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DORPS– EN SCHOOLKRANT



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

        
        

 
 

 
FOKKO  RIJKENS 
 
Hoofdstraat 80, Roderwolde 
 
Kunstenaar/Curator/Docent 
 

 

 
 
Fokko Rijkens is kunstenaar en geeft cursussen in Roderwolde.  
Fokko organiseert plaatselijke, maar ook internationale  
tentoonstellingen en kunstevenementen(zie Website/Facebook) 
 
www.fokkorijkens.nl  
06-12622511, info@fokkorijkens.nl 
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Van de redactie
Hans Noordhof

Het schooljaar eindigt binnenkort, tijd 
van komen en tijd van gaan. Dat geldt voor 
het basisonderwijs maar ook voor het 
voortgezetonderwijs.

Wilt u geslaagden feliciteren met een 
berichtje in de volgende Wôlmer, dat kan. 
Stuur een bericht naar de Wôlmer en wij 
zorgen ervoor dat het geplaatst wordt.

Daar waar de kinderen van school veran-
deren gaat Dirk met pensioen, hij blijft nog 
wel betrokken bij de molen.

OBS het Palet heeft dit jaar de meesters- en 
juffendag gevierd door een spetterende 
dansvoorstelling te geven. Deze dansvoor-
stelling is mede mogelijk gemaakt door een 
bijdrage van de Wôlmer.

De Faircommissie wil graag het stokje 
overdragen aan nieuwe leden, heb je ook 
altijd genoten van de Fair en wil je iets 
doen voor de fair, aarzel niet en neem con-
tact op met de Faircommissie.

In dit nummer

4 Schoolnieuws
Jarigen 5

6 Bovenbouw
6 Middenbouw
8 Peuterspeelzaal Boemerang
9 Verenigingsnieuws

Dorpshuis 9

Meulenkaomer 10

Molen Woldzigt 11

Rowolmer Archief 13

Vrouwenvereniging Roderwolde 14

15 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 
Onlanden

19 VAN ONDER DE WIEKEN Het seizoen is weer 
begonnen

21 INGEZONDEN Collecte Nationaal Fonds 
Kinderhulp

22 SMALLE PRAOT OP ‘T BAANKIE... Berend en 
Wubbegien

25 COLUMN Trouw en ontrouw
25 AANKONDIGING Fietsoriënteringsrit
26 VERSLAG Wilgen knotten
27 INGEZONDEN Galerie Huis ter Heide 

opent met geheel vernieuwde expositie
30 AANKONDIGING Rowolmer Fair 2018
31 INGEZONDEN Bij de molen schilderen
32 INGEZONDEN Verslag Galerie Huis ter 

Heide opening
33 Prikbord
34 Dorpsagenda
34 Colofon

grote foto voorkant: OBS het Palet
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Koningsspelen groep 1 t/m 4 en sportdag 
groep 5 t/m 8
Op vrijdag 20 april 2018 vierden we voor 
de zesde keer de Koningsspelen. Ook dit 
jaar bestonden de Koningsspelen uit het 
Koningsontbijt, de Koningssportdag en 
als warming-up het lied van Kinderen 
voor Kinderen. Judovereniging Chi-Do uit 
Roden heeft voor een feestelijke en spor-
tieve invulling van deze dag gezorgd. De 
kinderen hebben er erg van genoten! Op 
www.chi-do.nl kunt u meer informatie 
vinden over de vereniging. Een keertje 
vrijblijvend meetrainen kan altijd! 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 deden mee 
aan de gemeentelijke sportdag in Roden. 
Deze vond plaats bij het sportcentrum in 
Roden en de voetbalvelden van V.V. Roden. 
Er werd zowel binnen als buiten gesport. 
De kinderen hebben zelf kunnen kiezen uit 
een aantal sporten, zoals zwemmen, bas-
ketbal, unihockey, voetbal, atletiek, trefbal, 
en slagbal. De dag werd afgesloten met de 
traditionele Estafetteloop tussen alle scho-
len in de gemeente Noordenveld. 

Meesters- en juffendag 9 mei
Op woensdag 9 mei vierden de meester 
en de juffen van OBS het Palet gezamenlijk 
hun verjaardagen. Dankzij een bijdrage 
van de Wôlmer konden we dit jaar extra 
uitpakken en hebben de kinderen, in 
samenwerking met twee dansinstructrices 
van Dans in School (www.dansinschool.
nl), in korte tijd een spetterende dansvoor-
stelling ingestudeerd. 

Tussen het dansen door was er tijd voor 
een lekkere traktatie, werd er een mooie 
broche geknutseld en buiten van het mooie 
weer genoten.

Bij de lunch aten we lekkere pannenkoe-
ken die gebakken waren door een groep 
ouders. 
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Jarigen

Miroslav Posthumus wordt op 28 mei 7 jaar
Jurre Venekamp wordt op 30 mei 9 jaar
Daan Boonekamp wordt op 8 juni 6 jaar
Matthijs Middendorp wordt op 14 juni 6 jaar
Valerie Middendorp wordt op 14 juni 6 jaar
Jula Paling wordt op 15 juni 5 jaar
Sirius Eldering wordt op 16 juni 12 jaar
Bas ter Steege wordt op 25 juni 11 jaar
Jesse Vrieling wordt op 28 juni 12 jaar

Na de pauze werden de puntjes nog 
even op de i gezet voor het optreden en 
vanaf 14.15 druppelde de zaal langzaam 
vol. Het thema van de voorstelling was 
“Let’s Swing” en er werd ook zeker volop 
geswingd. 

Na afloop kreeg het publiek ook nog even 
de mogelijkheid samen met de kinderen 
met de voetjes van de vloer te gaan. We 
kijken terug op een zeer geslaagde dag! 
Wôlmer: bedankt! 
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Bovenbouw

Meesters en juffen dag 2018
Woensdag 9 mei hadden we meester en 
juffen dag. We hadden dit keer een leuke 
workshop van dansen met het thema jaren 
60 dus we hadden ook jaren 60 muziek. 
We kregen ook eten en drinken van school 
en kregen als lunch pannenkoeken. Ze 
waren lekker en aan het eind was de dans-
voorstelling de onderbouw had een lied en 
de middenbouw had lied en de bovenbouw 
had ook een lied op dat lied gingen we dan 
dansen. Toen alle klassen waren geweest 
gingen we samen met 3 t/m 8 nog een dan-
sen doen en als eind van de voorstelling 
gingen we met onze ouders dansen.

Geschreven door Marc de Rink 

Meester en Juffen dag
Met meester en juffen dag gingen we met 
Dans in School dansen. Eerst aan het begin 
van de dag en na de lunch. Aan het begin 

gingen we stap voor stap en dan eventjes 
achter elkaar wat we net hebben geoefend. 
En van tevoren dacht ik dat het heel stom 
zou worden maar het was eigenlijk heel 
leuk. Want we deden eerst dansjes uit de 
jaren 30-40 en toen en nieuw dansje omdat 
dat ons leuk leek. En het werd ook heel 
leuk! 

En met de lunch aten we pannenkoeken. 
Na de lunch gingen we naar buiten en 
daarna nog een keer oefenen en daarna 
de generale repetitie. Toen gingen we naar 
de klas een ijsje eten. De ouders kwamen 
al binnen. Toen gingen we dansen wat 
we daarvoor hadden geoefend en aan het 
eind gingen we met onze ouders dansen. 
Daarna gingen de meeste ouders of opa en 
oma’s weg en de kinderen ook natuurlijk. 

Geschreven door Leonie Keun

Middenbouw

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.
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- 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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onderhoud uitgevoerd door 
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Koos Vrieling Boomkwekerij 
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                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
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9301 LT Roden
tel. 050-5019204
www.buiterroden.eu

Buiter Roden
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Peuterspeelzaal Boemerang

Hallo, hier weer een stukje van peuter-
speelgroep de Boemerang .
Als ik dit schrijf valt er niet zo heel veel te ver-
tellen. Er was namelijk ook  mei vakantie en 
iedereen was vrij. Wel hadden we heel hard aan 
onze moederdag cadeautjes gewerkt en hopelijk 
waren de moeders van onze peuterspeelgroep 
blij verrast.

Ons thema was nog steeds Lente, we hebben 
weer heel wat afgeknutseld. 

Vanaf morgen beginnen we met een nieuw 
thema : ons thema wordt  Kunst! We gaan 
prachtige dingen maken, bepaalde schilders 
worden uitgelicht en aan het eind hopen we een 
prachtig atelier te hebben met mooie kunst van 
onze peuters.

Ik ben iig erg enthousiast!  Groetjes, Astrid 
Jonkman, leidster Peuterspeelgroep en Bso de 
Boemerang
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Verenigingsnieuws

Dorpshuis

Oproep
Wegens groot succes wordt er ook dit 
jaar op zondag 9 september 2018 door de 
Faircommissie voor de 7de keer een Fair 
georganiseerd in samenwerking met de 
Rowolmer Rondrit. 

Om dit ieder jaar weer tot een groot succes 
van te maken moet er heel wat georgani-
seerd worden en zijn we heel blij met een 
Faircommissie die al weer druk bezig is 
met de voorbereidingen. 

De Faircommissie bestaat uit 4 leden (Rina 
Jansma, Sjoerdina Stelma, Gerda Boonstra 
en Hedzer Stelma) die dit al enkele jaren 
voor hun rekening nemen. 

Om jullie een idee te geven van de 
verschillende activiteiten die de 
Faircommissie voor hun rekening neemt 
onderstaand een korte omschrijving: 

Aankleding: 
Alles rondom de aankleding van de fair en 
het terrein. 

Communicatie:
Ervoor zorgen dat alle direct betrokkenen 
geïnformeerd zijn.  

Promotie:
Alle publiciteit verzorgen rondom de Fair 
en de Rondrit, 

Catering: 
Alle activiteiten rondom de catering

Verkeer:
Van verkeersleiders regelen en inzetten, 
zorgen voor hesjes tot het klaarmaken van 
de parkeerplaatsen

Verloting:
inkoop cadeautjes voor de verloting, zor-
gen dat de stand ingericht is, etc.

Vermaak:
activiteit voor kinderen organiseren, foto’s 
maken van de dag en deze publiceren

Vrijwilligers/planning:
Zorgen voor voldoende vrijwilligers, 
planning maken en briefing van de vrijwil-
ligers en het aanspreekpunt zijn op de dag 
zelf

Standhouders/kramen:
Uitnodigingen versturen via mail, verwer-
ken van de aanmeldingen, lijsten van de 
deelnemers maken voor de marktmeester, 
etc. 

Allerlei Randzaken:
Vergunningen regelen, standplaats voor 
EHBO, walkie talkies regelen, zorgen dat er 
een trekker beschikbaar is.

De faircommissie van de Rowolmer Fair 
heeft alle activiteiten die nodig zijn voor 
het organiseren van de fair in een draai-
boek verwoord en worden ondersteund 
door vrijwilligers die helpen met de 
opbouw, alle voorkomende werkzaamhe-
den en de afbouw. 

Nu, na zoveel jaren de Fair te hebben 
georganiseerd heeft de Faircommissie 
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steeds wordt een grote diversiteit aan arti-
kelen aangeboden: sokken, van super groot 
tot heel klein, cadeau-artikelen, ansicht-
kaarten, boeken over de geschiedenis 
van Roderwolde, eigengemaakte jams en 
vruchtensappen, planten en nog veel meer. 

De planten buiten op de stelling tegen de 
grote molensteen kunnen ook gekocht 
worden als de winkel niet is geopend. Er 
staat een jampotje op de bovenste plank 
waar het geld in kan worden gestopt. We 
gaan nog steeds uit van de eerlijke inborst 
van de kopers.

Deze zomer wordt voor de negende keer 
de Gezellige Zomermarkt gehouden op het 
voorterrein van de molen op zondag 12 
augustus. 

Het is een kleinschalig gebeuren waar 
mooie streekproducten worden aangebo-
den. Ook met de Open Monumentendagen 
zullen we ons beste beentje voorzetten en 
een mooi menu met oude streekgerechten 
opdienen. 

aangegeven het stokje graag te willen over-
dragen, uiteraard niet van de ene dag op 
de andere dag maar om mee te lopen met 
de Faircommissie om zo ,op termijn, het 
stokje te kunnen overnemen. 

Wie heeft ook altijd genoten van de Fair en 
zou graag willen bijdragen aan het voort-
bestaan van dit geweldige spektakel voor 
ons kleine dorpje.

Meulenkaomer

2018 - EEN NIEUW SEIZOEN VOOR DE 
MEULENKAOMER

Vanaf vrijdag 27 april staan de deuren van 
de Meulenkaomer weer wijd open. Niet 
iedereen weet misschien dat hier een win-
kel is gevestigd waar van alles te koop is. 
Daarom voor de nieuwkomers in ons dorp 
even een kort geschiedenislesje over de 
oorsprong van deze winkel in de westvleu-
gel van molen Woldzigt. 

De Stichting de Meulenkaomer werd in 
1987 opgericht door een aantal dames in 
ons dorp op initiatief van het toenmalige 
bestuur van molen Woldzigt en de vereni-
ging Dorpsbelangen. 

Men maakte zich ernstig zorgen over 
het teruglopend aantal bezoekers aan de 
molen en zocht naar middelen om deze 
slechte ontwikkeling te stoppen. Besloten 
werd om een inbrengwinkel te openen 
waar mensen uit Roderwolde en directe 
omgeving hun eigengemaakte producten 
zouden kunnen verkopen. 

Vorig jaar werd het dertigjarig jubileum 
gevierd, dus de Meulenkaomer heeft zijn 
bestaansrecht meer dan bewezen. Nog 
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Wegens de veranderde eigendomssituatie 
van Woldzigt is de molen dit seizoen alleen 
geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag. 
Wij houden met de Meulenkaomer de oude 
openingstijden aan: de Meulenkaomer is 
de hele zomer tot eind september geopend 
van dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 
tot 17.00 uur.

De dagelijkse zaken worden geregeld door 
het stichtingsbestuur dat bestaat uit Lia 
Snoek, Annie Scheepstra, Greta Belga, 
Trees Pruim en Ada van Dijk. 

Daarnaast zorgt een grote groep van ruim 
20 deelnemers voor de inbreng van de 
mooie collectie artikelen en voor de ver-
koop. Er is altijd plaats voor meer mensen, 
dus belangstellenden kunnen zich aanmel-
den (050-5033261). 

We hopen dit jaar weer veel bezoekers te 
kunnen verwelkomen.

Namens het Bestuur

Ada van Dijk

Molen Woldzigt
Pensioen molenaar Dirk Magré

Op zaterdag 5 mei hebben we in kleine 
kring de pensionering van Dirk gevierd. 

Van het bestuur en alle vrijwilligers kreeg 
Dirk een grote versie van de foto die in de 
kampioen heeft gestaan met dank aan de 
ANWB. Op enigszins chaotische wijze heb-
ben we genoten van thee/koffie met taart. 
Wij zijn blij dat Dirk en Wilma betrokken 
blijven bij de molen en wensen beide nog 
een mooie tijd in de molenaarswoning en 
als vrijwilligers van de molen. 

Marjan Schetsberg / secretaris



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
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Rowolmer Archief

Berigt 47: Ik bin de post (deel 2)
In het archief blijkt een “feest”-map aan-
wezig te zijn. Hierin is onder andere het 
programma opgenomen voor het jubi-
leumfeest van Woldbloem in 1961, ter 
gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Wat 
blijkt nu? Zoals we in het vorige nummer 
van De Wolmer al berichtten, was de orga-
nisatie van de revue voor het schoolfeest 
van 1971 in tijdnood geraakt. 

Door de beide programma’s te vergelijken 
zien we dat enkele onderdelen uit 1961 
terugkeren in 1971. 

Bij de opening van het Dorpshuis in 1972 
werd voor die feestavond weer geput uit 
het materiaal van 1971. “Recyclen” kun-
nen we dat noemen…

Terug naar het feest van 1971. Hier en 
daar staan in een programma-over-
zicht de namen van de spelers vermeld 
bij enkele scènes: de rol van postbode 
werd inderdaad vertolkt door Lambert 
Venekamp. Klaas Smit had ook een grote 
rol als meester Hansen en in het lied van 
de Notaobelen hoorde men het drietal 
Heiko Lesterhuis, Klaas Smit en Lambert 
Venekamp (met hoge hoeden op) hun kijk 
op de wereld geven.

Burgemeester Riemersma was na afloop 
vol lof over het gebodene en vond dat het 
geheel niet zou misstaan in de Groninger 
Schouwburg. Na afloop van de voorstelling 
was hij nog geruime tijd aanwezig!

Op de foto: “meester en juffrouw” Van 
der Velde zingen een lied. Verder zitten 
op het toneel aan de ene tafel van links 
naar rechts onder andere Harm Koopman, 

Geesje Koopman-Hut, Jan Datema en aan 
de andere tafel o.a. Lambert Venekamp.

In de revue werd duidelijk gemaakt dat de 
plannen voor de bouw van de school niet 
soepel verliepen. Hoe de school er in 1971 
van binnen uitzag, zullen veel lezers nog 
wel weten. Bij de bouw in 1871 moet het 
echter een heel ander gezicht zijn geweest: 
meester Hansen (waar de Hansenkamp 
naar vernoemd is)

was in die jaren de enige schoolmeester 
en moest in 1871 maar liefst 67 kinde-
ren onderwijs geven! De Onderwijswet 
van 1878 eiste echter dat bij meer dan 30 
schoolgaande kinderen er minstens twee 
onderwijzers aangesteld dienden te zijn. 
Dat betekende dus ook minstens twee 
lokalen. De benodigde verbouwing was 
vast niet te duur: er kwam gewoon een 
muur midden in het grote lokaal. 

In de dertiger jaren van de vorige eeuw is 
de school weer fors verbouwd en kreeg in 
grote trekken haar huidige aanzien. Het 
was toen de enige school in de gemeente 
Roden met centrale verwarming! De laat-
ste grote verbouwing om de schoolfunctie 
op te krikken naar de eisen van de tijd was 
in 1969.



 De Wôlmer  mei 2018  pagina 14

Een krummel uit het Rowolmer Archief: de 
oriënteringsrit. 
Binnenkort organiseert Dorpsbelangen 
weer de traditionele jaarlijkse oriënterings-
rit vanaf café Scheepstra. De benaming 
oriënteringsrit is eigenlijk een beetje hoog-
dravend, want het is gewoon een gezellige 
fietsrit, die voor iedereen die een beetje 
op de omgeving let goed te doen is (hoe-
wel niet elke deelnemer het daarmee na 
afloop eens is). Sommige mensen fietsen al 

“eeuwen” mee, maar sinds wanneer bestaat 
deze activiteit al?

Alle notulenboeken van Dorpsbelangen 
zijn gelukkig bewaard gebleven en liggen 
in het archief in de M.F.A. opgeslagen. In 
het verslag over 1959 lezen we daarin dat 
op 11 juli 1959 de rit wegens groot succes 
voor de tweede maal dat jaar gehouden 
werd. De eerste rit zal dus waarschijnlijk 
in juni 1959 verreden zijn.

Secretaris van Dorpsbelangen was toen 
meester Van der Velde. Hij zette een rit uit 
die voor groot en klein in minder dan twee 
uur te rijden was en bepaalde daarvoor de 
gemiddelde snelheid op 12 km/uur.

Na een tiental jaren kon hij wegens ziekte 
de rit niet zelf uitzetten. Zoon Willem nam 
deze taak over, tot de dag van vandaag.

De rit werd een enkele keer verschoven 
wegens slecht weer, maar ging in principe 
elk jaar door. Dit jaar kunnen we dus vie-
ren dat deze voor de zestigste keer wordt 
georganiseerd!

Vrouwenvereniging Roderwolde

Dinsdagmiddag 17 april ging de 
Vrouwenvereniging Roderwolde met 13 
personen naar het Drents Senioren Orkest. 
Dit Orkest, dat bestaat uit ongeveer 55 
personen uit de hele provincie Drenthe, 
waaronder onze eigen Rowolmer inwoner 
Bert Blaauw, gaf een concert in Roden. 

De middag werd gesponseerd door de 
firma Van Smaak uit Drachten. Deze firma 
Van Smaak doet onder andere in maaltijd-
service aan huis, wat in de volksmond ook 
wel tafeltje dekje wordt genoemd. 

De middag begon met het Drents Senioren 
Orkest met muziek van onder andere, The 
Beatles, The Sound of Music, de Ravanello 
Mars, het lied Droomland van Willeke 
Albertie. In de Pauze konden we genieten 
van een drankje met een praatje tot andere 
bezoekers die van heinde en ver kwamen 
om ook van dit concert te genieten. 

Na de pauze brachten ze onder andere ten 
gehore. The blackhorse troop march, de 
Flower Power, Boudewijn, She believes 
in me, You ‘ll never walk alone van Lee 
Towers en ze eindigden natuurlijk met het 
Drents Volkslied. 

Na deze mooie muziek met allerlei soor-
ten instrumenten werd er door de firma 
Van Smaak lasagnette en Bami met saus 
geserveerd. 

We konden beide soorten proeven. Het 
was heerlijk. Al met al was het een hele 
fijne middag.
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NATUUR EN OMGEVING

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

Hoewel er in het voorjaar wel van alles te zien en te horen is in De Onlanden, gaan we 
deze keer weer wat verder van huis voor een prachtige wandeling in het stroomdal van de 
Drentsche Aa.

Startpunt van de wandeling van ca. 5 km is de parkeerplaats aan de Molenweg in 
Oudemolen. De molen aan het eind van deze weg is weliswaar al ruim 180 jaar oud, maar 
niet de naamgever van het dorp. Die is nl. afkomstig van een veel oudere watermolen 
die hier ooit aan het Oudemolense diep heeft gestaan. Vanaf de parkeerplaats lopen we 
rechtsaf en steken we de meester Croneweg over naar de houten vlonder die langs de weg 
loopt.

We kijken uit over het beekdal. De beek heet hier Gasterense Diep, zoals alle beken en 
loopjes van het Drentsche Aa gebied, zijn ze genoemd naar het dorp waar ze langs stromen 
en een onderdeel vormen van het eeuwenoude agrarische esdorpensysteem. 
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Het land voor je is zeer drassig door de kwel, het water dat van hoger gelegen gebieden tus-
sen de aardlagen hierheen stroomt en naar de oppervlakte komt. 

Kwelwater is rijk aan mineralen, waardoor 
er veel bijzondere planten te zien zijn. 

De bodem kleurt vaak oranje vanwege het 
ijzer dat er in zit en je ziet soms een olieach-
tig laagje op het water. 

Dit is echter geen olie, maar het zijn bac-
teriën, die met het mineraalrijke water 
omhoogkomen.

Bacteriën op het kwelwater

Zwarte rapunzel Dotterbloem Gevlekte orchis

Grote ratelaar en dotterbloem zijn soorten die wijzen op kwel, maar ook orchideeën en zelfs 
de zeldzame zwarte rapunzel kunnen we hier vinden!

Op de wandeling door het beekdal en de Gasterense Duinen komen we verschillende land-
schapstypen tegen. We beginnen in het beekdal en gaan op de wandelbrug rechtsaf. 

Na ca. 300m gaan we links en volgen een stukje fietspad. In de tweede bocht verlaten we 
het fietspad en lopen rechtdoor richting de beek. Over het bruggetje lopen we langs het 
water aan de oostzijde. Bij nat weer kan het hier nogal drassig zijn en waterdichte wandel-
schoenen zijn dan ook aan te raden. We komen in het bos en volgen de hoge oever van het 
Gasterense Diep.
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Na ruim 500m is het de moeite waard om 
even weer naar de beek af te dalen. Op 
deze plek komen nl. het Taarlose Diep en 
het Gasterense diep samen. Zo’n plek heeft 
een mythologische betekenis. Bij primitieve 
beschavingen werd hier vaak geofferd.

We vervolgen het pad door het bos en 
komen uit bij het heideveld, dat vroeger ook 
een essentieel onderdeel vormde van het 
landbouwsysteem. De heide werd in stand 
gehouden d.m.v. begrazing door schapen en 
het afplaggen. 

Om de heide te laten terugkeren is een aantal jaren geleden het terrein links volledig 
afgeplagd. Zonder begrazing zullen de jonge boompjes en het pijpenstrootje de heide weer 
verdringen. 

We volgen de zandweg en gaan na ca. 400m 
door het klaphekje de heide op. (wie een 
korte route wil kan de zandweg blijven vol-
gen en vlak voor de straat linksaf gaan).

Na het bosje steken we schuin de wei over 
en volgen de boomsingel tot aan de straat en 
gaan rechtsaf. Helaas moeten we hier een 
stukje door de berm de straat volgen. Bij de 
parkeerplaats steken we over en gaan het 
wandelpad naar de hei op. 

Links zien we een hunebed en enkele grafheuvels. Het terrein is hier behoorlijk geacci-
denteerd door de duinvorming (stuifduinen) uit de laatste ijstijd. Het Drentse heideschaap 
houdt ook hier de heide in stand. 

Aan de linkerzijde zien we een aantal vennen omzoomt met gagel. In het water groeit 
het veenmos dat altijd de bron is (geweest) voor de vorming van hoogveen. We steken 
het heideveld over waar, net als op het iets zuidelijker gelegen Balloërveld en verder naar 
het noorden de Vijftig Bunder en het Noordlaarderbos, de karrensporen van de eeuwen-
oude handelsroute door dit gebied in het landschap herkenbaar zijn. Het is bijzonder te 
bedenken dat dit deel van Drenthe, de noordelijke Hondsrug, duizenden jaren terug waar-
schijnlijk het dichtstbevolkte gebied van ons land was.

Drents heideschaap met lam. Onmisbaar voor het in 
stand houden van de heide

Bij de samenloop van het Taarlose en Gasterense Diep
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Wielewaal

In de Gasterense Duinen komt een aantal bijzondere vogelsoorten voor. Als je geluk hebt 
kun je de wielewaal horen en in het veld de grauwe klauwier. Ook huist er de zwarte specht. 

Zwarte SpechtGrauwe Klauwier

Het zal duidelijk zijn dat de wielewaal geen eigen foto is, want de vogel is tegenwoordig 
zeer zeldzaam en bovendien erg schuw. Het is al bijzonder als je z’n gezang hoort, dat we 
allemaal wel kennen (judeldoô klinkt zijn lied). 

De klauwier leeft van insecten als kevers e.d. Hij spiest zijn prooi vaak op de punt van 
prikkeldraad of doornenstruik, waar je hem dan ook aan kunt treffen. De zwarte specht 
zul je ook niet gauw zien, maar wel zijn sporen; hij zoekt zijn voedsel onderaan de stam 
van een (dode) boom. Zijn gehamer is te onderscheiden van dat van de Bonte Specht omdat 
het wat langer aanhoudt.

Aan het einde van de bosrand blijven we het zandpad volgen tot we weer op de 
Oudemolense weg komen. Aan de overkant steken we het diepje over en volgen op de hou-
ten vlonder de weg terug naar de parkeerplaats.

De wandelbrug over het Gasterense 
diep, dat vanaf hier het Oudemolense 
diep heet
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VAN ONDER DE WIEKEN

Het seizoen is weer begonnen
Dirk Magré

Seizoensopening
Op 27 april (jawel op Koningsdag!) had-
den molen en Meulenkaomer de feestelijke 
seizoensopening.

Uw molenaar lichtte kort toe wat in het 
winterseizoen allemaal had gespeeld in de 
molen (zie ook voorgaande Wôlmers). Ook 
werd de nieuwe wisselexpositie met pro-
ducten van lokale kunstenaars onder de 
aandacht gebracht.

Daarna  was het de beurt aan Alke van der 
Velde om een drietal gedichten voor te dra-
gen uit het werk van de bekende Drentse 
dichter Peter van der Velde.

Deze krasse weduwe van bijna 95 jaar deed 
dat allemaal uit haar hoofd.

Vervolgens onthulde zij een klein spandoek 
met het gedicht “Mulder”. 

Daarmee was het zomerseizoen voor de 
molen geopend.

Dit gedicht blijft in het kader van het Peter 
van der Velde jaar in principe gedurende 
het gehele seizoen voor aan de molen 
hangen.

Vervolgens was het de beurt aan Ada van 
Dijk, de voorzitter van de Meulenkaomer.

Zij vertelde over een opfrisbeurt in de 
Meulenkaomer. Binnen kreeg een aan-
tal zaken een andere plek en ook zijn 
er nieuwe presentatiemogelijkheden bij 
gekomen.

Een prachtige totempaal waar allerlei 
mooie artikelen aan kunnen worden opge-
hangen en een rek voor kaarten.

Van buiten is misschien wel het meest 
opvallende: de gordijntjes voor de ramen 
zijn er niet meer.
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Hierna werd iedereen uitgenodigd om 
onder het genot van een drankje en een 
hapje alles binnen in molen, museum en 
Meulenkaomer te komen bewonderen.

Nationale Molendag 2018 speciaal
Op zaterdag 12 mei was de Nationale 
Molendag. 

Molenstichting Drenthe had Woldzigt uit-
gekozen voor de officiële presentatie van 
de gratis special “Drentse Molentocht”.

Om 10 uur ’s morgens werd na een aantal 
toespraken (Sonja van der Meer - direc-
teur Het Drentse Landschap, Geert Roeles 

- voorzitter Molenstichting Drenthe en Bert 
Dijenborgh - uitgever) officieel het eerste 
exemplaar door Geert Roeles overhandigd 
aan Sonja van der Meer.

Stichting Het Drentse Landschap is een 
van de sponsoren van deze uitgave.

Ondanks dat een groot aantal uitno-
digingen was rondgestuurd door de 
Molenstichting was er slechts een klein 
groepje belangstellenden (Hemelvaart 
weekend, dus veel mensen op vakantie…)

Toch was het best even gezellig voor de 
molen met een kopje koffie of thee en iets 
er bij.
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Activiteiten in Woldzigt en voor de komende 
tijd:
Zaterdag 26 mei:
Walk for Life (wandelocht t.b.v. jong-
volwassenen de lijden aan kanker) uit 
Groningen doet de molen aan. Circa 100 
wandelaars (ca 09:30 - 13:00).

Op dezelfde dag 26 mei: 
Leekster wandeltocht met ca 400 wande-
laars (17,5 km). (Ca 10:30 - 11:30 uur). Zij 
lopen voor het doel: het ondersteunen van 
de kindervakantieweken van Humanitas

Zaterdag 2 juni:
Onze vaste activiteit voor de eerste zater-
dag 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.

Dit kan via de website op de pagina 
“Contact”. www.woldzigt-roderwolde.nl

Vrijwilliger worden – je bent nog steeds 
welkom!
Zie op de website, de pagina “Contact” daar 
staat een aanmeldformulier met alle soor-
ten vrijwilligerswerk waar je je voor kunt 
aanmelden. 

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin

INGEZONDEN

Collecte Nationaal 
Fonds Kinderhulp
Piet Boelen

Tijdens mijn werk bij Jeugdbescherming 
Noord Groningen ben ik ongeveer 20 jaar 
lang coördinator geweest ten behoeve 
van de collecte van het Nationaal Fonds 
Kinderhulp (NFK). De jeugdhulpverlening 
kan een beroep doen op dit fonds als ze in 
aanraking komen met kinderen die in een 
zodanige financiële situatie zijn geraakt 
dat, de voor ons ogenschijnlijk normale 
zaken, niet kunnen worden gekocht. Denk 
hierbij aan kleding, een fiets, schoolkos-
ten, een cadeau van Sint en een weekje 
vakantie. Vanuit mijn werk deed ik met 
enige regelmaat met succes een beroep op 
dit fonds. Nu ik gestopt ben met werken 
ben ik ook geen coördinator voor het NFK 
meer. Ik had aangegeven nog wel te wil-
len collecteren. Foxwolde en Roderwolde 
waren vrij. Voor mij een reden om in dit 
gebied te gaan collecteren. Samen met 
Mark en zijn vriendin Tessa hebben we in 
week 16 gecollecteerd. Wij zijn erg tevre-
den over het resultaat. Totaal hadden we 
een bedrag van €.376,67. Namens het NFK 
bedankt voor jullie bijdrage. Ik ben van 
plan de komende jaren voor dit fonds 
actief te blijven. Zin om ook te collecteren 
of te coördineren? Neem dan even contact 
met me op en ik breng je in contact met het 
NFK.

Met vriendelijke groet,

Piet Boelen

0505013250 / 0613160899

pietboelen@hotmail.com
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SMALLE PRAOT OP ‘T BAANKIE...

Berend en Wubbegien
Albert Boelen

Het was stil bij ’t baankie veur de meul. ’t 
Was mooi weer en een auto stopte: Gerard 
Barelds reup: “ie kunt nog lang wach-
ten mien jong, iedereen mut nou ‘in de 
tuun’”. Ach ja, dacht ik, misschien was dat 
ok wal zo, en ik bin toen mor eebm een 
koppie koffie gaon drinken bij Berend en 
Wubbegien. 

Met Berend zat ik daornao rustig an de 
keukentaofel wat te keuveln over van alles 
en nog wat, toen Wubbegien vanuut het 
achterhuus reup: “Berend, ie deinkt er toch 
nog wal eebm um, hen Laamert te gaon 
en eebm te ‘heuren’ ?  Hij sukkelt jao zo 
‘met ’t water’ ?  En toen Berend niet metien 
reageerde op het geroep van zien vrouw, 
klunk het weer: “Berend, ie heurt mij toch 
wal, hé ?”. “verdorie, die kearl, die heurt 
de leste tied toch zo slecht”. “Heur ie ’t 
non Berend ?”. Berend mummelde wat en 
keek mij ondeugend an. Wubbegien kwam 
met opgestreken zeil oet ’t achterhuus, 
gung gevaorlijk vlak veur Berend staon en 
reup hum toe: “non moej ies gooud heu-
ren, mannegien: as ik wat zegge, dan heur 
ie gewoon ok wat te zeggen….”! D’r kwam 
nog veul meer, mor toen kreeg ze mij in de 
gaten.

Berend keek mij  ies gniezend an en reup 
toen mor gauw : “Ja, Wubbegien, ik heur 
het wal en ik zal d’r um deinken – ik weet 
best wal, hoe ’t heurt heur !”

Undertussen zat ik tegenover Berend 
te prakkezeren en naor dit gepraot en 
geschrow te luustern. 

“Singelier is het toch”, zee ik toen nao een 
tiedtien, “dat ‘heuren’, daor ku’j toch alle 

kaanten met op tegenwoordig”. Ik heb non 
in een menuut of vere al dree betiekenis-
sen heurt van dat ‘heuren’. “hoe lastig mut 
dat toch wezen veur een boetenlaander, 
um oeze taol op dizze menier te leren”.  Op 
dat moment kwam Wubbegien de keu-
ken weer inlopen en was weer ’n beetien 
afkoeld, toen ze zee: “nou moej’ toch ies 
heuren, nou hef dat wicht van Klaosie 
verkering met die jong van Bart en Willy, 
kuj naogaon, hoe ’t raar ‘t  kan lopen…”. 
Berend keek mij ies an: ze hadden ‘t gooud 
heurd, mor veural Berend was ’n beetie 
‘heurig’ worden veur dat soort opmarkings 
van zien vrouw. Hij wus wat er kwam, as 
hij d’r tegenin gunk. Hij leut het d’r mor bij. 

Wij hebt toen wieder under ’t genot van 
een koppie koffie een mooi referaat (ie 
kunt ’t ok reveln numen) over ‘heuren’ hol-
len die murgen. Wij hebt het ‘heuren’ ies 
wieder oetpluusd. “Een klein kind en een 
hond moet gooud heuren”, zee Berend en 
daor bedoelde hij zoveul met, dat het kind 
of de hond niet allennig mus luustern, mor 
ok geheurzamen en dooun mus, wat heur 
olden of de baos heur vreugen.  Tegeliek 
gungen ie met zo’n kind hen ’t consulta-
tiebureau um niet allennig in de hakke te  
laoten prikken mor ok um te testen, of het 
kind wal gooud kun heuren. 

Het gunk dan niet um geheurzamen, mor 
gewoon um het geheur met heur beide 
oren. En as ie dan wat gedoe kriegt met je 
kinder en wat in de zörgen komt, umdat 
d’r wat loos is, of d’r is zeeikte in de femi-
lie, dan komt de buren zo non en dan um 
eebm te ‘heuren’. Ze komt dan eigenlijk 
luustern, um te heuren, hoe of ’t met je giet 
en of ’t allemaol wal gooud giet. 
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Met naome dat leste ‘heuren’ leek oes wal 
wat uut de mode te raken. De meinsen 
liekt wat minder naor mekaor te luustern, 
umdat ze ’t wat drokker zegt te hebben. Ie 
zullen ok kunnen zeggen, dat de meinsen 
wat mear met zukzölf doounde bint en wat 
minder met de aandern. Toch wet iede-
riene: gien meins kan het allennig !

“Moe’j uustern”, zee Jopie lest tegen mij’, 
gung Berend wieder, ‘toen hij wat wiebelig 
naost mij zat op de barkrukke bij Piet en 
Griet – hij har al een flinke slok op, mor 
hij wol toch nog van alles vertellen en 
probeerde mien andacht te vangen’ . ‘Het 
referaat daornao heb ik niet zoveul van 
verstaon en dat kwam niet allennig umdat 
Jopie niet hard genog preut en ik het niet 
gooud heurde’. ‘

Toch probeerde ik hum te verstaon, want 
in een goeie verholling, heurt dat toch 
zo’ ! ‘Toen ik weer in hoes kwam en an 
Wubbegien vertelde, wat ik beleefd har 
met Jopie, zee ze: “het heurt gooud mien 
jong, mor ik bin d’r niet zeker van, da’j 
je zo gedreugen umdat het zo heurde, ie 
waren d’r vast zölf ok niet vrij van……’. Zo 
kunt dingen dus ok nog aans heuren, dan 
ze warkelijk bint. En, vulde ik hum an: “ie 
kunt ok nog ‘heurig’ wezen veur sommige 
dingen; dan vertrouw ie ’t niet zo gooud, of 
bint er wat gevulig veur en wil ie de katte 
nog een beetien uut de boom kieken.” 

Berend scheut toen het bordtie te binnen, 
dat de gemiente veur de Heufdstraote pla-
otst har. ‘Gemeente Noordenveld – What’s 
app – Buurtpreventie’, stun d’r op. 

Hij kun mor niet begriepen, dat de 
gemiente het ontstaon van buurten tegen-
gaon wol. ‘Die buurten, dat bint ja juust 
goeie dingen, um de inbrekers tegen te hol-
len’, zee hij niet begriepend. Zo kan taol je 
ok veur de gek hollen.

Het wordt er al met al niet makkelijker op 
um gooud te heuren, wat d’r zegd wordt. 

En de markt veur heurapperaten zal d’r ok 
wal niet veur niks wezen. Ik hol mor vast 
an mien eigen gevuul bij ’t gesprek met 
Berend. 

Daor heur ik in, dat er veural wat mear 
‘heurt’ mut worden ! As wij met mekaar 
wat meer naor mekaor luustert en bij 
mekaar gaot ‘heuren’, dan koj ok wat meer 
bij mekaor in ’t geheur en huuf wij wat 
minder lawaai te maken over van alles en 
nog wat. 

En: wees veurzichtig met waj’ zegt: het 
heurt nauw ! 
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COLUMN

Trouw en ontrouw
Henk van Kalken

Het is iets waarvan ik me in het voorjaar, 
rond april, steeds opnieuw bewust word. 
De natuur barst op het moment dat ik dit 
schrijf weer uit haar voegen. Overal in- en 
om Roderwoldse en wereldse omstreken. 
Knoppen openen of staan op het punt om 
dat te doen, kleurige bloemblaadjes wrin-
gen zich naar buiten. 

De eerste hommels zoemen en de vogels 
tjilpen, koeren en zingen en doen wat ze 
verder allemaal nog meer plegen te doen. 
Mijn zestien goudwindes in de vijver doen 
ook aan het voorjaar. Ze zijn met z’n allen 
ongeschonden de winter doorgekomen, 
hoewel de blauwe reiger snode bedoe-
lingen met hen had. Het moest wel elke 
dag frustrerend zijn, steeds dat vergeefse 
bezoek aan wat hij zag als zijn privé-vis-
winkel. Maar ja, hij betaalde ook nooit wat, 
dus terecht dat hij niks kreeg.

Toch blijft het wonderlijk. De natuur 
kraakt in al haar uitbottende voegen, ook 
al worden we van alle kanten bedreigd 
door Noord-Koreanen, Russen en jihadis-
ten. De natuur doet niet aan politiek. De 
politiek doet wel aan de natuur. Zij wil 
voortdurend bepalen wat mag leven en 
wat dood moet, wat vernietigd, vervuild 
en vergiftigd mag worden in- en uit naam 
der economie, en wat niet. De natuur laat 
gewoon, zoals elk jaar, knopjes ontluiken, 
eitjes uitkomen, laat groeien wat groeien 
kan, zonder allerlei opvattingen over wat 
‘onkruid‘ of ‘ongedierte’ is. 

Alles trilt van het leven, ondanks alle 
inspanningen van mensen om dat leven 
onder controle te krijgen. 

Waarom de natuur gewoon onbewo-
gen doorgaat weet niemand. Er is geen 
waarom. Het één komt uit het ander voort, 
in een ritme dat we waarschijnlijk nooit 
zullen begrijpen. 

Toen ik jong was las ik eens een gedicht, 
waarvan ik me nog één regel herinner: “De 
natuur blijft ons trouw.” Er had nog een 
regeltje aan toegevoegd moeten worden. 

“Wij de natuur niet.”

AANKONDIGING

Fietsoriënteringsrit
3 juni

 

 

 

 

En na afloop van de fietstocht kun je natuurlijk nog even 
gezellig nazitten…. 

Fietsoriënteringsrit  
Dorpsbelangen 

Wanneer?  Zondag 3 juni 2018 

Waar?  Vertrek vanaf Café Scheepstra 

Hoe laat?  Aanmelden tussen 13.30 – 14.00 uur 

 Vertrek: vanaf 14.00 uur 

Voor wie?  Voor het hele gezin 

F i e t s  g e z e l l i g  m e t  o n s  m e e !  



VERSLAG

Wilgen knotten

Op zaterdag 28 april heeft het, inmiddels, 
vaste groepje Rowolmers de wilgen langs 
het voormalig fietspad richting Peizerdiep 
weer geknot. Het weer was ons goed 
gezind. 

Nadat we de laatste wilg hadden geknot 
begon het te regenen. Naast het gebruik 
van handzagen hadden we één kettingzaag 
wat de klus bespoedigde. Al met al weer 
een gezellige morgen. De wilgen kunnen er 
weer een jaar tegenaan. 

advertenties
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INGEZONDEN

Galerie Huis ter Heide opent met geheel vernieuwde expositie

Huis ter Heide – Galerie Huis ter Heide 
opent op zondag 6 mei om 14.00 uur een 
weer geheel vernieuwde expositie met veel 
bijzonder werk.

De tentoonstelling loopt van  zondag 6 mei 
tot en met zondag 24 juni. Vanaf twee uur 
is iedereen van harte welkom bij de ope-
ning om daarna het nieuwe werk van de 
leden van het kunstenaars-collectief en de 
gastkunstenaars te bekijken.

Bij deze opening is er speciale aandacht 
voor Wiepke Folkerts als lid van het col-
lectief, die deze keer met 15 werken een 
uitgebreide expositie heeft. Hij zal bij de 
opening iets vertellen over het werk dat de 
komende periode te zien is in de Galerie.
Wiepke is al een aantal jaren lid van het 

kunstenaarscollectief Huis ter Heide en 
exposeert nu met 15 van zijn werken in de 
Galerie. In deze expositie staan de series 

Coastal Illusions en Industrial Landscapes 
centraal. Coastal Illusions is gemaakt aan 
de prachtige kust van Noord Nederland. 
De rust en de ruimte daar, zijn voor hem 
een voortdurende inspiratiebron. 

Industrial Landscapes gaat over het indus-
triële landschap en hierin staan vorm en 
configuratie centraal. Zijn inspiratie daar-
voor komt met name van de pioniers op dit 
gebied, Bernd en Hilla Becher. 

Naast het werk van de leden is er van drie 
gasten heel divers werk te bewonderen.

Twaalf jaar geleden is Tiny met beeldhou-
wen begonnen. Vanaf het begin werd zij 

door de stenen gegrepen. Het lijkt wel of 
een steen haar door de grondvorm vertelt 
wat het wil worden. 

Wiepke Folkerts

Tiny de la Ferté
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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)

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke 

bouw- en isolatiematerialen 
Ook voor al uw schilderwerken.

Altenaweg 1, 9321 XG Peize  Tel. 06- 12 504 492
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Zo ontstaan haar beelden als het ware 
spontaan. 

Het liefst maakt ze fantasiefiguren van 
mens en dier die ze neerzet met eenvou-
dige lijnen. 

Het met de hand bewerken van de steen 
waarbij ze langzaam een figuur ziet ont-
staan, geeft haar veel voldoening.

Kim is beeldend kunstenaar en werkt 
tevens als kunstdocent. 

Ze heeft de opleiding conceptuele vormge-
ving aan de koninklijke academie te Den 
Haag afgerond en daarna een vakoefe-
ning aan de Iittala Design Glas School in 
Finland doorlopen. Glaskunst is voor haar 
het samengaan van ambacht en kunst; het 
com-municeren tussen de twee. 

Aan de ene kant de techniek, het vormge-
ven en het stoken van materiaal, aan de 
andere kant de artistieke zeggingskracht 
van glas en het uiteindelijke kunstobject.

Anouk is in 1997 afgestudeerd op de afde-
ling beeldhouwen aan de kunstacademie 
AKI te Enschede. Met haar figuratieve 
sculpturen creëert Anouk verhalen die een 
reflectie vormen van het leven. 

Met behulp van dierlijke en mensfiguren 
verbeeldt zij deze verhalen. De onder-
werpen kunnen variëren van diepzinnige 
tot komische vertellingen. De kracht van 
haar beelden schuilt in hun humor en 
verbeeldingskracht.

Openingstijden

Galerie Huis te Heide is gevestigd aan de 
Norgervaart 10A en is geopend op vrijdag- 
zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Voor meer informatie, zie de website www.
galeriehuisterheide.nl.

Kim ten Oever

Anouk de Groot
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AANKONDIGING

Rowolmer Fair 2018
9 september
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INGEZONDEN

Bij de molen schilderen
Fokko Rijkens

Na een winterseizoen in mijn atelier aan 
de Hoofdstraat te schilderen is het heerlijk 
om met het mooie weer naar buiten te gaan 
om onze prachtige omgeving te schilderen.

De Molen, maar ook de Schipsloot zijn 
natuurlijk dankbare onderwerpen om te 
schilderen. Misschien dat een aantal wer-
ken tijdens KunstmomentenNoordenveld 
in Norg te zien zijn 2/3 juni www.
kunstmomentennoordenveld. 

Volgend jaar zal kunstmomentenNoorden-
veld plaatsvinden in Roderwolde en 
omgeving  KunstmomentenNoordenveld is 
een podium voor amateur-kunstenaars.

Hennie Buiter

Ina Smilda

Rechtsachter Janet Talens/ midden 
Ginie van der Veen(Groningen) / 
voorgrond Murk de Jong(Peize)

Dineke Bos en Connie Bomert
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INGEZONDEN

Verslag Galerie Huis ter Heide opening
Foto’s Wiepke Folkerts

HUIS TER HEIDE – Galerie Huis ter Heide 
kende afgelopen zondagmiddag een druk 
bezoch-te opening van de expositie in mei 
en juni. Er is dan ook weer genoeg te zien 
en bewonde-ren voor de kunstliefhebbers. 
De tentoonstelling loopt nog tot en met 
zondag 24 juni. 

Bij deze opening was er speciale aandacht 
voor Wiepke Folkerts als lid van het col-
lectief, die deze keer met 15 werken een 
uitgebreide expositie heeft. In deze expo-
sitie staan de series Coastal Illu-sions en 
Industrial Landscapes centraal. 

Coastal Illusions is gemaakt aan de prach-
tige kust van Noord Nederland waar de 
rust en ruimte voor hem een voortdurende 
inspiratiebron zijn. 

Industrial Landscapes gaat over het indus-
triële landschap en hierin staan vorm en 
configuratie centraal. Zijn inspiratie daar-
voor komt met name van de pioniers op dit 
gebied, Bernd en Hilla Becher. 

Naast het werk van de vaste leden van het 
collectief is ook zeer divers en gevarieerd 
werk te zien van drie gastkunstenaars.

Tiny de la Ferté

Twaalf jaar geleden is Tiny met beeldhou-
wen begonnen. Vanaf het begin werd zij 
door de stenen gegrepen. Het lijkt wel of 
een steen haar door de grondvorm vertelt 
wat het wil worden. Zo ontstaan haar beel-
den als het ware spontaan. 

Het liefst maakt ze fantasiefiguren van 
mens en dier die ze neerzet met eenvou-
dige lijnen. Het met de hand bewerken van 
de steen waarbij ze langzaam een figuur 
ziet ontstaan, geeft haar veel voldoening.

Kim ten Oever 

Kim is beeldend kunstenaar en werkt 
tevens als kunstdocent. Ze heeft de oplei-
ding conceptuele vormge-ving aan de 
koninklijke academie te Den Haag afge-
rond en daarna een vakoefening aan 
de Iittala Design Glas School in Finland 
doorlopen. 

Tiny de la Ferté met haar stenen beelden.

Kim ten Oever met haar glaswerk.
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Glaskunst is voor haar het samengaan van 
ambacht en kunst; het com-municeren 
tussen de twee. Aan de ene kant de tech-
niek, het vormgeven en het stoken van 
materiaal, aan de andere kant de artistieke 
zeggingskracht van glas en het uiteinde-
lijke kunstobject.

Anouk de Groot 

Anouk is in 1997 afgestudeerd op de afde-
ling beeldhouwen aan de kunstacademie 
AKI te Enschede. Met haar figuratieve 
sculpturen creëert Anouk verhalen die een 
reflectie vormen van het leven. Met behulp 
van dierlijke en mensfiguren verbeeldt zij 
deze verhalen. 

De onderwerpen kunnen variëren van 
diepzinnige tot komische vertellingen. De 
kracht van haar beelden schuilt in hun 
humor en verbeeldingskracht.

Openingstijden

Galerie Huis te Heide is gevestigd aan de 
Norgervaart 10A en is geopend op vrijdag- 
zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Voor meer informatie, zie de website www.
galeriehuisterheide.nl.

Voegen

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

Geboortenieuws!
Op 15 maart is onze dochter Marlou 
Speelman geboren.

Via deze weg willen we iedereen bedanken 
voor vele leuke en lieve kaartjes en felicita-
ties die we hebben mogen ontvangen.

Groetjes Arjen Speelman, Dorien Bolhuis 
en Marlou Speelman

Hoofdstraat 78 te Roderwolde

Gezocht eierbroedmachine
Ik ben op zoek naar een eierbroedmachine, 
heb je er 1 die ik mag lenen of mag overne-
men, dan kun je mij bellen 06-24887716 of 
een e-mail sturen naar pieref@gmail.com.

Groetjes Tijs Noordhof, Achtersteweg 10 te 
Roderwolde

Oproep
De examentijd is weer begonnen. Wilt 
u geslaagden via een berichtje in de vol-
gende Wôlmer feliciteren, dan kan dat. 

Wij plaatsen graag uw felicitaties! Deze 
kunt u bij uitzondering tot en met 15 juni 
inleveren.
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Dorpsagenda

zondag 27 mei 2018   
Tennisvereniging: Toernooi rood, jeugd 6 
t/m 9 jaar, ook voor niet leden en andere 
verenigingen, tennisbanen Roderwolde

zaterdag 2 juni 2018    
Het Rowolmer Archief: Open Archief in het 
MFA, 10.00 - 12.00 uur

zaterdag 2 juni 2018    
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan

zondag 3 juni 2018   
Dorpsbelangen: Fietsoriënteringsrit voor 
het hele gezin, inschrijving tussen 13.30 en 
14.00 uur, café Scheepstra

zondag 3 juni 2018   
Tennisvereniging: Hapjestoernooi voor 
seniorleden

dinsdag 5 juni 2018    
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in 
het Jeugdgebouw voor iedereen, 10.00 - 
11.30 uur

woensdag 27 juni 2018    
Obs Het Palet: Peanutbaltoernooi in Roden, 
groep 7 en 8 

zaterdag 7 juli 2018    
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan, 
13.30 - 17.00 uur

vrijdag 20 juli 2018 t/m zondag 2 september 
2018 Obs Het Palet: ZOMERVAKANTIE

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 juni 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



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

www.esthervandijk.eu
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Openingstijden:
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050 - 5018788   www.quarts.nl

- wandtegels

- vloertegels

- natuursteen

- badkamers

- hardstenen dorpels

- vensterbanken

- sanitair

- vakkundige tegelzetters
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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

 


