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Van de redactie

In dit nummer

Ilse Blaauw

Het is weer voorbij die mooie zomer....en
wàt een zomer hebben we gehad! Voor
sommigen te heet en eigenlijk veel te
droog, maar vol op zon! Ik hoop dat u er
toch vooral van genoten hebt.
In en om Roderwolde viel in ieder geval
voldoende te doen en te genieten. In deze
Wolmer krijgt u een aardig beeld van wat
er zoal te beleven viel.
En wie weet, gaan we nog een heerlijke
nazomer tegemoet! Ook dan hoeven we
ons niet te vervelen. De nieuwe dorpsagenda is uit en er staan oude bekenden en
nieuwe activiteiten op, zoals twee keer
een Pubquiz in het MFA. Ook kunt u in
deze Wôlmer lezen dat het Vrouwencafé
weer opgestart wordt. Wat nog niet in de
dorpsagenda staat, maar wat u, als trouwe
lezer en adverteerder niet mag missen, is
ons kadoortje aan u!
Uw redactie heeft samen met het bestuur
van het MFA een leuke verrassing voor u.
Wilt u weten wat? Sla dan gauw om naar
pagina 21!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Roderwolderweg net voor de bouwvak klaar
Het groot onderhoud, gepleegd aan het
stuk Roderwolderweg, tussen de kruising
met de Haarveensedijk en de driesprong
bij Halbe Wobbes, is gereed. Het heeft wat
langer geduurd, dan gepland, maar het
werk kwam net voor de bouwvakvakantie
klaar. Als je nu over de weg rijdt, kun je
niet zeggen, dat die hobbelvrij is, maar het
geheel is behoorlijk opgeknapt.
Bouw tunnel Brunlaan opnieuw vertraagd
Doordat er nog steeds bezwaren (o.a. paarden die niet door de tunnel zouden willen)
tegen de aanleg van de fietstunnel onder
de Groningerweg in Peizerwold zijn, is er
opnieuw vertraging ontstaan bij het realiseren ervan. Hoe lang gaat dit nog duren?
Zomermarkt zeer geslaagd
De zomermarkt van de Meul’nkaomer,
gehouden op het terrein van de molen,
trok ook deze keer een flink aantal bezoekers. Het weer werkte goed mee en de
stemming was opperbest. Er werden goede
zaken gedaan en dus was het evenement
zowel voor de organisatie als de bezoekers
geslaagd.
Koen Maris opnieuw Nederlands kampioen
Onze dorpsgenoot Koen Maris is dit jaar
opnieuw Nederlands kampioen Stockcar
F1 geworden. Tijdens de races in Sint

Maarten (Noord Holland) was hij door de
concurrentie niet te verslaan. Zijn zwager Edwin Ploeg deed het ook goed, door
in dezelfde klasse 3e te worden. Heren, van
harte gefeliciteerd.
Hooibrand in de Onlanden
Onlangs brak er brand uit in de hoop
maaisel, die bijeengebracht was op de verzamelplaats langs de Roderwolderdijk in
de Onlanden. Een deel van dit maaisel is in
balen geperst en wordt gebruikt als strooisel in de stallen van de koeien. Het losse
maaisel wordt afgevoerd en dan uitgestrooid en omgeploegd op de akkers waar
aardappelen worden verbouwd. Hierdoor
krijgt de grond een betere structuur. Als
dit maaisel op een hoop wordt gegooid
begint het normaliter wat te broeien. Vaak
houdt dat ook weer op, maar in sommige
gevallen gaat het door en wordt het zo heet,
dat het gaat branden. Zoiets wordt hooibroei genoemd.
En dat was hier dus het geval. De brandweer werd opgeroepen en die kwam ook,
maar in dit geval zonder zwaailampen en
loeiende sirenes. De bluswerkzaamheden
werden kordaat opgepakt, maar het vuur
bleek hardnekkiger dan gedacht. Steeds
laaide het vuur weer op en de brandweer
heeft dan ook 3 dagen nodig gehad om het
vuur te doven.
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Een yurt in Roderwolde
Het is u misschien opgevallen, dat er een
aantal weken geleden opeens aan een aantal bomen langs de weg een velletje papier
was aangebracht, waarop een studente een
oproep deed, om voor haar studie, op een
stukje grond hier in de buurt, een yurt te
mogen plaatsen.
Een yurt is een Mongoolse indianentent.
Deze yurt wil ze een paar jaar gebruiken
bij haar studie geestelijke gezondheidszorg.
De oproep is niet onbeantwoord gebleven,
want ze heeft een plekje gevonden achter
het huis van de familie Fennema aan de
Hoofdstraat.

bedrijf Buiter Roden. En dat is geen kattenpis. Ga er maar aan staan: 5000 vierkante
meter.
Daarvoor moet een gecertificeerd bedrijf
worden ingeschakeld, die met “zogenaamde maanmannetjes” de klus moet
klaren. En dat gaat flink wat geld kosten.
Maar Jan en Hennie kijken vooruit en
investeren meteen in isolatie, waardoor
een deel van de kosten automatisch worden terugverdiend. De klus wordt in 3
fases aangepakt.
Dat zo’n klus geen alledaagse is, blijkt wel
uit het feit, dat RTL t.v. daarvoor belangstelling toonde en hierover een reportage
gaat maken, die u allemaal kunt zien. Op
zondag 7 oktober a.s. wordt die uitgezonden op RTL7.
Openluchtspel
Ondanks het feit, dat de weergoden
het openluchtspel niet elke avond gunstig gezind waren, mocht de commissie
dit jaar toch weer zo’n 1500 bezoekers
verwelkomen.
Het stuk: De nachtoel van Weering, werd
4 keer met verve ten tonele gebracht,
ondanks de neerkomende regendruppels.
Ook het publiek trok zich niets aan van
het weer en het bleef, gehuld in regenpak
of poncho, op de desbetreffende avond,
geduldig het eind afwachten.

Asbestsanering in volle gang
De Nederlandse overheid is van plan om
vanaf 2024 alle daken, die nog voorzien
zijn van asbest, verplicht te laten verwijderen. Om dit te bevorderen is er tot 31
december 2019 nog de mogelijkheid daarvoor subsidie aan te vragen. Verschillende
eigenaren hebben daarom besloten daarmee alvast te beginnen. Zo ook Jan en
Hennie Buiter, de trotse bezitters van het

Ons openluchtspel mag zich verheugen
over het feit, dat zij met een flink aantal
vrij jeugdige spelers een prachtige uitvoering neerzetten. Want het spreekwoord
zegt niet voor niets: Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst.
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Zonovergoten Rowolmer fair
Diezelfde weergoden waren de organisatie van de Rowolmer fair wel goed gezind.
Toen de 100 old timers, die zich hadden ingeschreven voor de 5e Rowolmer
Rondrit, druppelsgewijs binnenreden,
scheen de zon volop. En tussentijds kwam
de drukte langzaam op gang. De bezoekers
konden op hun gemak bij de ruim opgezette kraampjes langs lopen om te zien of
er wat van hun gading bij was. En dat was
er genoeg, want de keus was groot.
Natuurlijk was, zoals gewoonlijk, de
grootste drukte bij de eet- en drinkgelegenheden, maar ook had de rest niet
over belangstelling te klagen. Het liep de
hele dag gestaag door en het moet gezegd:
de organisatie had de zaakjes goed voor
mekaar. Het is te hopen, dat hun oproep
voor opvolgers, niet in de wind wordt
geslagen, want het zou toch eeuwig zonde
zijn als zo’n mooi evenement uit ons dorp
zou verdwijnen.
Autobus
Het is u misschien opgevallen, dat er
enkele weken al, op maandag en woensdag een autobus van Dorenbos door het
dorp rijdt. De reden ervan is, dat op beide
dagen 2 groepen van basisschool De Flint
uit Nietap hier gymles ontvangen. De
nieuwe gymjuf van onze basisschool Het
Palet geeft ook les op De Flint en Erik
Beumer, directeur van beide scholen, heeft
ervoor gezorgd, dat die lessen hier gegeven worden, i.p.v. in sporthal De Hullen
in Roden. Ons MFA profiteert er mooi van
mee. Klasse!
Het Rode Hert gaat weer open
De nieuwe uitbaters van ons dorpscafé Het
Rode Hert gaan de zaak weer open doen.
Het café heeft een opknapbeurt gehad en
de schuur zal worden verbouwd tot een

geluidsstudio, waarin opnames gemaakt
kunnen worden. Maar uitgesloten is het
niet, dat er ook optredens van o.a. orkesten
en bandjes gaan plaatsvinden. Daarvoor
moet het geluiddicht worden gemaakt.
Naast het café zal ook het terras weer in
gebruik worden genomen. De redactie van
de Wôlmer wenst Bien en Hans heel veel
succes.
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(nieuw en gebruikt)

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

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

Duurzaamheid

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

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

Iedereen kan zingen, ontdek jouw talent !
Esther van Dijk is een enthousiaste, klassiek geschoolde
zangeres. Zij biedt zangles aan volwassenen en kinderen. Mail
of bel voor een gratis proeßes naar:
Esther4singing@gmail.com
06 51 76 70 81
Hoofdstraat 38A
9315 PC, Roderwolde
www.esthervandijk.eu

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.

Transportweg 3 - 9301 ZX Roden

Schoolnieuws

1 Samen lukt alles beter.
2 Spullen van een ander zijn net zoveel

Marijke Vrij

waard als je eigen spullen.
Start van het schooljaar
Na de zomervakantie hebben we iedereen
weer van harte welkom geheten op onze
school. De eerste week van het schooljaar zijn we in alle groepen gestart met
de vakantieverhalen, het wennen aan
de nieuwe groepssamenstelling en het
bespreken van afspraken en regels die we
op school hebben. We zijn dit schooljaar
gestart met 45 leerlingen. Deze leerlingen
zijn verdeeld over drie groepen.
hhGroep 1/2 : juf Anyta maandag en
dinsdag, juf Marije H. woensdag t/m
vrijdag
hhGroep 3/4/5: meester Mark op maandag
en juf Marijke dinsdag t/m woensdag
hhGroep 6/7/8: juf Marije W.
Meester Mark zal ook op dinsdag aanwezig
zijn om aan kleine groepjes les te geven en
het team te ondersteunen.
Directeur Erik Beumer is op maandagmiddag, dinsdagochtend en woensdag
aanwezig op het Palet. Op maandag neemt
Marijke Vrij taken van hem op zich. Verder
bestaat ons team uit IB-er Rita Schuurman
(op woensdag aanwezig) en conciërge Ko
Sap op dinsdag en woensdag.
Schooltijden
Het komende schooljaar zijn de schooltijden voor groep 1 t/m 8 weer iedere dag
gelijk. ’s Ochtends om 8.30u tot ‘s middags 14.00u. Van 12.00u tot 12.30 is er een
lunchpauze en blijven alle leerlingen op
school.
Regels en afspraken op school
. Onze schoolregels zijn:
Samen spelen, samen sporten, samen werken, samen opruimen.

3 Luister goed naar elkaar en laat dat ook

zien.
4 Allemaal hetzelfde is ook maar saai.
5 Ruzie? Praten helpt, schoppen en slaan

niet.
6 Voor schooltijd en in de pauze speel je
op het schoolplein.
T.a.v. het gebruik van het plein en de veiligheid hebben we de volgende afspraken
gemaakt:
7 Er mag op het kleine plein niet worden
gevoetbald.
8 Het is niet toegestaan op het plein te
fietsen (buiten fietsdagen om).
9 We vinden het leuk en gezellig dat er
ook na schooltijd op het plein wordt
gespeeld, maar dan wel met de nadruk
op spelen.
Naast deze algemene regels is er in iedere
groep aandacht voor afspraken die in de
groep gelden. Deze afspraken worden
zoveel mogelijk in overleg met de leerlingen gemaakt.
Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 26 september t/m
3 oktober 2018 is het weer zover: de
Kinderpostzegelactie. Ruim 160.000
kinderen gaan dit jaar langs de deuren.
Dit jaar doen ook de kinderen van Het
Palet weer mee. We wensen hen heel veel
succes!
Floralia
De jaarlijkse Floralia vindt plaats op
13 oktober 2018. Het thema is dit jaar
“Ruimtevaart”. Deze activiteit wordt georganiseerd door VOOOR. U bent uiteraard
weer van harte welkom!
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Bovenbouw
FAIR 2018
Op zondag 9 september werd de rowôlmer fair gehouden bij OBS het palet in
Roderwolde.
Ik moest om half 8 de kraampjes op hun
plek zetten. Daarna heb ik geholpen met
het verwisselen van vuilnis zakken. En
toen gingen Lucas en ik helpen met sjouwen. En daarna was het afgelopen.

Fair Roderwolde
In Roderwolde is er jaarlijks een fair bij het
M.F.A meestal in september.
S ’Ochtends waren er maar een paar
mensen maar later waren er steeds meer
mensen. Tot dat het gewoon helemaal vol
was. Mensen die van een suikerspin genoten of van ijs en nog veel meer lekkers.

De FAIR werd voor de 7e keer gehouden, en
het was de 5e keer met een rondrit voor
oldtimers. Meehelpen aan de FAIR is vrijwillig en leuk.

Er waren zeepjes, houten borden, tassen.
Schoonmaak spullen en een golfkarretje.
Er werden ook lootjes namens het M.F.A
verkocht. S ’avonds werden alle kraampjes afgebroken. Daarna is er met alle
afbrekers en mensen die hebben geholpen
bitterballen en patat gegeten.

Kortom het was heel leuk!

Kortom het was er erg gezellig!

Geschreven door: Sem Raangs

Geschreven door Leonie Keun

Middenbouw
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Peuterspeelgroep en
BSO de Boemerang
Het is alweer de tweede week van september en we zijn net weer begonnen met een
nieuw schooljaar. Voor de zomer hebben
we afscheid genomen van Jasmijn en Ilse ,
zij werden allebei 4 jaar. Wij wensen hun
een gezellige tijd toe in groep 1! We namen
voor de zomer ook afscheid van Jesse en
Elmer van de BSO. Ik wens ze allebei veel
succes en plezier toe, Jesse op het voortgezet onderwijs en Elmer de resterende tijd
op school.
We hadden het thema zomer en veel plezier beleefd aan de in de klas opgezette
tent,waterpret buiten en verder hebben we
lekker buiten gespeeld.Na de zomer mocht
ik twee nieuwe peuters verwelkomen:

Quinn en Romee. Ondanks dat het wel
even wennen is voor beide kinderen hebben zij zich al prima vermaakt en ik wens
ze een hele fijne tijd toe bij ons op de
peuterspeelgroep!
Wij zijn nu met het thema “Welkom” bezig.
Dit thema gaat over naar het kinderdagverblijf of peuterspeelgroep gaan, en wat daar
allemaal bij komt kijken.
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Zo werk ik met dagritmekaarten, dit is
handig, zo kunnen de peuters zien wanneer het tijd is voor fruit, of wanneer de
papa’s en mama’s komen.
Ik lees ook veel voor, dit is goed voor de
woordenschat van de kinderen. Ook zingen we veel liedjes.

Verenigingsnieuws
Dorpshuis
Rowolmer Fair en Rowolmer Rondrit
Na een voorbereiding van enige maanden,
was het zondag 9 september dan zover, op
deze dag stond de 7de Rowolmer fair en
de 5de Rowolmer rondrit gepland. Zoals
elk jaar was er met heel veel enthousiaste
vrijwilligers hard gewerkt om de fair en
de rondrit tot in de puntjes te verzorgen.
Aan alles werd gedacht, de aankleding, de
verkeersregelaars, het gratis parkeren en
zelf aan het publiek dat minder goed ter
been is.

Het enige wat we niet konden beïnvloeden,
was het weer. Maar ook deze keer waren
de weergoden ons tijdens het opbouwen
van de fair op zaterdag en gelukkig ook op
de zondag zelf heel gunstig gezind.
Dit mooie weer, bracht in combinatie met
de Rowolmer fair en de Rowolmer rondrit heel veel bezoekers naar ons kleine
dorpje. Al dit verkeer werd door de verkeersregelaars in goede banen door het
dorp geleid. Vorig jaar waren er helaas
bezoekers die zich niets aantrokken van
het ingestelde tijdelijke parkeerverbod
aan de Hoofdstraat, de Kruiskamp, de
Hansenkamp en de Pastorielaan. Dit jaar
was dat goed geregeld. Helaas waren er nu
bezoekers die het parkeerterrein niet goed
konden vinden, waardoor de Kruiskamp
tot ver richting Sandebuur “verstopt”
stond. Gelukkig werd dit snel door de
verkeersregelaars opgemerkt en in goede
banen geleid.
Met ruim 70 standhouders was er ook
dit jaar weer een breed aanbod van
ambachtelijke producten, lifestyle en
woonaccessoires. De fair had ook de
inwendig mens veel te bieden, zoals zelf
gerookte paling, saté, eigengemaakte
crêpes, broodjes hamburger, ijs en koffie. Naast al deze mooie producten en het
voedsel, kon er ook een gokje gewaagd
worden bij de verloting. Dit jaar waren er
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weer leuke prijzen met als hoofdprijs een
ultralight vlucht.
Voor het publiek dat minder goed ter been
is, was er een pendeldienst geregeld, die
deze bezoekers gratis van het parkeerterrein naar de fair vervoerde en visa versa.
5e Rowolmer Rondrit
Wat een luxe vergeleken met vorig jaar dat
we ons geen zorgen hoefden te maken over
de staat van ons sportveld en de stukjes
onverharde weg die in de route van dit
jaar waren opgenomen! Probleemloos
konden de meer dan 100 oldtimers netjes op plek gezet worden door de vele
verkeersregelaars.
De deelnemers hebben net als vorige
jaren 2 routes gereden en tussendoor een
lunch gekregen op het sportveld. De door
de vrijwilligers gemaakte 40 liter soep en
600 bolletjes waren maar zo op. De ochtendroute ging dit jaar over mooie kleine
weggetjes door het Groninger landschap
tot aan Garnwerd en de middagroute
had wat meer begroeiing langs de weg
en kwam o.a. door Steenbergen, de Wilp,
Noordwijk via Leek weer in Roderwolde
uit. Bij het uitrijden van het dorp werden
alle deelnemers op de Hooiweg eerst door
Joris Brouwer weer op de foto gezet. Deze
foto krijgen de deelnemers als aandenken
thuis gestuurd.
Ook dit jaar hadden de deelnemers weer
de meest uiteenlopende auto’s waarvan
sommige meer dan 90 jaar oud waren!
Bijzonder was dat er dit jaar weinig technische malheur was met de ‘aole auto’s’. Een
losse zekering veroorzaakte haperende
elektronica bij een Volvo Amazone en
onderweg moesten de contactpunten van
een Fiat X1/9 even gevijld worden. Alleen
bij vertrek weigerde een Citroen Traction

Avant na een dag trouwe dienst weer naar
huis te gaan. Met een luide knal liet de auto
weten wat problemen te hebben met de
benzine toevoer.
Omdat er elk jaar een aantal deelnemers
gekleed in stijl van de auto komen hadden
we dit jaar ook een prijs voor ‘het mooiste
geheel van de dag’. Door een deskundige
jury, zelf uiteraard ook tiptop gekleed
in jurk (!) en bijpassend hoedje, werd
een oordeel geveld en uiteindelijk een
keuze gemaakt. De eerste prijs was voor
de familie de Boer uit Uithuizermeeden
in hun Chevrolet 5 Passenger Coupe
uit 1932. Als een stel echte jaren dertig
gangsters met hun flamboyante aanhang
bleven ze de hele dag in hun rol door de
jury proberen om te kopen en links en
rechts mensen te bedreigen met hun (nep)
pistool. Een terechte winnaar. De 2e prijs
was voor Jan Slijfer uit Peize die samen
met zijn kleinzoon een prachtig geheel
vormde in zijn Ford Pick up V8 uit 1939;
Stiefbeen&kleinzoon. De originaliteitsprijs
was voor de familie Simons in hun Kever
uit 1973. Hun auto was weliswaar niet
perfect maar het geheel klopte. Prachtige
hippiekleding en op het dak van hun
kever allerlei bijpassende attributen. Maar
daarnaast waren er nog veel meer deelnemers die veel werk van hun outfit hadden
gemaakt die er erg mooi uitzagen.
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Ook voor het spelelement hadden we dit
jaar iets nieuws bedacht. Tijdens de ochtendroute moesten de deelnemers 8 foto’s
in de juiste volgorde zetten. Hier zaten een
aantal makkelijk herkenbare foto’s tussen
van bijvoorbeeld een kerk en een molen
maar ook elektriciteitskastjes en masten
die meerdere keren langs de route stonden. Het was dan zaak om naar de details
op de achtergrond van de foto te kijken om
te bepalen wat de juiste volgorde van de
foto’s was. In de middag route stonden er
letters langs de kant van de weg die men in
de juiste volgorde moest noteren.

Dank aan vrijwilligers en sponsoren
Als organisatie kijken we terug op een
meer dan geslaagde dag. Graag willen we
alle vrijwilligers, die zich op welke manier
dan ook, hebben ingezet om deze dag tot
een enorm succes te maken, nogmaals
bedanken. Want zonder hun hulp was
het niet gelukt om dit geweldige resultaat
neer te zetten en hadden we niet terug
kunnen kijken op een zeer geslaagde en
zonnige dag. Maar, geen evenement zonder sponsoren; bij deze ook veel dank aan
alle sponsoren voor de ondersteuning op
welke manier dan ook.

Omdat er toch meerdere deelnemers
waren met hetzelfde aantal punten
bepaalde een bonusvraag de definitieve
uitslag. Voor de bonusvraag moesten de 6
deelnemers met het gelijke aantal punten
de gemiddelde leeftijd van de juryleden
van het mooiste geheel opgeven. Uit veiligheidsoverwegingen zal ik het antwoord
hier niet vrijgeven. Dat de 6 deelnemers
ook enigszins huiverig waren bleek uit het
feit dat alle gegeven antwoorden te laag
waren. Het kan natuurlijk ook als een mooi
compliment gezien worden voor Janna van
der Schans, Anneke Heuker en Roelfiena
ter Steege.

Op naar de 8e fair?
Heel veel standhouders hebben aangegeven dat ze graag volgend jaar willen terug
keren naar deze goed georganiseerde
en gezellige fair! En dat men graag mee
doet aan de Rowolmer Rondrit bleek ook
uit het feit dat we ook dit jaar weer een
wachtlijst hadden en dat mensen soms erg
teleurgesteld en een enkele keer zelfs boos
reageren als je zegt dat je vol zit.

1e prijs: Fam. Koelers uit Groningen met
een MG B
2e prijs: Fam. Dekker uit Peize met een
Volswagen T2 Westfalia (vorig jaar 1e prijs)
3e prijs: Fam. Stadman uit Roden met een
Mazda MX5

De huidige faircommissie heeft aangegeven dat ze na 7 jaar de fair organiseren, het
stokje over willen dragen (dit geldt niet
voor het organiseren van de Rowolmer
Rondrit, dit blijft Ronald doen). Ondanks
een eerdere oproep, hopen we toch dat er
meer mensen zijn die zich aanmelden om
volgend jaar opnieuw een fair te organiseren. Het zou immers erg jammer zijn dat
zo’n geweldig evenement niet meer terug
zou keren in ons dorp…..
Groet,
Ronald ter Steege, Hedzer Stelma, Gerda
Boonstra, Sjoerdina Stelma en Rina Jansma
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Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

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

€ 75,-

Wij kunnen ook de
verkoop van uw caravan/
camper regelen

Jacobskerk Roderwolde
Avondmaalstafel op kleur
Zoals een (groot) aantal mensen misschien
wel is opgevallen is de Avondmaalstafel
in de Jacobskerk gelakt in de kleur die in
overeenstemming is met de hoofdkleur
van de kerk. De werkzaamheden zijn in
één week voltooid en bestonden uit het
ontvetten, schuren en aanbrengen van vier
vernislagen.
Voor de kosten welke dit met zich mee
bracht heeft een inwoner uit de omgeving
van Roderwolde een bijdrage (onder voorwaarde dat deze aan de Jacobskerk besteed
zou worden) toegezegd.

Het Genootschap van Sint Jacob is opgericht op 25 juli 1986, de naamdag van Sint
Jacob en wil de belangstelling voor de
pelgrimstocht, in heden en verleden, vergroten en verdiepen.
Op zaterdag 14 juli wandelde een gezelschap van ongeveer 15 personen van het
“NGvStJacob” van Peize via Roderwolde en
de Onlanden naar Stad.
Wij kregen de vraag of ze de omstreeks
11.00 uur de Jacobskerk zouden kunnen

bezichtigen en een pelgrimsstempel konden krijgen? Natuurlijk kon dat, en op deze
warme zonnige dag werd, onder het genot
van een (zelf meegebrachte) versnapering de Jacobskerk bewonderd en kregen
de bezoekers een korte toelichting op de
diverse bijzonderheden om en in de kerk.
Dit werd zeer gewaardeerd en de wandelaars (en een tweetal fietsers) vervolgden,
na ontvangst van de Pelgrimsstempel, hun
weg richting de stad.
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Een blokje om met de oude Jacob
Dit was het thema van de zangdienst van
de Jacobszondag die dit jaar op 29 juli werd
gevierd.
En het was met recht een zangdienst. Lykle
de Boer, die sinds een aantal jaren deze
dienst voorbereidt, liet alle onderdelen
van de dienst door middel van een aantal
passende liederen zingen in de vorm van
“blokjes”.
De overdenking werd uitgevoerd in een
samenspraak tussen “de oude Jacob” en
zijn kleindochter –dochter van Benjaminwaarin de oude Jacob terugblikte op zijn
leven. Na de dienst was er, onder het genot
van een kopje koffie óf thee met een lek-

kernij, in de tuin van Mathilde te Velde
gelegenheid om in de schaduw van vele
bomen gezellig (na) te praten.
Koffieochtend
Tijdens de zomermaanden is er in
Roderwolde geen “koffie- en ontmoetingsochtend”, op het moment deze Wolmer”
bij u in de bus valt is de eerste keer (4 september) al weer geweest. De volgende keer
zal op 2 oktober, van 10.00 uur tot 11.30
uur zijn. Dus hebt u het gemist …. noteer

dan 2 oktober as. in uw agenda. We hopen
u dan te zien / ontmoeten !!
Boom
Dat was schrikken !! Kregen we 13 augustus het bericht dat er “bij windstil weer”
een dikke tak van de beuk in het openlucht
theater was afgeknapt. Gelukkig was er op
dat moment niemand aanwezig zodat er
geen persoonlijk letsel was.
Wel moest de boom nagekeken worden, ook met het oog op de komende
Openluchtspel voorstellingen en de
Openluchtdienst. Gelukkig viel het mee,
en volgens de deskundige was de boom,
zijn leeftijd meegerekend, best nog in
goede staat.

De tak was er afgeknapt door de warmte
waardoor het hout was gaan werken.
Gelukkig is de boom behouden en is het
weer veilig om de openluchtvoorstellingen
en openluchtdiensten te houden.
Openluchtdienst
Wie had dat gedacht !! Buienradar werd
in de gaten gehouden, maar na een zeer
regenachtige vrijdag en zaterdag, scheen
de zon tijdens de Openluchtdienst op zondagochtend 26 augustus.
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Ds. Walter Meijles ging voor en
Muziekvereniging “Oranje” uit Roden
onder leiding van Wilbert Zwier begeleidde de liederen.
Een groot aantal mensen (ongeveer 100)
vonden hun weg, met auto of op de fiets,
naar het Openluchttheater in Roderwolde
waar het thema van de dienst “stukje
bij beetje” was en ds. Meijles hulp had
van “de verzamelaar” om dit thema te
verduidelijken.
Alle ingrediënten bij elkaar zorgden ervoor
dat het een mooie dienst was waar iedereen van heeft genoten.

ALV Dorpsbelangen 21 november
De halfjaarlijkse Algemene ledenvergadering van dorpsbelangen is
op 21 november in het MFA. Eén van
de onderwerpen wordt waarschijnlijk het project Energieke Buurten.
De gemeente Noordenveld wil in
Roderwolde hiervoor een pilot starten.Op de ALV zullen we u hierover
informeren. Noteer de datum alvast
in de agenda. De agenda voor deze

ilmarah

Trainingen en

Bezorging Wolmer oktober later!

Dirk Magré
Hoofdstraat 6
Opgelet! In verband met de herfstva9315 PC Rod
kantie zal de Wôlmer in oktober pas
tel: 050 – 364
rond 29 oktober plaatsvinden. Wilt u
site: www.dil
Coachinghier rekening mee houden met uw kopij
@: info@dilm
en aankondiging van evenementen en
vergaderingen?

Advertentie

Gratis kennismaken:
Djembé spelen in de molen

Altijd al een keer de Afrikaanse djembé willen bespelen?
Weet je niet of het wat voor jou is?
Dan is dit je kans.
Op donderdag 18 okt. a.s. kun je
gratis kennismaken tijdens een proefles
in de molen van Roderwolde
van 20:30 - 21:45 u.
Vooraf opgeven is wel noodzakelijk.
www.djembe-roden.nl / Tel 050-3642669 / info@dilmarah.nl
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Rowolmer Archief
Berigt 48: het boek Rowol Toendertied
In 1989 werd uitbundig gevierd dat
Roderwolde 850 jaar bestond, dat wil
zeggen dat de kerk 850 jaar eerder voor
het eerst in een officieel document werd
genoemd.
In 2019 kunnen we dus stilstaan bij
“Rowol-880”. Dat is in elk geval een mooie
aanleiding om een jaar lang stukjes te
publiceren uit het onvolprezen boek
“Rowol Toendertied” dat in 1989 verscheen.
Veel lezers zullen het boek in de kast hebben staan, maar voor veel anderen zullen
de stukjes een eerste kennismaking zijn
met de verhalen en overzichten die toen
gebundeld werden.
Waarom verscheen dit boek? Het voorwoord was duidelijk:
- “Zou er niet eens een boek geschreven kunnen worden over Roderwolde
en omgeving? Een boek waarin allerlei
oude verhalen werden opgetekend en
waarin beschreven werd hoe het hier
vroeger was?” Dat was een vraag die
op een vergadering van de “Vereniging
voor Dorpsbelangen voor Roderwolde,
Foxwolde, Sandebuur en Matsloot” in
1985 gesteld werd. Er werd een speciale commissie gevormd, die zich met het
verzamelen van de stof zou bezighouden, waarna de redactie van het boek
zou worden opgedragen aan twee personen. Aanvankelijk wilde de commissie
zich beperken tot de tijd na 1884, het jaar
waarin Roderwolde door de aanleg van
een klinkerweg met de buitenwereld werd
verbonden. Er waren echter zoveel interessante dingen van voor die tijd, zoals de
bouw van de molen “Woldzigt”, het verplaatsen van de kerk enz., dat uiteindelijk

het boek een overzicht geeft van de tijd na
1800, met hier en daar een uitschieter naar
nog vroegere tijden.
Veel, vooral oudere inwoners van het dorp
werden ondervraagd, veel werd nageplozen in oude archiefstukken, in oude
kranten en in boeken. Een massa gegevens werd zo verzameld. De commissie
heeft getracht uit al dat materiaal een boek
samen te stellen, dat, naar zij hoopt, interessant zal zijn voor alle inwoners van
deze omgeving. De commissie bestond uit Jantje
Braams-van der Schans, Grietje CremerScheepstra, Jan Datema, Jannie Idema-van
Zanten, Corry Smit-Sunderman, Luut
Veldhuis, Ada van Dijk-van Eerden en Peter
van der Velde, waarbij de beide laatsten
de redactie vormden. Het kwam daarbij
goed van pas dat Peter van der Velde in
1978 mede-oprichter van de Historische
Vereniging Roon was en al veel informatie
over Roderwolde bezat. Ook was over de
historie natuurlijk wel meer geschreven,
zoals in de geschriften van Floris Aukema,
Jan Hagenauw en Hans Michel, maar dat
werd allemaal toch eerst eens goed tegen
het licht gehouden.
Eigenlijk was het de bedoeling geweest
om enkele jaren in alle rust te werken om
daarna met een flink boekwerk voor de
dag te komen. Toen echter de plannen voor
het feest van 1989 concreet werden, was
dat een uitgelezen gelegenheid voor de
presentatie en nam de druk flink toe. Maar
het zou prima voor elkaar komen!
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De Meulenkaomer
De grootste drukte in de Meulenkaomer
is achter de rug. Na twee Open
Monumentendagen ziet de winkel er een
stuk leger uit. We hebben afgelopen zomer
weer heel veel klanten en belangstellenden mogen ontvangen, vooral de speciale
evenementen zoals de Zomermarkt werden druk bezocht. Het mooie nieuwe
buitenbankje biedt niet alleen plaats aan
Meulenkaomermensen maar ook aan passanten die hier hun broodje eten en even
willen uitrusten. De grote Onlandenbank
aan de haven vinden sommige mensen niet
lekker zitten. Waar je ook gaat zitten, nergens heb je een mooier uitzicht dan voor
molen Woldzigt.
Toppers van dit seizoen waren natuurlijk
weer de planten, de gebreide sokken in alle
kleuren en maten, en de vele soorten jam
en vruchtensap. De vernieuwde inrichting
met de boom van Bram is iedereen goed
bevallen. Er werd een nieuw rek geplaats
voor het papierwerk van Agnes Germeraad
en de boekenkast kreeg een andere plek.
De antieke kinderwagen en het wandelwagentje zijn terugbezorgd bij de originele
bruikleengevers, de familie Braams-van
der Schans. Deze prachtige objecten uit het
verleden van de familie toen ze nog op de
Waalborg woonde, hebben dertig jaar het
interieur van de Meulenkaomer gesierd.
De omzet van het afgelopen jaar was dus
heel goed, maar ook de kosten waren
navenant hoog. De organisatie van de
Zomermarkt was een kostbare zaak omdat
we alle deelnemers graag in de watten
leggen. Zij krijgen, evenals alle vrijwilligers van de Meulenkaomer en van molen
Woldzigt, de hele dag vrij koffie en thee,
soep en broodjes tussen de middag en een
uitgebreide borrel met hapjes na afloop,

aangeboden. Naar de reacties te oordelen
wordt dit zeer op prijs gesteld. We houden ook de komende jaren deze goede
gewoonte in stand.
In het voorlaatste weekend van september
sluiten we de deuren. Het bestuur dankt
alle inbrengers en vrijwilligers voor de
geweldige inzet tijdens het afgelopen seizoen. We hopen dat komende winter veel
creatieve inwoners van Roderwolde en
omstreken hun beste beentje voorzetten
om de Meulenkaomer volgend jaar weer te
vullen met hun mooiste producten. Voor
nieuwe inbrengers en deelnemers is altijd
ruimte.

Voor de nieuwkomers in Roderwolde
die niet weten waar de Meulenkaomer is
gehuisvest nog even een beetje informatie:
De Meulenkaomer is een inbrengwinkel waar eigengemaakte producten van
inwoners van Roderwolde en omstreken
worden verkocht. De winkel is geopend
van eind april tot eind september en
zetelt in de westelijke vleugel van molen
Woldzigt, de vroegere knechtenkamer.
De winkel wordt beheerd door de stichting
Meulenkaomer Roderwolde. Wij hebben
vorig jaar ons dertig jarig jubileum gevierd.
Het Bestuur:
Greta Belga; Ada van Dijk; Trees Pruim;
Annie Scheepstra; Lia Snoek
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Uitnodiging voor abonnees en adverteerders van De Wôlmer:

CABARETGROEP NIET SCHIETEN speelt
TIJD VOOR EEN TRIO

in het MFA RODERWOLDE
ZATERDAG 10 NOVEMBER 20.00 UUR
De redactie van de Dorps- en Schoolkrant De Wôlmer organiseert op zaterdag 10 november
a.s. voor de abonnees en adverteerders, een GRATIS toegankelijke avond.
De cabaretgroep Niet Schieten verzorgt dan het programma: Tijd voor een trio.
Kaarten kunnen alleen vooraf gereserveerd worden, want Vol=Vol.
In verband met veiligheidsvoorschriften worden in het MFA namelijk
maar 250 bezoekers toegelaten. Per abonnee of adverteerder zijn
twee kaarten beschikbaar, die u wel vooraf moet reserveren. Ze
liggen dan op 10 november in het MFA voor u klaar. Deze kaarten zijn
inclusief een kopje koffie of thee, cake en een consumptie.
U kunt de kaarten op 3 manieren reserveren:
1. Mailen naar: de.wolmer@gmail.com
2. Een briefje in de brievenbus bij Bert Blaauw (Hoofdstraat 6, Roderwolde) of Sonja
Meijer, Dreesdestraat 16, Roden)
3. Persoonlijk bij één van de redactieleden
Eventuele nadere mededelingen worden in de komende Wôlmers vermeld. Een reden
temeer om ze goed te lezen.
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NATUUR EN OMGEVING

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

Het is ondertussen september en de zomer
is voorbij. Iedereen zal het met me eens
zijn dat dit een “onhollandse” zomer was
met zoveel zon, zulke hoge temperaturen en zo weinig regen. We hadden geen
beter jaar uit kunnen kiezen om eens niet
naar het zuiden te trekken, maar gewoon
in Nederland te blijven. Op een paar korte
tripjes naar Terschelling, de Friesche
meren en de Biesbosch na, zijn we gewoon
in Drenthe gebleven en daar is nog zoveel
te genieten met zulk mooi zomerweer,
dat we het buitenland totaal niet hebben
gemist.
Graag deel ik met jullie een paar bijzondere momenten, die we in onze nabije
natuur hebben beleefd. Op een excursie
bij het Zuidlaardermeer kwam de zeearend overvliegen, de grootste roofvogel
die we in ons land kunnen tegenkomen,
met een spanwijdte (vleugels) van bijna
tweeënhalve meter. Dat is ongeveer het
formaat van een flinke driezitsbank! Niet
voor niets wordt hij wel eens de vliegende deur genoemd. Ik had hem in het
Lauwersmeer ook al eens gezien, maar nog
nooit van zo dichtbij. Een indrukwekkend
gezicht. Misschien heb je ook in het DvhN
gezien, dat het zeearendpaar, dat in het
Zuidlaardermeergebied broedt, deze zomer
zelfs 2 jongen blijkt te hebben grootgebracht. Op 15 sept. mochten we tijdens
een excursie in De Onlanden deze luchtreus ook weer eens van redelijk dichtbij
bewonderen.
Iets minder reusachtig, maar toch ook
een indrukwekkende roofvogel, die we
deze zomer regelmatig in ons gebied kunnen waarnemen, is de visarend. Hij is niet

alleen door zijn grootte goed te onderscheiden van de buizerd en de kiekendief,
maar ook door zijn opvallende tekening.
Donkere, bijna zwarte bovendelen met
een vrijwel witte onderkant. Ook de kop
is wit met een zwarte streep die door het
oog loopt. Dit is goed te zien op de foto die
Lia van deze fraaie viseter heeft kunnen
maken.

Visarend

Begin september was ik met een groep
collega-natuurgidsen te gast in De Wieden
in de kop van Overijsel. Daar zagen we van
zeer nabij een boommarter die op een hooibult op jacht was naar muizen. Hij hield
ons goed in de gaten, maar omdat we in
een boot voorbijvoeren, vormden we blijkbaar geen directe bedreiging en had hij
geen haast om te vluchten. Voor een aantal
mensen uit de groep een kans om fraaie
foto’s te maken.
De boommarter lijkt erg veel op de steenmarter, die veel bekender (of beruchter?)
is, vanwege de overlast die hij bezorgt.
Een steenmarter had ik al wel eens gezien,
maar een boommarter nog nooit. Het geeft
je echt een geluksgevoel.
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Belga’s Internationaal Transport v.o.f.
alles
onder 1

Transportweg
3 - 9301 ZX Roden
dak

Buiter Roden

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

café HET RODE HERT
Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak:
- koffie/thee met ons eigen gebak,
- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,
- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet, hapjesbuffet,
- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels
Dit alles bereid in onze eigen keuken
U kunt ons bellen voor een afspraak
Marga La Crois en Ancel ten Hoopen
Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238
www.cafehetrodehert.nl

Voor al uw bloemen en planten,
rouw-, trouw- en bloemwerk
Koos Vrieling Boomkwekerij
Tuincentrum
Hovenierswerken
Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde

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

Ook voor aanleg en
onderhoud uitgevoerd door
vakbekwaam hoveniers!

www.koosvrieling.nl

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

heeft men er toch een bruikbare hoop
van weten te maken. Of de hoop nu toch
te klein was, of dat de snel optredende
begroeiïng met bijvoet en melde een belemmering vormde, oeverzwaluwen hebben
de nestelmogelijkheid deze zomer nog niet
ontdekt.

Boommarter in De Wieden;
(foto Timanca Manak)

Dat er veel vis zit in de ondiepe wateren
van De Onlanden blijkt wel uit het feit dat
de otters het hier zo goed doen. Uit sporen
en DNA-onderzoek blijkt dat er momenteel
minstens 8 volwassen exemplaren in De
Onlanden verblijven en er zijn opnamen
gemaakt, waarbij 5 exemplaren tegelijkertijd in beeld kwamen (2 moeders met
jongen). Een andere aanwijzing daarvoor
is de regelmatige verschijning van de visarend, wiens menu ook vrijwel uitsluitend
uit vis bestaat en dat kunnen behoorlijke
exemplaren zijn! Op de Onlandsedijk
lagen deze zomer de overblijfselen van wat
waarschijnlijk ooit een brasem geweest is.

Zandhoop bij de Matsloot tbv
oeverzwaluwnesten, toen nog
zonder onkruidbegroeiïng

Behalve een steeds gevarieerdere fauna,
vinden we in De Onlanden ook een steeds
rijkere flora. Orchideeën, parnassia, oranje
havikskruid en waterdrieblad zijn geen zeldzaamheid meer. Ook de hop, waarvan de
bijzondere bloeiwijze, de hopbel,

Brasemresten op de Onlandsedijk, prooiresten
van de visarend of van de visotter?

Waterdrieblad
(foto internet)

In het voorjaar kwam er dan eindelijk de
zandhoop die zou moeten dienen als huisvesting voor de oeverzwaluw. Hoewel we
op een wat royalere bult hadden gerekend
van een wat beter bewerkbare zandsoort,

smaakmaker is in de bierbrouwerij,
verbreidt zich steeds verder rond het
Leekstermeer.
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De hopbel

Er is echter niet alleen positief nieuws te
melden dit jaar. In een vorige aflevering
heb ik het al gehad over de exoten, planten
en dieren die hier niet thuishoren, maar
die, mede door het ontbreken van natuurlijke vijanden, zo hard groeien, dat ze de
inheemse soorten verdringen en voor
allerlei problemen zorgen. Op veel plaatsen in Nederland veroorzaken de japanse
duizendknoop, de reuzenberenklauw en de
grote springbalsemien een ware plaag.
In het water van De Onlanden zijn het
de waterteunisbloem en vooral de grote
waternavel die zich zo snel en uitgebreid
vermeerderen, dat de bestrijding ervan
door een aantal actieve vrijwilligers,
“vechten tegen de bierkaai” lijkt te zijn. In
de plassen ten zuidoosten van paviljoen
Cnossen is het met grote inspanning nog
een beetje in de hand gehouden, maar in
de moeilijk bereikbare grote slenk, die

van de Hooiweg naar het Leekstermeer
stroomt, groeit het zo hard dat de slenk
op sommige plaatsen al meer dan voor de
helft “dicht” zit.

Vlakbij de monding van de grote slenk
bedekt de grote waternavel al bijna
de helft van het wateroppervlak.

Alleen een strenge winter zou hier redding
kunnen bieden!

Molen Woldzigt doet mee en nodigt u uit
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INGEZONDEN

Natuur rond de boerderij
Rosemary en Harry Boerema
Hierbij doen wij enkele mededelingen
rond de natuurontwikkelingen bij onze
woonboerderij op Sandebuur.
Evenals in voorgaande jaren broedden
ook dit jaar weer meerdere soorten vogels
in onze tuin en in de garage. In de garage
krijgen de zwaluwen alle kans om te nestelen en te broeden. Dit jaar zijn er uit drie
nesten jonge boerenzwaluwen uitgevlogen.
Tot onze grote verbazing hebben de zwaluwen in juli een nieuw nestje gebouwd
onder de dakgoot, vlak naast onze voordeur, maar helaas zonder broedresultaat.
Zwaluwen zijn een echte jagers. Ze vliegen
veelvuldig op en neer boven het weiland
naast onze boerderij, jagend op insecten.
Bekend is dat ze in september aan hun trek
naar het zuiden beginnen, vaak wel zover
als Zuid Afrika. Eén van de meest actieve
vogels in onze tuin is het winterkoninkje.
We hebben er vier verschillende nesten
van gezien, waarvan één nest bovenop
een oud zwaluwnest in onze garage. Dat
gebeurde ook al in 2017 echter, nu aan de
tegenoverstaande wand. De ringmus, de
koolmees en de pimpelmees hebben weer
gebroed in de nestkasten. Als bijzondere
broedvogel noem ik de geelgors, die we
dagelijks hebben gezien. Waarschijnlijk
heeft deze vogel gebroed in de zwaar
begroeide wilg naast de koepelkas. Ook
kwikstaarten waren actief. Ze hebben
genesteld en gebroed onder de dakpannen van de garage. We zagen ze daarna
vaak pikken in het gazon, waarschijnlijk
op eitjes en larven van vliegen en steekmuggen. Daardoor bleef wellicht het aantal
steekmuggen beperkt, toen wij van het
fraaie buitenweer genoten. Een van de

meest bekende broedvogels is de merel,
waarvan er meerdere nesten met jongen
zijn uitgekomen. Het mooie is dat wij veel
vogelactiviteiten vanuit onze koepelkas
konden waarnemen, waaronder de bouw
van nieuwe nestjes van winterkoning. Dat
zijn prachtige bouwsels met zijingangen en
altijd in de luwte. Ook de reeën zijn weer
actief onder de fruitbomen in de voortuin.
Er vallen inmiddels appels en daar zijn ze
dol op. Het maïsperceel aan de zuidzijde
van onze tuin biedt hun dekking tegen
gevaren. We moeten er vroeg bij zijn om
de reeën te spotten maar, af en toe loopt er
ook wel eens een ree midden overdag in de
tuin onder de fruitbomen.

De koepelkas van waaruit de meeste
waarnemingen worden gedaan
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VAN ONDER DE WIEKEN

Het seizoen is bijna voorbij
Dirk Magré en Wilma de Bruin

In mijn laatste “van onder de wieken” hadden we zo ongeveer de hele zomer nog
voor de boeg. En wat een zomer hebben we
gehad! (Voor de boeren wel een tegenvaller door alle droogte). Inmiddels zijn we al
zo ongeveer in de herfst beland.
Met pensioen
Zoals jullie weten ben ik afgelopen mei
met pensioen gegaan. Officieel ben ik nu
dus niet meer de beroepsmolenaar op
Woldzigt. Naar aanleiding van veel vragen: Wij blijven overiges wel gewoon in de
molen wonen. Wat is er veranderd? Voor
mijzelf (en Wilma) heb ik nu meer vrije
tijd gekregen. Zo zijn we deze zomer twee
keer twee weken op vakantie geweest en
dat tijdens het zomerseizoen.
Voor de molen: Die moet nu helemaal door
vrijwilligers worden bemand. Ikzelf ben in
principe 1 keer per twee weken op vrijdag
en zaterdag in de molen. Als het even kan
draait de molen dan ook. Op de andere
dagen is er veelal een bezetting van nietmolenaars. Dan draait de molen niet. We
zijn ook minder dagen per week open:
donderdag t/m zaterdag (dus 3 dagen per
week i.p.v. 5).
Gelukkig is Harm Jansen (ook molenaar)
na een zware operatie goed herstellend
en komt die ook wat vaker de molen
laten draaien. Maar: al met al heeft mijn
pensionering en daarmee geen nieuwe
beroepsmolenaar wel consequenties voor
de openingstijden van de molen.
De Meulenkaomer is wel gewoon van dinsdag t/m zaterdag alle middagen geopend
geweest.

Wat hebben we in die tijd allemaal
meegemaakt in de molen?
Op 16 juni stonden we met een kraam
met lijnolieproducten en natuurlijk ons
meel assortiment op de streekmarkt van
de Lammetjesdag van de Blakervelder
Hoeve. Op 23 juni kwam de fietstocht van
de Rabobank Westerkwartier langs de
molen. Van zo’n 300 fietsers bracht ongeveer de helft een bezoek aan de molen.
Dat was een gezellige drukte. Op 27 juni
kwam Jermo Tappel van Het Drentse
Landschap op mijn verzoek in de molen.
Ik vertrouwde namelijk de vloer helemaal
boven in de kap niet meer. Daar zijn voor
nood door de molenmaker een aantal platen overheen gemaakt. Verder herstel gaat
gebeuren.
Brandweer op bezoek.
Ten behoeve van een onderzoek door het
Kenniscentrum van de Hanzehogeschool
is meegewerkt aan “te beïnvloeden
onderdelen proces olieslaan”. Er werd
geëxperimenteerd met verschillende temperaturen van het gemalen lijnzaad bij het
uitpersen en met verschillende hoeveelheden toegevoegd water.
Dat heeft een hele verzameling flesjes lijnolie opgeleverd met aan elk een label met
de gegevens van de werkwijze voor die
hoeveelheid olie.
Doordat er iets fout ging met de instelling
van het brandalarm werd de brandweer
automatisch gealarmeerd en die kwamen
tijdens deze proef ook even een bezoekje
aan de molen brengen. Gelukkig was het
een “vals alarm”, maar Roderwolde was
weer even opgeschrikt.
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Zomermarkt voor de molen
Op 12 augustus was de Zomermarkt (organisatie De Meulenkaomer) voor de molen.
Allerlei kramen met evenzovele verschillende (vaak amabachtelijke) producten
vonden een plekje op het terrein voor de
molen.

Met een fijn schrapertje werd op allerlei
plekken laag voor laag de aanwezige verf
weggekrabd en steeds met heel dikke pakketten kleurstaten vergeleken. Alles werd
genoteerd. Voorlopige conslusie m.b.t. de
verst in de tijd teruggevonden kleuren van
de molen en zijvleugels:
hhDrents groen (een stuk lichter dan de
huidige groene kleur)
hhSignaar rood
hhCeruleum blauw
hhLoodwit
Aangezien dat afwijkt (met name het
groen) van de huidige kleur van de
molen, moet dat eerst worden gemeld
aan de gemeente en misschien ook aan
Monumentenzorg Nederland. Dit is allemaal de verantwoordelijkheid van de
eigenaar, Het Drentse Landschap.

Het was een gezellige drukte en natuurlijk
kregen we ook een mooi aantal bezoekers
binnen in de molen.
Kleurenonderzoek
Op 15 augustus kwam een specialist van
Cor Buist schilders een dag lang voor een
uitgebreid kleurenonderzoek van het schilderwerk van de molen.

Op 25 augustus: Drentse Molendag
De Drentse Molendag is ooit opgezet om
er voor te zorgen dat op één dag zo veel
mogelijk molens in de provincie geopend
zijn. Dit met name om molenaars uit
andere provincies uit te nodigen om in
één dag zo veel mogelijk molens in onze
provincie te bezoeken. Deze dag hebben
we de hele dag olie geslagen en niet alleen
molenaars, maar ook ruim 60 andere
bezoekers.
Schilders aan de slag
Op dinsdag 28 augsutsus zijn de schilders
gestart met de klus om de hele molen (van
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top tot teen) van een degelijke nieuwe
verflaag te voorzien.
Die dag ’s morgens heel vroeg werd een
hoogwerker bij de molen afgeleverd. Deze
zal zeker 5 weken (en waarschijnlijk langer) voor de molen opgesteld staan en door
de schilders worden gebruikt voor alle
klussen op hoogte. En dat zijn er nogal wat
bij een molen.
Open Monumenten Dagen
Op 8 en 9 september waren de Open
Monumenten Dagen.

Seizoenssluiting
Op 15 september sloten we de deuren
voor het laatst van dit seizoen. Natuurlijk
ontvangen we nog groepen in de molen en
gaan we door met elke eerste zaterdag van
de maand olieslaan.
De Meulenkaomer is nog een weekje langer open gebleven.
Activiteiten Woldzigt en voor de komende
tijd:
Zaterdag 6 oktober: Eerste zaterdag van
de maand: dus olieslaan. Molen open van
13:30 – 16:30 uur.
Zaterdag 13 oktober: Onze jaarlijkse vrijwilligersavond in café Scheepstra.
Voor groepen bestaat de mogelijkheid
om buiten openingstijden op afspraak de
molen te bezoeken. Dit kan via de website
op de pagina “Contact”. www.woldzigtroderwolde.nl

Deze twee dagen is de molen (samen met
heel veel rijksmonumenten in het hele
land) gratis toegankelijk. Op zaterdag is de
hele dag olie geslagen en ontvingen we (zo
goed mogelijk geteld) zo’n 150 bezoekers.
Op zondag (tijdens de Rowolmer Fair) was
de molen wel geopend en draaiden de wieken: 260 bezoekers.

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

Op het grasveld voor de molen kon men
even bijkomen met een kopje koffie of thee
en heerlijk eigen gemaakt gebak of een van
de oude streekgerechten. Allemaal verzorgd door de Meulenkaomer.
Op zaterdag werden we ook nog bezocht
door een groep motorrijders met antieke
Velocette motoren.
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EEN GOED GESPREK MET

Hans en Bien, twee nieuwe Rowolmers en
enthousiaste uitbaters van Het Rode Hert
Henk van Kalken

Het voormalige interieur van het zo vertrouwde Rode Hert is onderhevig aan een
update. Zodra ik de ruimte betreed ruik
ik nog de vertrouwde geur van weleer.
Bier, wijn, en een zweem van perengebak – of is dat wellicht mijn verbeelding?
Hans Wijnbergen (57) en Bien Krips (56)
begroeten me allerhartelijkst. Ze stralen
daarbij precies datgene uit waar Het Rode
Hert en de bevolking van Roderwolde
en passanten die neerstrijken om vragen.
Vriendelijke gastvrijheid. Op het eerste
gezicht is de metamorfose van het interieur vooral kosmetisch. Het ameublement
wordt vervangen, de verlichting aangepast.
Ik ben benieuwd wat voor achtergrond
de twee ondernemers hebben en vraag ze
dat. Ze zijn in Amsterdam geboren, maar
Bien is in feite Groningse en heeft daar het
grootste deel van haar leven gewoond. Ze
neemt het woord en opent onverwacht:
‘Ik werk bij de Wegenwacht.’
Henk: ‘Nou ja! Wat leuk!’ Ze lacht: ‘Leuk,
inderdaad. Ik werk in de personeelsplanning, voor de ‘jongens’ op de weg. En ik zit
in de Ondernemingsraad van de ANWB. Ik
werk daar al vanaf negentienzesennegentig. Best wel druk, maar ook heel leuk.’
‘En wil je dat blijven doen?’
‘Mja… het is wel de bedoeling om minder te
gaan werken en in de toekomst helemaal
te stoppen. Maar ik heb altijd wel het idee
gehad van: een object kopen en daar iets
leuks mee te gaan doen. Iets met concertjes of zo.’ Dat was wel wat vaag, vond ik,
maar Hans valt bij: ‘Die heb je ook al wel
georganiseerd.’

‘Wat is jouw affiniteit met concerten?’
‘Luisteren, kijken, veel naar concerten
en festivals gaan, al sinds mijn jeugd. Ik
ging bijvoorbeeld met m’n zoon naar het
North Sea Jazzfestival. ‘En ik zocht naar
een vent die iets in de muziek deed (zij
en Hans lachen naar elkaar) en die heb ik
gevonden!’
‘En Hans?’
(denkt even na) ‘Eh… ja, ik ben altijd in
de muziek bezig geweest, vanaf mijn
achttiende jaar. Wel eens wat baantjes tussendoor, maar ik koos ervoor om vooral
van het saxofoonspelen te leven. Dat was
natuurlijk moeilijk, daarom heb ik er ook
techniek bijgedaan. Niet in de laatste plaats
omdat ik dat ook leuk vond. Naast dat spelen had ik ook een geluidsbedrijf en ging ik
ook dingen opnemen en heb ik een studio
gebouwd. Tenslotte een pand in Harlingen
gekocht en verbouwd, en daar heb ik
zeventien jaar gewoond.’ Hij kijkt even
vertederd naar Bien. ‘En ja, toen kwam ik
Bien tegen. Ze woonde in Groningen, en
ik in Harlingen en we wilden al die dingen
die we samen leuk vonden ook samen kunnen doen. En dat is (kijkt even gebarend
om zich heen) hier.’
‘Wat was er eerst, de relatie of het idee om
samen dingen te doen?’
Hans (Bien valt hem bij): ‘De relatie kwam
eerst, toen de ideeën. Dit café zien we als
een bonus! Bien zocht een huis met een
tuin en ruimte om sessies te doen en te
organiseren. En ik zocht iets waar ik een
studio kon maken. Bien zocht, vond en zei:
‘Hier kunnen we alles doen. Mensen die
hier komen spelen kunnen ook opnemen
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en een CD-presentatie geven. Bien wil
ook nog filmavonden geven, en dat kan
hier ook. Mijn idee is om mensen uit heel
Nederland aan te trekken die komen
spelen en opnemen. En eventueel een
paar nachten slapen. Daar wordt nog aan
gewerkt. ’
‘Van personeelsplanning en musicus naar de
horeca. Da’s wel een sprongetje.’
‘Bien: ‘Ja, dat is het ook! We starten binnenkort met een gerichte opleiding. Hans:
‘Bien heeft bij een roeivereniging achter de
tap gestaan en dat lijkt hier wel behoorlijk
op, al is dit uitgebreider.’
Als ik dat zo hoor, dan denk ik: dat
wordt nogal wat. Horeca, musicus, CD’s
presenteren, opnames, en wat ik nog niet
genoemd en gehoord heb.
Hans: ‘Ja, maar wat dat horeca-gedeelte
betreft, we gaan niet iedere avond open als
kroeg. In het zomerseizoen gaan we vrijdag, zaterdag en zondag overdag open. Niet
’s avonds. We gaan ook geen restaurant
beginnen en in de winter gaan we open
voor de biljartvereniging, dinsdag en vrijdag en dingen als cd-presentatie proberen
we op zondag te doen. Er komt misschien
nog wel iets bij, maar we denken dat we dit
wel aankunnen. Bien gaat minder werken,
anders zou het ook niet kunnen.
Bien: ‘We zijn alle twee doeners, aanpakkers, al houden we ook best wel van
ontspanning. We moeten het eerst eens
ervaren. Mocht het terras goed gaan lopen
zou het kunnen dat we dan iemand gaan
inhuren. Maar in principe doen we het
samen. We nemen niets over, het ligt al
drie jaar stil, het publiek en wij moeten
elkaar eerst zien te vinden. Hans: in juli
heb ik in de muziek niet veel te doen, maar
dan is het hier waarschijnlijk druk.

Het Rode Hert had een culturele spilfunctie,
zoals vergaderingen van dorpsbelangen,
frouluuscafé, en manifestaties in de zaal.
Hoe zien jullie dat?
Bien: (enigszins geruststellend): ‘Ja, dat
soort dingen krijgen we wel weer terug,
hoor, als men dit in Roderwolde tenminste
wil. Aan de ene kant is het jammer dat we
niets overnemen op dit gebied, maar aan
de andere kant vinden we het helemaal
leuk om alles opnieuw op te kunnen starten. Dat is wel een hele fijne manier om
ergens zoiets te beginnen. Eén ding staat
voorop: we hebben er alle twee heel veel
zin in. Ook dat sociale gebeuren.’ Hans:
We kennen al veel mensen, en af en toe
stopt er eens iemand: ‘Wanneer gaan jullie
open?’
‘Wanneer gaan jullie open?’
Bien: in oktober voor de biljartclub, maar
officieel gaan we één april volgend jaar
open.’ ‘Dan gaat ook de studio open, en dat
is nog wel een paar maanden werk,’ valt
Hans haar bij. ‘We zijn nog erg bezig met
uitzoeken van wat voor koffie en wat voor
thee er komt, wat voor hapjes, wat voor
bier. Er zitten in Groningen en Harlingen
goeie bierbrouwers, en daar zijn we mee in
gesprek. Misschien een combi van beide
brouwerijen. En er moet een lekker glas
wijn, niet voor de hoofdprijs komen. Maar:
er komt in ieder geval hoe dan ook een
echte opening met genodigden en een echt
feestje.’
Ik denk dat burgemeester Smid als
Rowolmer vast tot de genodigden behoort.
Ze lachen instemmend.
‘Gaan jullie nog meer projecten rondom het
Rode Hert doen?’
‘We gaan natuurlijk muziek programmeren
hier. Ik ben daar al een beetje mee bezig,’
zegt Hans. ‘Verschillende soorten muziek,
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zoals Jazz, klezmer, folk, blues… Geen top40 bands, daar zijn we zelf niet zo dol op,
maar het moet goed zijn. Mensen moeten
hier naartoe komen met het idee in het
hoofd dat ze naar Het Rode Hert gaan en
dat het dus goed zal zijn. In de zaal moeten
concerten komen, ook klassieke huiskamerconcerten. Er komt ook een vleugel te
staan. En ik zal hier zelf ook wel eens spelen, omdat ik natuurlijk erg veel bands ken
waarmee ik gespeeld heb.’
Het gesprek gaat nog een tijdje door over
de inrichting van het café, roodfluwelen
gordijnen wel of niet weg, het podium dat
blijft, veel bruin dat wit is overgeschilderd, het bovenstuk van de bar dat eraf is
en het nieuwe dat daar voor in de plaats
komt. Het paar vindt het ook best wel
spannend allemaal, vooral de horeca is
volledig nieuw voor hen. Bien grapt dat
ze wel veel aan de andere kant van de bar
hebben gestaan, en Hans valt haar bij dat
ze de horeca dus goed kennen. De ideeën
borrelen tijdens het nagesprek al pratend
op en ik word een beetje overspoeld door
het bruisend enthousiasme van deze twee
mensen, die ik in alle opzichten zeer goed
vind passen in het Rowolmerse.
Ze stralen tijdens hun betogen van plezier en dat blijven ze doen als ze op mijn
verzoek achter de bar gaan staan voor een
foto.
Nee, we zullen Ancel en Marga nooit vergeten, onze eigen Perengebakdames. Maar
ik ben ervan overtuigd dat het pijnlijke gat
dat na de sluiting viel op een boeiende en
mooie manier opgevuld zal worden.
Hans en Bien gaan beslist veel betekenis
geven aan allerlei culturele en sociale activiteiten in ons Roderwolde. Een prettige

gedachte om na dit leuke gesprek mee naar
huis te wandelen.

RECEPT VAN DE MAAND

Andijviestamppot met
sambal en noten
Hoofdgerecht voor 4 personen.
hh1 kg kruimige aardappels, geschild en in
stukken
hh50 ml olie
hh2 teentjes knoflook, fijngehakt
hh2 rode uien, in smalle partjes
hh600 gr gesneden andijvie, panklaar
hh4 eetlepels ketjap
hh2 theelepels sambal oelek
hh125 gr. Cashewnoten.
Aardappels gaar koken. Olie verhitten in
een wok en ui en knoflook 2-3 minuten
fruiten.
Schep de andijvie, sojasaus en sambal
erdoor en roerbak 2-3 minuten.
Rooster de cashewnoten in een droge hete
koekenpan.
Giet de aardappels af. Stamp ze niet helemaal fijn en schep het andijviemengsel en
de helft van de noten erdoor.
Bestrooi de stamppot met de rest van de
noten.
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INGEZONDEN

De graftrommel een
“vergeten groet”
Pieke van Doorn-Witteveen

Mevrouw van Doorn, secretaris Stichting
tot behoud van de Drentse Graftrommels,
Veenhuizen, heeft onderstaand stukje
geschreven over graftrommels en de
stichting.
Tot de Tweede Wereldoorlog lagen er in
Nederland duizenden graftrommels op de
graven. Nu zijn er nog ongeveer duizend
over waarvan de meeste in de Noordelijke
provincies liggen. De graftrommel met
inhoud werd uit dankbaarheid meegegeven aan de overledene. Ze stonden op
pootjes, hingen aan het hekwerk ( ledikant) van een graf of aan een prachtige
standaard.
De trommels waren gemaakt van zink of
blik bij de plaatselijke smid of koperslager. Daarin kwam een boeket van metalen
bladeren met bloemen van porselein of
metaal. Ook werden de trommels wel
gevuld met kransen van glaskralen. De
kransen werden gemaakt in Frankrijk en
Duitsland. Vervolgens verkocht aan liefhebbers in o.a. België en Nederland.
Het museum/restauratieatelier in
Veenhuizen restaureert graftrommels,
die door gemeenten, beheerders van
begraafplaatsen en particulieren worden
aangeboden om weer “ wind en waterdicht”
te worden gemaakt en om de bloemenkransen te restaureren. Daarvoor wordt er
gebruikt gemaakt van oud gereedschap dat
door de jaren heen verzameld is.
Na een bezoek aan het museum/restauratieatelier wordt regelmatig gevraagd om
een trommel met inhoud te leveren.

Ondanks dat wij daar toe in staat zijn doen
wij dat niet. Wij vinden het belangrijker
dat wij onze tijd besteden aan het “redden”
van bestaande trommels in Nederland.
Toch is er een restauratieproject gestart
van negen trommels uit Deinze, België.
Deze restauratie had zin omdat de
Belgische kransen toch weer heel anders
zijn dan die in Nederland. Voor ons was
dat weer een leerproces.
Het restauratieatelier heeft drie trommels gerestaureerd van de begraafplaats
in Roden. Verder lagen er een aantal jaren
geleden in Roderwolde twee trommels
op de begraafplaats. In Peize ook twee en
in Rolde een. Heel recent heeft nu Nieuw
Roden ook weer een graftrommeltje.
Een inwoonster heeft een oud trommeltje van haar familie meegekregen van de
begraafplaats uit Kollum en dat in ons
restauratieatelier met gebruik van het
authentieke gereedschap weer helemaal
in zijn oude glorie teruggebracht met een
eigen “toets”. Dit trommeltje heeft nu een
plaats gekregen op het graf van haar moeder in Nieuw Roden. Bekend is dat op de
begraafplaats van Nieuw Roden in de jaren
20 van de vorige eeuw er veel trommels
gelegen hebben. Dat geldt ook voor de
overige begraafplaatsen.Meer informatie
over het museum en restauratieatelier is te
vinden op de website , www. drentsegraftrommels.nl
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SMALLE PROAT OP ‘T BAANKIE

Mans Harms
Albert Boelen

Het was stil op die zaoterdagmurgen op
het baankie veur de meul. Dat zul niet
zo blieven, want het was die dag ‘Open
Monumentendag’. Mans Harms zat alvast
wat oet te rusten op het baankie. Over een
uurtie mus hij eulie slaon. D’r bint non einmaol meinsn, die in ’t veuren rust, dacht
ik nog. Veur mij was ’t een mooie gelegenheid um eebm bij hum deel te zitten en ’t
er eebm over te hebben. Al twee en half
jaor is hij veurzitter van Dörpsbelangen in
oes dörp. Ofkomstig oet Eel, is hij ’n echte
dörpsbewoner worden van Rowol. En, hiel
toevallig kwam Bert Blaauw langsfietsen
op zien mooie electrische fietse: altied op
alle plekken op tied um eebm een foto te
maken.
Waor bin’j iene van ?
Mans is 61 jaar geleden geboren in Eelde
als kind van Hennie Dorenbos en Jan
Harms. Hennie kwam oorspronkelijk uit
Een en Jan is een echte Eeldenaar. Jan was
stucadoor en Hennie bestierde de huishouding en heeft ook nog gewerkt op het
gemeentehuis in Eelde. Beiden waren ook
actief in het verenigingsleven. Z’n vader
had ook z’n zoon wel als stucadoor willen zien, maar voor Mans was het na één
zomer uitproberen wel duidelijk: dát maar
niet. Na de lagere school bezocht hij het
Heymanscollege in Groningen, waar hij
het atheneum volgde. Via een studentenstop bij de studie Biologie, kwam hij
uiteindelijk terecht op de Lerarenopleiding
(2e graads) voor de vakken Biologie en
Scheikunde (“voor mij beslist geen taal
!”). Na eerst wat uitzendwerk te hebben
gedaan (b.v. bij de Lijnco in Groningen)
kreeg hij werk aan de Mavo in Zuidlaren.
Hij combineerde dat met een aanstelling

in Zuidbroek. Omdat het elk jaar weer
afwachten was, of er voldoende lesuren te
vergeven waren, kwam hij via een succesvolle sollicitatie terecht in Groningen aan
de School voor
Commercieel Onderwijs als leraar. (dat is
later een onderdeel van het Noorderpoort
geworden). Hij gaf daar het vak Kennis der
Natuur, maar moest daarnaast ook nieuwe
vakken oppakken als: Textielwarenkennis,
Levensmiddelenwarenkennis en ‘Doehet-zelf warenkennis’. Hij redde zich daar
overigens prima mee. Op dit moment geeft
hij les aan de afdeling Technologie en ICT
(eigenlijk de vroegere MTS).
Waor ko’j vort en waorum Rowol ?
Hij woont nu met z’n vrouw Janine al
vanaf 2008 in Roderwolde. Op 21 januari 2008 is dat begonnen, weet hij vlot te
vertellen. Hij verruilde toen z’n toenmalige woonplaats Eelde voor ons dorp. Dat
kwam eigenlijk via z’n werk. Ze hebben
drie dochters die in Eelde zijn opgegroeid en al lang voor de verhuizing naar
Roderwolde zelfstandig wonen.
Op een personeelsuitje (van de opleiding
‘human technology’, waarvoor ze toen met
een aantal mensen een nieuwe programma
maakten) werd op een gegeven moment
een ‘klootschiet-evenement’ georganiseerd
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en dat vond plaats vanuit een café, dat ‘Het
Rode Hert’ heette, ergens in een dorpje
in Noord-Drenthe. Later kwam hij als
loper (hij liep veel) ook door dit dorpje
als hij met de hardloopgroep een grote
ronde maakte rond het Leekstermeer en
omgeving. Het beviel hem meteen en na
wat zoeken naar huizen in de provincie
Groningen, gingen de gedachten toch weer
terug naar dat dorpje. Er was toen iets te
koop, maar daar bleef het even bij. Na een
sabattical-reis naar Australië en Nieuw
Zeeland, hebben ze nog eens gekeken naar
dat huis, dat wonderwel nóg steeds te koop
stond. Ze hebben het toen snel gekocht,
van geel wit gemaakt en zo is ‘t begonnen. Met name het uitzicht over de Es en
de nabijheid van het Leekstermeer gaven
toen de doorslag. Ze hebben er nog geen
moment spijt van gehad.

mooi plan geworden: het kost wat landbouwgrond, maar het levert ook erg veel
op. Zo ziet hij de functie van het gebied
als een ‘natuurlijke buffer’ tegen de mogelijke uitbreidingsplannen van de stad
Groningen als erg belangrijk. Daarnaast
hebben we tegelijkertijd het voordeel van
‘dichtbij de stad’, aantrekkelijk voor kinderen, scholen in de buurt, leefbaarheid
en aardig voor toeristen. Kortom: mooi zo
laten. Ook de leefsfeer in het dorp staat
hem erg aan: je mág meedoen met alle activiteiten, maar het hoeft niet: mensen laten
elkaar vrij en respecteren ieders inzet.

Veraanderings in ’t dörp ?
Gaandeweg raakten ze meer ingeburgerd
in het dorp (zonder ‘inburgeringscursus’). Het MFA was toen bijna klaar, maar
er waren nog veel dingen te doen in de
afwerking. Dat heeft Mans toen veel
nieuwe contacten opgeleverd. Buurman
Jaap Venekamp bracht hem in contact met
de molen, dorpsgenoot Roelof Blomsma
bracht hem in contact met Dorpsbelangen
(zit hij sinds 9 jaar in het bestuur en
daarvan neemt hij komend jaar afscheid,
omdat z’n ‘termijn’ er op zit) en weer
anderen brachten hem naast z’n volleybalclub in Eelde bij de volleybalvereniging
‘Het Strakke Net’ in Roderwolde. Naast
de voorlichtingsavonden aan z’n school,
waren zo alle avonden wel zo’n beetje
gevuld.

Toch nog naodielen ?
Nou ja, na wat aandringen komt Mans
dan op de verkeerssituatie in het dorp. Er
blijven mensen, die menen dat de dorpsstraat een soort testcircuit voor auto’s
is, maar misschien is dat ook niet echt te
keren. Hij heeft verder wel zorgen over het
voortbestaan van het verenigingsleven. De
tendens is wel, dat er steeds meer moet
gebeuren door een steeds kleiner wordend
groepje mensen. Het aantal verenigingen is ook nogal gedaald. Nu ruim 20. Op
dat moment kwam Ada voorbij, die even
aanvulde dat bij haar intrede in het dorp
er sprake was van wel 33 verenigingen.
De vrijwilligersclub slinkt en dat is zorgelijk. De ‘participatiesamenleving’ maakt,
dat we naast werk, mantelzorg, kinderen,
kleinkinderen etc. niet zo veel tijd meer
kunnen/willen besteden aan andere dingen. Over tien jaar zal dat nog verder zijn
doorgeschoten, denkt Mans. Alle verenigingen ‘vissen uit dezelfde vijver’ en die
raakt ook nog eens steeds leger. We zullen
er mee moeten leren leven, mijmert hij.

Veel veranderingen in het dorp zelf (de
uitbreiding was op Bovenland) ziet hij
eigenlijk niet: het dorp ligt prachtig in
de natuur – de Onlanden is een geweldig

Is d’r iene in ’t dörp, die je zullen nomineren
veur de burgemistersverkiezing ?
Mans komt al snel op de naam van Roelof
Blomsma. Een verbinder en ambitieus man,
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die daar erg geschikt voor zou kunnen zijn,
denkt ie.
Wat doe’j as ie niks te dooun hebt ?
Los van het feit, dat hier bijna geen sprake
van is, houdt Mans erg van de natuur. Hij
loopt zoveel mogelijk en geniet van de
mooie omgeving van het dorp. Hij doet
graag mee in z’n beide volleybalclubjes en
hij is vrijwillig molenaar. Als ie meer tijd
zou hebben, zou hij ook nog wel de cursus
‘vrijwillig molenaar’ willen volgen. Dat zit
er op dit moment gewoonweg nog niet in,
maar wie weet komen er andere tijden.
Een hekel an….
Mans houdt van z’n werk, maar heeft een
fikse weerzin tegen alle administratieve
rompslomp er omheen. Aan administratie heeft ie een broertje dood: het leidt zo
af van waar het werkelijk om draait. Ook
bij de mogelijke diensttijd (hij kwam er
via een zogenaamd ‘Vredeling-huwelijk’
onderuit) kwam een administratieve functie voorbij: hij moest er niet aan denken !
Wel zul in Rowol een pries moeten hebben ?
Er zijn erg veel mensen, die altijd inzetbaar zijn als vrijwilliger bij alle activiteiten.
Mans schiet de naam van Henk Buring (die
al een lintje heeft) al gauw te binnen, maar
hij noemt vooral alle vrijwilligers in het
dorp. Veel mensen doen veel werk op de
achtergrond: juist al die vrijwilligers zouden de prijs verdienen.
Mooiste herinnering
Vanuit een idee, dat ontstond bij
Dorpsbelangen (na veel klachten over verbindingen van het internet) , een bezoek
aan Den Horn waar men een zendmast
had ingericht voor internet in het dorp en
het toenmalige beleid van de Provincie
om ook dunbevolkte gebieden te bekabelen is uiteindelijk het coöperatieve

glasvezelinitiatief ontstaan, wat gelukkig
brede steun kreeg in en buiten het dorp.
Mans noemt zo’n ontwikkeling symbolisch
voor het dorp Roderwolde: samenwerken,
coöperatief inzetten, aansluiting zoeken
op eigen initiatief en op een eigen manier.
Het openen van de ‘verdelerskast’ achter het MFA was toen ook een historisch
moment: ouderen, werkenden, schoolkinderen, jeugd: allemaal waren ze er getuige
van, dat het dorp samen iets had bereikt:
het dorp was ‘ontsloten’!
Mooiste plekkie
Als loper komt Mans natuurlijk op alle
plekken in en rondom het dorp. Het
mooist vind hij het plekje, waar de wateringang vanuit de Onlanden is naar het
Leekstermeer, aan het eind van de dijk
achter het huis van Harry Boerema. Later
schiet hem ook nog het kleine vochtige
stukje groenland te binnen achterin de
Kleibosch. “Er zijn zo veel mooie plekjes
hier”, verzucht hij.
Op dat moment riep de klus: bezoekers
stroomden al toe en de vrijwillig olieslager
spoedde zich naar de prachtige molen voor
een dagje olie-slaan.

COLUMN

Economische Leiband
Henk van Kalken

Wij – de mensheid - lopen voortdurend
aan de leiband van de economie. Er moet
geproduceerd worden, anders is er geen
werkgelegenheid en zonder werkgelegenheid geen welvaart. Zonder welvaart
minder vervuiling. Dus met meer vervuiling meer welvaart. Of was het nou
andersom? Zou je kunnen zeggen dat de
aanwezigheid van schone lucht hinderlijk
is voor de welvaart? Dat de aanwezigheid
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van huizen hinderlijk is voor het
vliegtuiglawaai? En schone longen hinderlijk voor de giftige gassen uit auto’s en
houtkachels?
Mensen denken kennelijk dat een levendige economie het innerlijk welbevinden
ten goede komt. Vuile lucht houdt de
gezondheids- en de farmaceutische industrie gaande. Het netto geluksgevoel wordt
vaak afgemeten aan omzet, aandelen, dividend en ander ongerief. Vervuiling hoort
daarbij. Sterker nog, hoe vuiler, hoe beter.
We waren voor een korte vakantie op het
Duitse eiland Rügen. Ons vakantiehuisje
stond op vier hectare grond. Er was een
grote vijver waar weinig in groeide. Ik zag
ook geen kikkers of vissen, en vroeg de
eigenaar-verhuurder wat er aan de hand
was. Hij zei: ‘Alles is dood door het landbouwgif van de boeren uit de omgeving.’
En voegde daar vergoelijkend aan toe: ‘Tja,
er moet nu eenmaal geproduceerd worden.’
In Foxwolde woont een boer die overschakelt van ‘gangbaar’ naar ‘biologisch.’
Namen noem ik hier niet, maar hij heet
Peter Oosterhof.
Hij heeft zestig hectare land, waarop
koeien, insecten, dassen, reeën en andere
dieren een relatief gelukkig bestaan leiden, in evenwicht en harmonie met het
enige wat zij nodig hebben: de natuur. Het
gevolg: gezonde producten van en voor
mens en dier. Het economisch, noch het
biologisch evenwicht komt in de knel. Ik
heb weleens horen fluisteren dat Peter
aan ‘de biologische ziekte’ lijdt. Ik spreek
hier de wens uit dat deze ziekte ernstig
besmettelijk en onbehandelbaar is. En dat
alle buren-boeren in de omgeving hiermee besmet mogen worden. En dat het van
hieruit als een olievlek uitbreidt over de
wereld.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

As ik an “noodweer” denk, dan heb ik een
beeld veur mej van enorme stortbuien
waorbej een dikke plump waoter naor
beneden komp. Geliektiedig störmt het en
vallen der her en der bomen um en as klap
op de vuurpijl dundert en bliksemt het de
hiele tied deur.
As gevolg van dat weer kriej te maoken
met waoteroverlast. Straoten staon blank,
kelders stromen vol en rioolputten begunt
te spuiten. Aj pech hebt, komt alles oet
de plee ok nog omhoog en zit je met de
rotzooi. Het kan ok gebeuren, daj blikseminslag kriegt en je de boudel in de fik
vlög. Nou, daor bej mooi klaor met. Wat
een doffe ellende. De verzekering wordt
anspreuken en aj geluk hebt, dan keert die
nog oet ok. Hoe het ok is, trammelant hej
der zowiezo van. Toch kreeg ik dizze zummer te maoken met “noodweer” van een
geheil aander kaliber. Wej weijt allemaol
hoe die verlopen is. Hatstikke dreug en
smoorheit. Temperaturen van ver over de
dattig graoden. Veur vekaansiegangers een
Walhalla, maor veur degenen, die ok nog
warken möt, een kriem. Zo kwam ik op
een hiel heite dag bej een kennis van mej,
um te heuren hoe het hum vergung. Maor
ik tröf hum niet boeten, achter het hoes,
zoas gewoonluk wal het geval was. De deur
was lös, maor hej was ok niet in de kaomer.
Dus ik ruip zien naom maor ies. “Jao,”was
het antwoord,: ik bin der wal heur, maor ik
zit in de kelder. “t Is jao noodweer”.
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Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

Greetje Ensing - Zoelman
Gediplomeerd trimster
Moleneind 3
9321 TX Peize
06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl
info@trimsalonmolenbrug.nl

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

INGEZONDEN

Molenaar of djembéleraar
Dirk Magré

Wat was er eerder?
Af en toe krijg ik dat soort vragen op me af.

lessen. Een aantal mensen uit Roderwolde
en schoolkring zijn daar al bij geweest.

Daar moest ik even over nadenken. Dan
wint het molenaarschap het toch. In 1984
begon ik in Grijpskerk aan de opleiding
voor vrijwillig molenaar. Daar ontmoette
ik onder andere Janko Dorenbos, de latere
molenaar van Woldzigt.

Dit jaar wil ik nog wel een keer met een
nieuwe groep helemaal vanaf het begin
aan de slag. Op donderdag 18 oktober om
half negen ’s avonds (tot kwart voor tien)
gaat dat gebeuren.

Aan de andere kant wint ook de djembé.
Daar ben ik al verzot op geworden tijdens mijn diensttijd. Van februari 1973
tot februari 1974 zat ik als radiotelegrafist
(marconist) in Suriname. Daar werd heel
wat op djembé’s gespeeld en toen was ik
eigenlijk al verkocht.

Zie ook mijn advertentie ergens in deze
Wôlmer.
Zoals gezegd: enige kennis van muziek en
dergelijke is helemaal niet nodig. Leeftijd
speelt ook geen rol als je ouder bent dan 15
jaar.

Alleen dacht ik: dat kan ik echt nooit leren.
Ik had helemaal geen ervaring met muziek
en/of slagwerk zelf maken. Jaren later, in
1996, kwam ik in Assen te wonen. Daar
las ik een advertentie van het ICO, dat er
djembé lessen werden gegeven. Enige
muzikale ervaring of het kunnen lezen van
notenschrift was helemaal niet nodig.
Daar is het dus allemaal ècht begonnen.
In 2007 (toe had ik dus al ruim 10 jaar
les gehad) vroegen een aantal mensen
of ik hun niet wat van dat djembé spelen
kon leren. Dat is nooit meer opgehouden.
Eerst in Roden en de afgelopen 4 jaar in
Roderwolde heb ik met heel veel plezier
een flink aantal groepen mensen net zo
enthousiast weten te maken als ikzelf nog
steeds ben.
In de periode dat de molen gesloten is
en de Meulenkaomer bijna voortdurend
ongebruikt staat geef ik daar mijn djembé
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AANKONDIGING

Vrouwencafé
Ellis van der Griendt

Dag vrouwen van Roderwolde,
In deze Wolmer lezen jullie het interview
met Bien en Hans, de nieuwe uitbaters
van het Rode Hert. Het interview werd
geschreven door mijn ‘ eigen journalist
Henk’ en toen hij op pad ging fluisterde ik
hem de vraag in om te informeren naar de
voortgang van het vrouwencafe. Dat gezellige uurtje op de eerste vrijdagmiddag van
de maand tussen 17.00u en 19.00u.
Kort hierna ontmoette ik Bien en Hans
bij de Molenkamer en raakten we kort
in gesprek en maakten de afspraak om
nader kennis te maken en het te hebben
over het vrouwencafe. Dit is intussen
gebeurd en zoals de vaste bezoeksters via
de groepsapp al vernomen hebben… we
gaan door met het vrouwencafe, Froulie of
Frouluuscafe. De naam maakt niet uit, het
is de gezelligheid, de verbondenheid met
andere vrouwen uit ons dorp die er toe
doet.
Op 2 november op het bekende tijdstip
staat Bien voor ons klaar, Hans heeft
beloofd zich ‘ gepast terug te trekken’ maar,
hij wil wel alles voor ons klaar zetten, en
dat waarderen wij dan weer zeer! Maar nu
voor alle vrouwen van Roderwolde e.o. die
eerder nooit kwamen maar die het wel wat
lijkt.

zijn, willen kennismaken met jou. Even
tijd voor een gesprekje met elkaar.
We drinken wat en om zeven uur gaan we
weer naar huis en als je geluk hebt staat het
eten op tafel. Niks hoeft en soms ontstaat
er spontaan een plannetje om iets anders
te doen dan alleen praten.
Het zou leuk zijn wanneer we op 2 november wat nieuwe vrouwen zien aanschuiven,
en wil je wat meer weten, mail me gerust.
Voor de vrouwen die al langer komen is
het misschien leuk om iemand mee te
nemen, de nieuwe buurvrouw of iemand
die de drempel wat hoog vindt om alleen
te komen?
Bien en Hans gaan nog ontdekken hoe ze
het allemaal gaan inrichten in hun nieuwe
cafe maar ik ben blij dat ze met ons een
mooie doorstart willen maken en de tijd
zal leren hoe dit er dan uit gaat zien, daar
hebben we het vast over op 2 november om 17.00 in het Rode Hert, voel je
uitgenodigd!
vandergriendt.ellis@gmail.com

Wat gebeurt er nu eigenlijk in die twee
uurtjes op de eerste vrijdag van de maand?
Mijn eigen ervaring toen ik hier zes jaar
geleden kwam wonen en meegenomen
werd door de buurvrouwen is dat het een
plek waar heel verschillende vrouwen
elkaar ontmoeten. Vrouwen die hartelijk
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Prikbord

INGEZONDEN

Triest

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

Bart Henstra

Ja, dat doet je toch wat.
Twee eiken in het zwart.
Ditmaal geen stukje roem.
Maar het feit, boem- - boem.
Met het vroege ochtend gloren.
Ging een auto de rust verstoren.

Oproep: quiltlapjes gezocht!
Wie kan mij helpen aan katoenen lapjes.
Ik ben namelijk enthousiast gaan quilten. Daarvoor heb je veel lapjes nodig. Ze
mogen heel klein zijn. Ik kom ze graag
halen.
Sonja Meijer; tel. 0505032213.

Voor de inzittenden gaf dit geen kick.
Maar wel een zeer pijnlijke schrik.
Zij konden ook nergens meer heen.
Toen de politie direct daarop verscheen.
Deze waren in hun optreden zeer kordaat.
Voordat deze auto in vlammen staat.
Snel was de brandweer erbij te blussen.
En medische hulp via 112 intussen.
Met zijn allen vormde dit een lange rij.
En zelf de heli kwam er ijlings nog bij.

Ook gelijk met de auto gestolen uit haar huis.
En jammerlijk, met al de opnamen incluis.

Miniebieb Roderwolde geopend
De herfst staat voor de deur en dat leek
ons het uitgelezen moment voor het
openen van MINIBIEB Roderwolde. Dus
iedereen die zin heeft om de weer steeds
langere avonden door te brengen met een
goed boek kan vanaf nu gratis boeken
lenen of boeken ruilen bij de MINIBIEB ter
hoogte van Hoofdstraat 8. Er is uiteraard
ook ruimte om de collectie aan te vullen. Zo kan iedereen letterlijk alle mooie,
spannende, interessante of ontroerende
verhalen met elkaar delen. Veel leesplezier
allemaal!

Voor de drie jongens, mevrouw en bomen.
Is dit zo tot een triest einde gekomen!

Agnes, Hans, Sabina, Coen, Stan, Wout en
Ted.

Toch werd de ambulance hier genomen.
En zijn ze zo in het ziekenhuis gekomen.
Hier mag zeker niet worden verholen.
Dat deze auto eerst door hun was gestolen.
En de eigenaresse moest toen eventjes
wenen.
Daar bleek, ook haar dure camera was
verdwenen.
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Dorpsagenda

Colofon

dinsdag 2 oktober 2018 Kerk: Koffie- en
ontmoetingsochtend in het Jeugdgebouw
voor iedereen, 10.00 - 11.30 uur

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

zaterdag 6 oktober 2018 Rowolmer Archief:
Open Archief. 10.00 - 12.00 uur in de MFA.

Adres: Dreesdestraat 16, 9301 GG Roden
E-mail: de.wolmer@gmail.com
Telefoon: (050) 503 22 13
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16

zaterdag 13 oktober 2018 VOOOR: Floralia.
Aanvang 15.00 uur in de MFA.
donderdag 17 oktober 2019 Vrouwenvereniging Roderwolde: Lezing ‘Een blik
op de jaren 50 in 50 blikken’ door Carin en
Rozemarijn van der Wal. Aanvang 19.30 uur
in het Dorpshuis.
zaterdag 27 oktober Molen Woldzigt: Nacht
van de nacht; wandeling in de Onlanden.
Aanvang 19.30.
zaterdag 3 november 2018 Molen Woldzigt:
demonstratie olieslaan. 13.30 - 16.30 uur.
zaterdag 3 november 2018 Rowolmer
Archief: Open Archief. 10.00 - 12.00 uur in de
MFA.
woensdag 14 november 2018 Vrouwenvereniging Roderwolde: Lezing met foto’s
‘Herinneringen uit de oude doos van
Roderwolde/ Foxwolde e.o.’ door Jannie
Buring. Aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis.
woensdag 21 november Dorpsbelangen:
Algemene Halfjaarlijkse Ledenvergadering. In
het MFA, aanvang 20.00 uur.

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 oktober 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:
hhMiedema, dakbedekking en
installatietechniek
hhCafé Marten Scheepstra
hhStichting Olie– en Korenmolen Molen
Woldzigt
hhDiaconie
hhVereniging Dorpsbelangen Roderwolde
hhBertus Jansma
hhStichting Openluchtspel Roderwolde
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Koos Vrieling Boomkwekerijen

Tuincentrum
Hovenierswerken


   
 
 
 
    

      
   

    


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


 

  

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

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

Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!

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

Ruime
showroom
Ruime
showroom
Ruime showroom
Lichtadvies
bij
thuis
Lichtadvies
bijuuuthuis
thuis
Lichtadvies bij
tal van workshops en lezingen
Vrijblijvend
uitproberen
Vrijblijvend uitproberen
Vrijblijvend
uitproberen
verrassingsdiners
door kok bereid
Gratis
Gratis bezorgen
bezorgen
Gratis
bezorgen
wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer
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Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com
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café HET RODE HERT

voor al uw voetproblemen

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

| Hoofdstraat 44 Roderwolde

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

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde

Kunstenaar/Curator/Docent

verkoop en reparatie
Fokko Rijkens is kunstenaar en geeft cursussen in Roderwolde.
van alle merken auto’s
Fokko organiseert plaatselijke, maar ook internationale
tentoonstellingen en kunstevenementen(zie Website/Facebook)
(nieuw en gebruikt)
www.fokkorijkens.nl
06-12622511, info@fokkorijkens.nl

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

