bent op dinsdag 19 december om 15.00 
uur van harte welkom in de Kerk voor een 
korte viering, daarna gaan we gezamenlijk 
naar het Jeugdgebouw waar we onder het 
genot van een kopje koffie óf thee luisteren 
naar een kerstverhaal voorgelezen door 
Annie Scheepstra. Ter afsluiting kunnen 
we genieten van een broodmaaltijd. 

Opgeven kan bij Trieneke Aukema, tel. 
050-5032494

Daarna zijn de kinderen aan de beurt ze 
spelen het kerstspel : 

Kinderkerstspel: Kan ik nou eindelijk gaan 
slapen?! 
Rufines is herbergier en er is maar één 
ding wat hij wil: gaan slapen. Toch komen 
er telkens mensen bij zijn herberg langs, 
waardoor hij maar niet aan zijn rust 
toekomt. Hij is er zelfs chagrijnig van 
geworden. Daardoor merkt hij helemaal 
niet dat hij middenin het kerstverhaal zit!

Elf kinderen van OBS “Het Palet” vormen 
het team dat dit grappige kerstverhaal over 
de herbergier Rufines tot leven laat komen. 
En van het publiek wordt, naast het zingen 
van de traditionele kerstliederen, af en toe 
ook wel wat lawaai verwacht….



voor al uw voetproblemen

Anneke Buring | Hoofdstraat 44 Roderwolde 
t 06 15 36 41 95 | e info@pedicure-opgoedevoet.nl 

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

op donderdag en vrijdagochtend praktijk 

in L&M Haarmode, Kanaalstraat 6 Roden

ook voor uw diabetische en/of reumatische voet

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT
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Dit speelse inspringspel wordt uitgevoerd 
op vrijdag 22 december om 19.00 uur in 
de Jacobskerk. 

Kerstnachtdienst
Op kerstavond bent u welkom bij de tradi-
tionele Kerstnachtdienst in de Jacobskerk. 
De dienst vindt plaats op zondag 24 
december en begint om 21.30 uur. 

Ook dit jaar zal vocal group “Donne 
Ostinate” uit Roderwolde onder leiding 
van Esther van Dijk meewerken aan de 
dienst. U bent van harte uitgenodigd niet 
alleen om te luisteren maar ook om zelf de 
(kerst)liederen mee te zingen !! 

Nieuwjaarsvisite / koffie 
Omdat de eerste zondag van het nieuwe 
jaar geen dienst in Roderwolde gehouden 
wordt is er besloten om de gebruikelijke 
nieuwjaarsvisite te houden tijdens de 
maandelijkse koffieochtend.

Tijdens deze gezellige bijeenkomst op 
dinsdagochtend 2 januari van 10.00 tot 
11.30 kunt u elkaar, onder het genot van 
een kopje koffie óf thee en een nieuwjaars-
rolletje een goed en gezegend nieuwjaar 
wensen.

Wij hopen u tijdens één of meer vieringen 
te mogen begroeten en ontmoeten.

Rowolmer archief

Berigt 45: waarom de N372 niet door 
Roderwolde loopt
Al eeuwen reizen mensen uit de wijde 
omgeving naar de stad Groningen. De 
verbindingen zijn tegenwoordig prima, 
maar dat was vroeger wel anders. Was het 
’s zomers vanuit Noord-Drenthe niet zo’n 
probleem om te voet, te paard of met de 
boot naar “Stad” te gaan, ’s winters was 
het vaak een hele onderneming die soms 
over het ijs ging. Er waren maar weinig 
hooggelegen doorgaande wegen: Peize had 
als uitvalsweg De Horst, Roderwolde was 
aangewezen op de Roderwolderdijk. Alles 
onverhard, dus wie heelhuids aankwam 
vond een weg al gauw “begaanbaar”.

Wie uit Peize voor de westkant koos, 
moest natuurlijk wel het Peizerdiep over 
om in Roderwolde te komen. Hiervoor 
was vroeger geen brug, maar de overzet 
met een bootje bij Bommelier was een 
prima vervanging. Vast en zeker zijn er 
relaties ontstaan tussen vaste reizigers en 
Rowolmer.

Maar het reizen ging veranderen. In het 
begin van de negentiende eeuw begon de 
aanleg van Rijksstraatwegen, voor per-
sonenvervoer nam het gebruik van de 
trekschuit af en kwam in veel streken de 
diligence op. Goede wegverbindingen wer-
den steeds belangrijker.

In februari 1855 besprak de gemeente-
raad van Groningen een rapport over 
de mogelijke aanleg van een “kunstweg” 
(een goede, nieuw aan te leggen weg) van 
Groningen over Eelderwolde naar Eelde. 
Dit was vanuit stadsoogpunt natuurlijk 
niet zonder eigenbelang: de gemeenten 
Eelde, Peize, Roden en ook Norg zouden



 De Wôlmer  december 2017  pagina 20

dan meer op Groningen gericht kunnen 
zijn.

Dit voorstel haalde het niet; de verbinding 
van Haren met Groningen was al uitste-
kend en verbetering van de weg van Haren 
naar Paterswolde had voorrang.

In september 1855 kwam er echter een 
ander geluid. In een ingezonden stuk in de 
Provinciale Drentsche en Asser Courant 
schreef iemand ongerust dat er plannen 
schenen te bestaan voor de aanleg van 
een kunstweg van Smilde over Norg en 
Roden langs Roderwolde naar Groningen, 
dus over de Roderwolderdijk! De schrijver 
vond echter dat een route “geschikter en 
met minder kosten over Peize gelegd kon 
worden”. 

Blijkbaar vonden meer mensen dat, want 
in oktober 1855 meldden B en W van 
de gemeente Norg dat kaart, plan en 
begroting waren binnengekomen van de 
aanleg van de kunstweg van Smilde over 
Norg, Roden, Peize naar Groningen. De 
gemeenteraad van Groningen werd uitge-
nodigd om deze plannen in Vries te komen 
bespreken.

Een nieuwe commissie werd ingesteld en 
deze kwam zoals dat hoort met een rap-
port. Hierin stond dat aan de richting over 
Peize de voorkeur moest worden gegeven. 
Roderwolde was uit beeld verdwenen. 
Daarna gebeurde er zoals vaker een hele 
tijd niets.

Zo werd het 1866. In november van dat 
jaar stuurde een reiziger, die met de trein 
van Harlingen naar Groningen ging en 
vandaar naar Peize, een verdrietige inge-
zonden brief naar de krant: 

“Te 9 uur kwamen we in Groningen aan. De 
gedachte dat we naar huis moesten over 
de Peizermadijk, vergalde ons het genot 
der geheele reis. Een vreselijk gezigt, zoo’n 
rampzalige modderige, slijkerige weg als 
van Groningen naar Peize – vooral voor 
iemand die daags per spoor heeft gereisd. 
Welligt gelooft ge ’t niet, doch als ik u zeg, 
dat we spoediger den weg van Harlingen 
naar Groningen hebben afgelegd, dan die 
van Groningen naar Peize, dan zeggen we u 
opregt de waarheid.”

De “Madijk” was dan ook een echte zomer-
dijk, die met “duizende takkebossen naast 
elkander gelegd” en ondanks “duizende en 
duizende voeren zand” in de natte tijd bar 
en boos was.

Wordt vervolgd.....

Toneelvereniging Woldbloem

Toneelvereniging Woldbloem is alweer een 
aantal weken druk aan het repeteren. Dit 
jaar spelen de volwassenen ‘’De klok op 
hol 2.0.’’ Komt je dit bekend voor? Dat kan 
kloppen. In 1995 hebben we al eens ‘’De 
klok op hol’’ gespeeld. Nieuwsgierig naar 
de 2.0 versie? Kom dan 2 of 3 februari naar 
het MFA in Roderwolde.

Kaartverkoop is op woensdag 17 en vrij-
dag 19 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur 
in het MFA de Doefkamp in Roderwolde. 
Ben je niet in de gelegenheid om daar je 
kaarten te halen? Dan kun je ze vanaf 
woensdag 17 januari ook online bestellen 
via www.woldbloem.nl.

Een vooruitblik op de stukken...
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De klok op hol 2.0
Wat is er toch aan de hand in het dorp?

Tijden luidt de kerkklok niet en nu lijkt 
deze op hol te slaan...

Geert, de nieuwe eigenaar van café Het 
Rode Hert, heeft wilde plannen met de 
kroeg, het terras en de schuur. In samen-
werking met een bekende DJ/caféhouder 
en de drie meest vermogende mannen uit 
het dorp zal een hippe discotheek gereali-
seerd worden. Hiervoor is veel geld nodig, 
maar dit vormt geen probleem.

Als blijkt dat de grote stilte rond de kerk 
het gevolg is van een neergestorte en nu 
onbruikbare klok, komt de dominee vra-
gen om hulp. Nu lijkt het fortuin van de 
mannen minder groot dan verwacht...of 
toch niet.

Door het slimme plan van de serveer-
ster, in samenwerking met de dominee, 
Jo-Mandy en een heuse aartsengel, maakt 
de kerkklok overuren totdat er een nieuwe 
klok in de toren hangt.

Een bijzonder verhaal, met hilarische 
wendingen

Vreemde gasten (jeugd 28 januari 2018)
Barones Amalia vindt dat het personeel 
zich vreselijk misdraagt sinds Petra ‘’Hotel 
Heideheuvel’’ heeft geërfd.

Maar Petra heeft wel iets anders aan haar 
hoofd. Het spookt, tenminste... ze hoort 
voetstappen op zolder. Er verdwijnen 
kleedjes en stoelen. En wat is er toch met 
het portret van tante Petronella, dat in de 
hal hangt?

Als de zonen van baron en barones van 
Avenzwaay ontvoerd worden en er twee 
ongure punkers in het hotel opduiken, belt 
Petra in paniek de politie. Maar of dat wel 
zo slim is...?

Want wat moet je met een afgekeurde 
geheimagent? Voor welk roddelblad werkt 
Simone en wat komt meneer Hilton doen.

Je kunt het allemaal zien in ‘t vrolijke, 
spannende spel, waarin wel hele ‘’vreemde 
gasten’’ voorkomen.

Anneke wint een prijs (jeugd 28 januari 
2018)
Anneke, een vrolijke meid die een safari-
reis naar Afrika heeft gewonnen ontmoet 
bij aankomst haar gids, die haar meteen 
een geweer in de handen wil drukken. 
Maar Anneke is helemaal niet van plan op 
dieren te gaan schieten. Er ontstaat een 
komische dialoog.

In een café ontmoeten de twee meiden 
Dora die op olifanten jaagt. Dat doet zij 
echter zonder een geweer en op een hele 
speciale manier. Die zij hun vertelt met de 
geweldige clou aan het eind...

Wij wensen jullie allemaal namens de 
Woldbloem fijne feestdagen en tot ziens in 
2018 in het MFA! 



U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

www.esthervandijk.eu
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COLUMN

Olifanten en leeuwen
Henk van Kalken

Terwijl de EU miljoenen uittrekt voor 
bescherming van olifanten, overwegen de 
VS – u weet wel, die voormalige geestver-
want en bondgenoot, nog van vóór Trump 
– jachttrofeeën van deze prachtige reuzen 
weer toe te laten. Van olifanten zowel als 
van leeuwen. 

Wat ik tegen jagen in het algemeen heb en 
tegen ‘plezierjacht’ op deze dieren in het 
bijzonder? Dat is teveel voor één column. 
Maar welk weldenkend mens heeft er nou 
plezier in om met een olifantengeweer zo’n 
prachtig dier als een leeuw of een olifant 
af te knallen? Ik stel me voor hoe zo’n 
Amerikaans, vér boven modaal gezin de 
laatste schietdingen inpakt (ik heb altijd 
de indruk dat hoe rijker mensen zijn, hoe 
groter de lust om te doden is, al kan ik dat 
niet bewijzen). De vader laat eens een lief-
kozende duim gaan over de kogelpunt, die 
een week of wat later tot ontploffing komt, 
diep in het lichaam van een onwetende 
beslurfde dikhuid of grote kat. Vaders hart 
klopt wat sneller bij het idee dat de tienja-
rige zoon Terry voor het eerst meegaat op 
safari. ’s Avonds voor het slapengaan deelt 
hij een pervers fantasietje met zijn echt-
genote. ’Stel je voor, dat we een foto van 
Terry kunnen schieten, bovenop zo’n dode 
olifant?’ 

Natuurlijk heeft het éne dierenleven 
dezelfde waarde als het andere. Een klein 
haasje dat wordt afgeknald is niets meer 
of minder dan die enorme olifant. Maar 
wáárom moet zo’n rijke stinkerd (beetje 
ongenuanceerd moet kunnen in de emotie, 
toch?) de wereldwijde hoeveelheid olifan-
ten en leeuwen nóg verder uitmoorden, 
alleen ter wille van zo’n macabere trofee 

boven de haard? Dat Trump zich opwerpt 
als beschermheer van dit soort jachtlieden 
verbaast niemand.

Hieromtrent vervuld van boosheid draai 
ik 2017 kordaat de rug toe. Ik wens alle 
dieren èn de lezers van de Wôlmer een 
voorspoedig 2018.

En oh ja. Wil de laatste olifant het licht 
uitdoen? 

UITNODIGING

Oudejaarsborrel
 

              
 

Kom  zondag 31 december tussen 15.00 en 17.00 
uur naar het dorpshuis om elkaar alvast een hand 
te geven en een borrel te nemen op het nieuwe 

jaar. 

Voor oliebollen, appelflappen en andere 
versnaperingen wordt gezorgd. 

 

 

 

 

 

Een mooie kans elkaar overdag nog even te  

ontmoeten onder het daverende geknal van de 
carbidbussen. 

Tot ziens op oudejaarsmiddag!! 

Dorpshuisbestuur 
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NATUUR EN OMGEVING

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

Het is december en de eerste winterse buien hebben al weer laten zien dat de winter in 
aantocht is. Hoewel een landschap met vers gevallen sneeuw prachtig is, hoeft er voor mij 
niet zo’n strenge winter te komen. Sorry schaatsliefhebbers, maar mijn enthousiasme voor 
lange tochten op de schaats is met de jaren aardig getemperd. Het is vervangen door de 
zorg voor de dieren die moeite hebben de kou te trotseren en met ijs en sneeuw voedsel 
te vinden om in leven te blijven. Hoewel zijn naam anders doet vermoeden, wordt bij-
voorbeeld het aantal ijsvogeltjes in strenge winters behoorlijk geminimaliseerd. Dankzij 
een reeks zachte winters komen deze prachtige vogeltjes momenteel steeds vaker voor en 
kunnen we ze zelfs in Roderwolde waarnemen. Dat overkwam Hans Noordhof toen hij 
vanuit het raam van zijn werkkamer op een paaltje in de sloot een prachtig blauw-oranje 
vogeltje zag zitten. Gelukkig was hij zo slim om snel zijn camera te pakken en kon hij een 
paar mooie foto’s maken van deze unieke gebeurtenis. Velen zullen nog niet vaak of mis-
schien wel nooit een ijsvogel hebben gezien en dat is geen wonder, want het beestje was tot 

voor kort vrij zeldzaam en bovendien zeer schuw en 
razendsnel, zodat je meestal slechts een blauwe streep 
voorbij ziet schieten. Voor zijn voedsel is de ijsvogel 
afhankelijk van (stromend) water, hij leeft namelijk 
vrijwel uitsluitend van visjes.

De winter brengt ook de ganzen weer terug in de landerijen rondom ons dorp. De meest 
voorkomende soort is de kolgans. De volwassen kolgans onderscheidt zich van de sterk 
gelijkende rietgans en grauwe gans door de witte kol bovenaan zijn snavel. De jonge kol-
gans heeft deze kol nog niet en is daardoor nauwelijks te onderscheiden van de rietgans. 
Deze laatste heeft net als de kol- en grauwe gans een overwegend bruin verendek en een 
witte stuit (onderzijde staart). Zijn snavel is echter zwart met een geel vlekje. De grauwe 
gans, die in de herfst meestal als eerste verschijnt, is herkenbaar aan zijn fel oranje snavel.

IJsvogeltje aan de Achtersteweg (foto Hans Noordhof)

Grauwe ganzen met oranje snavel en poten De jonge kolgans (links) heeft de witte kol (nog) niet
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De meeste ganzensoorten overwinteren in West-Europa om in het voorjaar weer naar hun 
broedgebied in de noordelijke toendra’s te trekken. Voor de lange en vermoeiende trek 
moeten ze zich eerst flink “opvetten”, door veel jong gras te eten. Ganzen verteren maar 
ongeveer 20% van het gras en de rest wordt vrijwel onverteerd weer uitgepoept. Om vol-
doende eiwitten op te nemen, hebben ze dus veel voedsel nodig. Nu de moderne boer zijn 
koeien vaak ook in de zomer op stal houdt en ze voedt met vers gemaaid gras, groeit er op 
de weide van die boeren dus bijna het hele seizoen jong gras. Veel ganzen hebben door, dat 
ze voor jong eiwitrijk gras niet meer naar het noorden hoeven te trekken en “overzomeren” 
in onze streken. De boer die moppert dat zijn gras in het voorjaar door de ganzen wordt 
opgevreten, heeft dat in feite aan zijn eigen bedrijfsvoering te wijten.

Twee ganzenrassen die ook grote gelijkenis vertonen zijn de zwart/witte Canadese gans 
en de brandgans. De Canadese gans is wat forser en heeft een smalle witte baan op zijn 
wangen. 

Bij de brandgans zit er veel meer wit aan de kop. Zijn oog zit in het witte deel, terwijl dat 
bij de Canadees in het zwarte gedeelte zit. Bij de brandgans loopt het zwart van de hals 
verder door en hij heeft een geheel witte buik.

                                                                                                                                                                     
Ook deze soorten overwinteren in ons land en kiezen, net als de eerder genoemde soor-
ten, het liefst voor weidegebieden in de omgeving van een groot wateroppervlak. Overdag 

foerageren ze in de weilanden en de 
nacht brengen ze dan op het water 
door. De reden daarvoor is duide-
lijk. In het donker is een gans een 
makkelijke prooi voor een jagende 
vos, maar op het water kan hij ze 
niet bereiken en zijn ze veilig.

Canadese gans met smalle witte wang Brandganzen met jongen

De brandganzen op het water zijn onbereikbaar voor de vos
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De nijlgans zien we tegenwoordig ook steeds vaker. Deze exoot (flora- of faunasoort die 
eigenlijk niet in ons land thuishoort) leeft meestal niet in grote groepen maar vaak als solitair 
paartje. Deze bruingrijze gans heeft een donkerbruine rand om de ogen en deels zwarte 
vleugels. Pas als hij opvliegt, zie je dat een groot deel van de vleugel wit is. 

Nijlganzen nestelen in bomen en zijn vaak erg overheersend in hun territorium. Andere 
watervogels krijgen daardoor geen kans om in hun buurt te nestelen.

Een enkele keer treffen we in De Onlanden ook wel rotganzen aan, al foerageert deze soort 
meestal op akkers en weiden in de kuststreek. De rotgans is iets kleiner dan de andere 
soorten, heeft een zwarte kop met een wit halsbandje en een lichte buik.

Tenslotte wil ik nog even kwijt dat ik helemaal blij werd van het verhaal over Peter 
Oosterhof in de vorige Wolmer. Wat ik al wel vermoedde, werd hier nog eens bevestigd: 
een boer met passie voor zijn vak èn liefde voor natuur en milieu!

Nijlganzen met wit vleugeldek De rotgans overwintert meestal langs de kust

Brandganzen in vlucht
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VAN ONDER DE WIEKEN

7 december Molen in de vreugd: Vers van de pers 
Dirk Magré

7 december Molen in de vreugd: Vers van de 
pers
Van 7 t/m 10 december stonden in 
Nederland vele molens in de vreugde 
stand.

Op 7 december besloot de Unesco namelijk 
dat het ambacht van molenaar internati-
onaal erkend is als immaterieel cultureel 
erfgoed door de bijschrijving op de werel-
derfgoedlijst. Nationaal is dat al jaren het 
geval (zoals bijvoorbeeld ook de schaap-
herder en de klompenmaker). Dit is echter 
nu echt iets wat voor de hele wereld geldt. 
Dit is voor de vrijwillige en ook beroeps-
molenaars een mooie erkenning. Ook is 
het een stimulans om er voor te zorgen dat 
de kennis en vaardigheden behouden blij-
ven door steeds weer nieuwe molenaars op 

te leiden (zorgen het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars en Friese Molenaarsgilde voor).

Wiekstanden
Dat brengt me direct in herinnering dat 
iemand een keer aan mij vroeg of die 
donkere kleden (zeilen) voor de wieken te 
maken hadden met de rouwstand van de 
molen. Daarom hier maar een lesje “wiek-
standen”, gebruik makend van de model 
oliemolen die bij ons in de molen staat.

Vreugde stand: de 
onderste wiek 
staat een stukje 
terug t.o.v. de ver-
ticale positie. We 
zeggen ook wel: 

“de molens staat 
komend”.

Dus zoals 
Woldzigt op de bovenstaande foto staat.

Rouwstand: de onderste wiek staat juist een 
stukje verder dan de verticale positie: “de 
molen staat gaand”.

Lange rust: de molen staat “over hek”. Dit 
betekende vroeger dat de molen niet in 
gebruik was. In deze stand steekt het 
wiekenkruis het 
minst ver omhoog 
en is de wind-
druk het meest 
evenredig over 
alle wieken ver-
deeld. Dit was 
gebruikelijk toen 
de wieken nog van 
hout waren en er 
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geen bliksemafleider in de molen aanwezig 
was.

Korte rust: Eén roede staat verticaal en 
de andere dus horizontaal. Vroeger bete-
kende dit dat de molenaar even niet aan 
het malen was 
(bijvoorbeeld om 
even te eten) en 
al gauw weer aan 
de slag zou gaan. 
Nu staat de molen 
juist in deze stand 
als de molenaar 
de molen heeft 
verlaten. De 
onderste wiek 
(het onderste end) wordt met een ketting 
extra vastgelegd aan de stelling en aan de 
(stalen) roede wordt een bliksemafleider 
kabel bevestigd. Meestal zetten we het 
wiekenkruis (gevlucht) ietsje komend (zie 
vreugde stand) om er voor te zorgen dat er 
geen water in de horizontale roede blijft 
staan bij regen.

Tijd voor wat onderhoud / aanpassingen
We hebben in de afgelopen maand niet stil 
gezeten.

In het museum zijn inmiddels de schotten 
in de vitrinekasten voorzien van een fris 
behangetje met korenbloemen (was nog 
een hele uitzoekerij….).

Ook is overleg geweest met Johan Nicolay 
van de universiteit in Groningen over de 
inrichting van onze tijdelijke expositie met 
archeologische voorwerpen die zijn gevon-
den bij het inrichten van de Onlanden.

Wordt vervolgd.

Aandrijfriemen olieslag
Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend, 
kunnen we als er geen wind is toch 
olieslaan. Daarvoor staat sinds 1941 een 
bijna antieke elektromotor in de molen. 
Via een heel stelsel van aandrijfriemen 
zorgt die er voor dat alles in beweging 
komt.

De riemen rekken steeds in het gebruik 
een beetje uit. Daarom is op de belangrijk-
ste riem een spanrol aangebracht om de 
riem wat meer onder spanning te zetten. 
Probleem bij deze spanrol is, dat die een 
vaste stand heeft. Als dus de riem tijdens 
het draaien nog wat verder uitrekt, kunnen 
we daar niets meer aan veranderen. Op 
dit moment wordt er dan ook door Klaas 
Renting, vrijwillig molenaar uit Sleen, 
gewerkt aan een hydraulisch instelbare 
spanrol. We zijn heel benieuwd naar het 
resultaat.

Gekruiste riem
Een van de riemen kruist halverwege om 
de wentelas in de juiste richting te laten 
draaien. Dat liep tegen elkaar aan. Daarom 
is in een grijs verleden een constructie 
van hout gemaakt om de riemen te schei-
den. Het houten scheidingsbalkje begon zo 
langzamerhand nogal in te slijten en ook 
kwam er af en toe een brommend geluid 
van de langs het hout lopende riem. 

Daar is nu door Klaas een prachtige 
metalen oplossing voor gemaakt. Twee 
metalen steunen met daartussen een 
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soepel draaiende rol. Hier hebben we tij-
dens de laatste keer olieslaan (2 december) 
al dankbaar gebruik van gemaakt.

Activiteiten in Woldzigt en voor de komende 
tijd:
h Zaterdag 6 januari 2018: Zo lang-

zamerhand ook al weer een traditie: 
Nieuwjaarsborrel in de molen. U bent 
welkom van 15:00 – 17:00 uur.
h Zaterdag 3 februari: Onze vaste acti-

viteit voor de eerste zaterdag van de 
maand: 13:30 – 16:30 uur wordt er weer 
olie geslagen.

Voor groepen bestaat de mogelijkheid om 
buiten openingstijden op afspraak de molen 
te bezoeken.
tel: 050 - 5032198 (bij afwezigheid bood-
schap inspreken en je telefoonnummer er bij)
email: info@woldzigt-roderwolde.nl
Zie ook de website: www.woldzigt-roder-
wolde.nl.

Vrijwilliger worden – je bent nog steeds 
welkom!

Inmiddels heb ik twee aanmeldingen van 
mensen die wel mee rondleidingen in de 
molen willen gaan geven. Er is nog plek 
voor meer enthousiastelingen.

Het is de bedoeling om dan voor de start 
van het nieuwe seizoen een 4-tal avonden 
de “opleiding molengids” te gaan verzor-
gen (hier in de molen / Meulenkaomer bij 
de gezellig brandende haard).

Graag kom ik in contact met nog meer 
mensen die dit wel zouden willen. Hier 
wordt er voor gezorgd dat je net wat extra 
kennis krijgt over molens in het algemeen, 
de taken van de molenaar en ook van de 
molengids. Natuurlijk komt ook Woldzigt 
zelf goed aan de orde. Na deze opleiding 
kun je je eventueel aanmelden bij het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars als molengids.

Laat dus s.v.p. snel weten of je ook molen-
gids op Woldzigt wilt worden. Dan kunnen 
we nog voor het nieuwe seizoen de oplei-
ding organiseren.

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

INGEZONDEN

Gedicht

Op een aovend het was al tweiduuster
Heurde ik een zaacht gefluuster

Het was een makke knien achter het gaos
Hai was an de praot met een dikke haos

Een maale tied zee hai zo vot nao Sunterklaos
Zai staokn nou wel hun wild geraos

Maor ik heb de schrik aal veur mien baos
Praot mai der niet van zo zee de haos

Ik ben dan wel een haos en jij een knien
Ik vrees de kerels met hun schaitmaschien

Met een kogelie raokn ze nog gien wild swien
Maor ze schaitn met haogel, grof of fien

Hail gevaorlijk zo zee de haos tot de knien
Zo gung dat deur met hun gefluuster 

Op die aovend daor in het tweiduuster.
Bertus
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

  Banden
  Stabilitator
  Breek kabel
  Trekhaakkoppeling
  Remmen
  Schokdemper
  Oplooprem
  Gasslangen
  Verlichting
  Afpersen -gasleiding
  Vochtmeten
  Gasdrukregelaar
En nog 24 andere controle punten

€ 75,-
vanaf

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Wat is der in vredesnaom toch an de haand 
in de wereld. Bint der noch wal norma-
ole mensen bezig met het wel en wee van 
ons? Aj de kraanten en het neijs geleuven 
moet, dan is dat niet het geval. Het iene 
nao het aandere schandaol kump an ’t 
locht. Is het niet over sexuele intimidaotie, 
dan gaot het wal over dooping, verkrach-
ting, oplichting, oetboeting, oproeming, 
mishandeling, slavernij, phising, cyberaan-
vallen en gao zo maor deur. En dan heb ik 
het noch heulemaol niet over al dat geweld 
en de anslaogen vanoet de terroristische 
hoek. Aj dat der bei betrekt, dan bej nar-
gens veilig meer. Binnen wej dat eigenlieks 
nog wal? Nao de beide wereldoorlogen wur 
der zegt: Zukswat mag nooit weer gebeu-
ren! Elk en ein was het daormet eins. De 

Verenigde Naties wurden opricht. In het 
begun gung het prima, maor hoe langer dat 
instituut bestiet, hoe minder het bereikt. 
Is men het argens over eins, dan is der wal 
weer ein van de permanente vertegen-
woordigers, die het Veto der over oetsprek, 
met as gevolg: Ze gaven eem gas, dronken 
een glas, deden een plas, maor het bleef 
verder zoas het was. Zölfs in Zimbabwe, 
mag ein het laand naor de knoppen hel-
pen, zichzölf verreiken met alle pracht en 
praal en wordt ok nog beloofd, dat e niet 
vervolgd wordt en een golden handdruk 
metkreg van 10 miljoen en tot an zien 
dood een pensioen van 50.000 dollar per 
jaor. As dit in 2017, jao zowat 2018, nog 
meugeluk is, dan is der heul wat mis in 
dizze wereld.

advertenties
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UITNODIGING

Nieuwjaarsborrel

INGEZONDEN

Puzzel voor jong EN oud 
LOS HEM OP……WIN MOOIE PRIJZEN

We nodigen u allen uit mee te doen met het 
oplossen van een puzzel. De antwoorden 
kunt u vinden in de Wôlmers van januari 
2016 t/m januari 2017. 

Nu kan het zijn, dat u die niet hebt 
bewaard. Niet getreurd, want ze zijn allen 
te vinden op de site van DORPSBELANGEN 
RODERWOLDE. Dat kan dus geen belemme-
ring zijn om niet mee te doen. 

Tijd kan ook geen rol spelen, want u hebt 
de hele vakantie de gelegenheid om hem 
op te lossen. De deadline om de oplossing 
in te zenden is 1 februari 2018.

U kunt bovendien aardige prijzen winnen: 
1e prijs 25 euro, 2e prijs 15 euro en 3e prijs 
10 euro. Bij meerder juiste oplossingen 
wordt voor de prijzen geloot.

Deze puzzel bevat dus antwoorden, die 
allemaal te vinden zijn in de Wôlmers van 
januari 2016 t/m januari 2017. Vul die ant-
woorden in op de horizontale rijen. In de 
verticale kolom lees je dan een woord, dat 
met Roderwolde te maken heeft. 

Stuur het antwoord naar: 
de.wolmer@gmail.com.
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1 Hoe heet de trimsalon van Greetje Ensing – Zoelman?
2 Wie is de leidster van de groep Meer Bewegen voor Ouderen?
3 Wie was de winnaar van de Wôlmer Bokaal 2016?
4 Welke naam heeft onze Peuterspeelzaal?
5 Welk beroep oefent Walter Meyles uit?
6 Hoe heten de kleine rechthoekige poelen, waaruit men vroeger veen baggerde?
7 Welke Rowolmer werd dit jaar (2016) geridderd?
8 Wat was het woord van het jaar volgens Van Daele?
9 Hoe heet het nieuwe boek van Henk van Kalken?
10 Onze molenaar Dirk Magré was na zijn diplomering regelmatig te vinden op de molen in zijn 

woonplaats Enumatil. Hoe heet die molen?
11 Wie was in 2016 Nederlands kampioen Stockcar F7?
12 Wie kreeg in 2016 van de school de Gouden Stamper?
13 Wat schonken Jan en Aaltje Douwes aan het dorp?

        1         

  2               

   3              

      4           

    5             

  6               

 7                

8                 

     9            

 10                

 11                

12                 

    13             
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Dorpsagenda

vrijdag 22 december 2017   
Kerk: Kinderkerstfeest, aanvang 19.00 uur

zaterdag 23 december 2017   
Gratis schaatsen in Kardinge, 18.00 tot 
20.30 uur

zondag 24 december 2017   
Kerk: Kerstnachtdienst, aanvang 21.30 
uur; met medewerking van vocal group 
‘Donne Ostinate’ uit Roderwolde, o.l.v. 
Esther van Dijk

dinsdag 2 januari 2018    
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het 
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 - 
11.30 uur, tevens nieuwjaarsvisite!

zaterdag 6 januari 2018   
Molen Woldzigt: Molen open en 
demonstratie olieslaan, 13.30 - 16.30 uur

zaterdag 6 januari 2018   
Rowolmer Archief: Open Archief van 
10.00 - 12.00 uur in het MFA

zaterdag 6 januari 2018   
Tennisvereniging: Nieuwjaarsborrel voor 
alle tennisleden 

woensdag 17 januari 2018   
Vrouwenvereniging: Jaarvergadering met 
lezing door Bertha Middendorp; onze 
oud-dorpsgenoot vertelt over Migraine, 
aanvang 19.30 uur, locatie nog onbekend

zaterdag 20 januari 2018   
Tennisvereniging: Wintertoernooi voor 
senioren in de Reohal in Roden

zondag 28 januari 2018   
Toneelvereniging Woldbloem: De jeugd 
speelt, aanvang 15.00 uur in het MFA

woensdag 31 januari 2018   
Toneelvereniging Woldbloem: Generale 
voor de jeugd in de basisschoolleeftijd, 
aanvang 19.00 uur in het MFA

Colofon

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw, 
Sonja Meijer, Hans Noordhof

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 2018

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:
h Miedema, dakbedekking en 

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

Woldzigt
h Diaconie
h Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde
h Bertus Jansma
h Stichting Openluchtspel Roderwolde
h Rabobank Noordenveld West Groningen



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



Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

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

boekhandel 
daan nijman


