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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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Van de redactie
Hans Noordhof

Nog even en dan is het zover, dan zal 
Cabaretgroep Niet Schieten optreden in 
het MFA. Heb je je nog niet opgegeven? Het 
is nog niet te laat, maar vol is vol.

Wie heeft het niet gezien die prachtige 
trekkers die door het dorp reden, volgens 
mij kwam iedere merk trekker wel voorbij. 

En prachtig was het zeker. Laat ze vol-
gend jaar maar weer komen. Het blijft een 
genot om naar te kijken. Oh ja mocht je het 
gemist hebben, ik heb nog een paar opna-
mes gemaakt.

Het heeft al in de krant gestaan en binnen-
kort zal Dorpsbelangen de spits afbijten 
tijdens de algemene ledenvergadering, 
Energiek Roderwolde.

Wat gaan we merken? Wat kunnen we 
doen? Wat levert het op? Het gaat niet 
alleen om duurzaamheid maar om meer 
dan dat. Hoe zullen wij in de toekomst met 
elkaar omgaan? Kom’t allen naar de alge-
mene ledenvergadering.

En als we daar toch met z’n allen zijn, mis-
schien kunnen we dan ook teams vormen 
voor de komende Pub Quiz.

In dit nummer

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Middenbouw 7

Peuterspeelzaal Boemerang 8

Onderbouw 9

11 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 11

Algemene ledenvergadering 
Dorpsbelangen 12

Oudervereniging 13

IJsvereniging Roderwolde 13

Tennisvereniging Roderwolde 15

Vrouwenvereniging 16

Natuurwerkdag 2018 16

Rowolmer Archief 17

18 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 
Onlanden

20 Gedicht
21 VAN ONDER DE WIEKEN De maan van groot 

onderhoud en meer
25 COLUMN Meisje
25 VERSLAG Nacht van de Nacht
27 VERSLAG Huisplaatsen in de Onlanden
29 DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers
30 AANKONDIGING Pub Quiz
31 AANKONDIGING Cabaretgroep Niet 

Schieten
32 AANKONDIGING Openluchttheater 

Roderwolde
33 AANKONDIGING Kunstencentrum K38
33 Prikbord
34 Dorpsagenda
34 Colofon

grote foto voorkant: Cabaretgroep Niet Schieten
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Tunnel Brunlaan kan worden aangelegd
In de vorige Wôlmer was er nog sprake 
van uitstel, maar inmiddels heeft de Raad 
van State de bezwaren van de omwo-
nenden ongegrond verklaard en kan de 
provincie beginnen met de aanbesteding 
van de tunnel onder de Groningerweg in 
Peizerwold. 

Het rechtscollege vindt het belang van de 
verkeerveiligheid zwaarder wegen, dan het 
feit dat de paarden niet door de tunnel wil-
len vanwege het lawaai van brommers.

Wijzigingsplannen
B&W van Noordenveld zijn van plan wij-
zigingsplannen voor te bereiden voor het 
realiseren van een woning op Hoofdstraat 
27. Dat betreft het perceel bij de haven, 
waar vroeger de woning van de familie 
Belga heeft gestaan.

Oude trekkers in optocht door Roderwolde
De oude trekkers, die op de zondag voor 
Rodermarkt te bezichtigen waren op 
het terrein van Mensinghe, naast het 
jaarbeursterrein, maakten die dag een 
rondrit door een deel van de gemeente. 

Daarbij trokken ze ook in optocht door 
Roderwolde.

Nadat de bestuurders bij de molen van een 
kop koffie of thee hadden genoten, zetten 
ze hun tocht voort. 

Tijdens deze pauze stonden de voertuigen 
voor de kijkers opgesteld op het weiland 
van Dolf Boxen naast de kerk.

Eénzijdig ongeluk op de Sandebuursedijk
Bij een éénzijdig ongeluk op de 
Sandebuursedijk, nabij de boerderij van 
de fam. Smilda, raakte een automobilist de 
macht over het stuur kwijt en kwam in de 
sloot terecht.

Hij raakte daarbij gewond en is met de 
ambulance afgevoerd naar het zieken-
huis. Over zijn toestand is verder niets 
vernomen.

Alhobel Nuytinck helpt vluchtelingen
Onze plaatsgenoot Alhobel Nuytinck 
heeft op het Griekse eiland Lesbos daad-
werkelijk ondervonden, wat het lot is van 
vluchtelingen, die daar in kampen zijn 
ondergebracht.

Voor zover mogelijk heeft ze hulp ver-
leend en is tot de slotsom gekomen, dat er 
schrijnende toestanden zijn, waar iets aan 
gedaan moet worden. 

Zij is van plan zich daar voor te gaan 
inzetten.
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Trottoir Hoofdstraat gerenoveerd
Het trottoir langs de Hoofdstraat wordt op 
dit moment onder handen genomen.

Het bedrijf De Olde Smilde, met o.a. als 
medewerker onze plaatsgenoot Erich 
Markus, is bezig de stenen/tegels er 
opnieuw in te leggen. 

Op vele plaatsen drukten de boomwortels 
die omhoog, waardoor er gevaarlijke situa-
ties konden ontstaan.

Dat ongemak zal straks vooreerst verleden 
tijd zijn.

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Uitnodiging
Dit schooljaar doen we op onze school 
allerlei nieuwe dingen. Zo is groep 5 t/m 
8 gestart met Blink Wereld en op vrijdag-
middag werken we met groep 1 t/m 8 in 
(keuze)ateliers waarbij techniek, hand-
vaardigheid en creativiteit centraal staan. 
In deze eerste periode hebben we al veel 
mooie dingen gemaakt en die willen de 
kinderen graag aan u laten zien! Op vrijdag 
19 oktober (vrijdag voor de herfstvakantie) 
willen we dan ook iedereen uitnodigen te 
komen kijken naar onze tentoonstelling. 

De tentoonstelling is bedoeld voor alle 
ouders (en andere belangstellenden!) en er 
wordt werk geëxposeerd van alle groepen. 
Vanaf 13.15 tot 13.45 is onze school open-
gesteld en wordt u langs de tentoonstelling 
geleid door de kinderen. Iedereen is van 
harte welkom! U komt toch ook een kijkje 
nemen?

Floralia
De jaarlijkse Floralia vond plaats op 13 
oktober 2018, georganiseerd door VOOOR. 
Het thema was dit jaar: “Ruimtevaart”. In 
een prachtig versierde gymzaal stonden 
diverse spelletjes opgesteld die de kinde-
ren konden spelen. 

Door de volwassenen werd er fanatiek 
meegedaan aan het “Rad van Fortuin”. 
Ondertussen stonden de vrijwilligers ach-
ter de bar in het Dorpshuis ook niet stil. Al 
met al kijken we terug op een geslaagde 
middag. Dank allemaal voor uw inzet!

Ateliers
Dit schooljaar zijn we begonnen met ate-
liers op vrijdagmiddag. 
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Dit houdt in dat alle leerlingen van groep 
1 t/m 8, voor een periode van 3 weken, 
een activiteit (onder leiding van een leer-
kracht) kiezen op vrijdagmiddag. Deze 
activiteiten zijn bijvoorbeeld op het gebied 
van techniek, koken, creatief of ICT. 

Na de zomervakantie zijn we gestart 
met de eerste periode met als thema’s: 
Stopmotion filmpjes maken, dakpannen 
versieren met een decoupage techniek en 
metselen. De tweede periode werken we 
aan het Floraliathema: “Ruimtevaart”. In 
de toekomst zouden we het ook erg leuk 
vinden gebruik te maken van de vaar-
digheden en talenten van ouders, opa’s 
en oma’s of buurtgenoten. Dus: kent, of 
bent(!), u iemand die het leuk vindt 3 vrij-
dagmiddagen een lessenserie te verzorgen 
aan een klein groepje kinderen? Laat het 
ons weten!

Kinderboekenweek 2018 
Van 3 t/m 14 oktober was het weer 
Kinderboekenweek! Het thema deze 
week was vriendschap. De auteur van het 
Kinderboekenweekgeschenk 2018 is Jozua 
Douglas, bekend van o.a. De gruwelijke 
generaal en De ongelooflijke Ravi Ravioli. 
Het motto bij het thema Vriendschap 
is “Kom erbij!” De maker van het 

Prentenboek van de Kinderboekenweek 
2018 is illustrator Milja Praagman. 

Meer informatie: www.kinderboekenweek.
nl

Schoolfruitactie 
Komend schooljaar doen wij mee met de 
EUschoolfruitactie! Van 12 november 
t/m 19 april krijgen de kinderen 3 stuks 
groente en fruit per leerling per week 
aangeboden. Dit zullen we dan gezamen-
lijk eten in de ochtendpauze. Na 20 weken 
(en op de andere 2 schooldagen) moeten 
de kinderen weer zelf eten (groente/fruit) 
voor de pauze meenemen. Het is belang-
rijk om kinderen verschillende soorten 
groente en fruit te laten proeven. Zo 
maken kinderen kennis met veel verschil-
lende smaken en structuren. Soms zijn 
kinderen pas gewend aan een onbekende 
smaak na 10 tot 15 keer proberen! Smaak 
is dus iets wat je kan ontwikkelen. Door de 
EU-schoolfruit proeven de kinderen allerlei 
soorten groente en fruit. Ook als kinderen 
nog niet veel durven te proeven doen ze 
in de klas lekker mee. Want in de praktijk 
blijkt: zien eten, doet eten! 

Meer informatie over deze actie: 

https://www.euschoolfruit.nl/
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Middenbouw
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Peuterspeelzaal Boemerang

De afgelopen weken zijn we bezig geweest 
met kleuren en vormen. We hebben kleu-
ren benoemd.

En ik heb voorgelezen uit het boekje: Bobbi 
en de kleuren. Iedereen deed actief mee, 
want welke vormen zijn er allemaal in het 
klaslokaal? Welke kleur trui heb ik aan?

Verder hebben we voor de Floralia een 
mooie raket gemaakt, en een mooie afbee-
ling van een raket, waarin we onze mooie 
vormen ook in konden verwerken!

Een foto van het resultaat ben ik helaas 
vergeten te maken, die komt dan in het 
volgende nummer van de Wolmer!

We mogen binnenkort een nieuw meisje 
verwelkomen op onze peutergroep, want 
na de herfstvakantie komt Ilvi Paling er bij. 
Wij wensen haar een fijne tijd bij ons op de 
peuterspeelgroep.

Groetjes, Astrid Jonkman, Leidster peuter-
speelgroep en BSO de Boemerang.
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Onderbouw



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
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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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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Energiek Roderwolde: thema van de ALV 
van Dorpsbelangen op 21 november

Op 9 oktober was de startbijeenkomsten 
van het project Energiek Roderwolde. 
De gemeente en Energiecoöperatie 
Noordseveld zoeken de samenwer-
king met bewoners om te gaan werken 
aan een energieneutrale, sociale en nog 
mooiere woonomgeving. Op de ALV van 
Dorpsbelangen op 21 november kan je 
meer te weten komen. Wat kan dit project 
voor jou betekenen?

Wethouder Kirsten Ipema was bij de 
startbijeenkomst. Daar zei ze: “Het ener-
gieneutraal maken van Roderwolde is een 

flinke opgave, juist ook voor de bewoners. 
Maar hier wonen wel mensen die wat voor 
elkaar kunnen krijgen, zie de glasvezel. 

Om mensen mee te krijgen is samenwer-
ken een belangrijke voorwaarde; elkaar 
versterken en vertrouwen ontwikkelen. 
Buren versterken elkaar, als de ene buur 
een besluit neemt dan is de ander ook snel-
ler genegen om wat te doen. 

De gemeente ziet de aanpak breder dan 
alleen duurzaamheid, het gaat ook om de 
sociale cohesie. Hoe gaan mensen met 
elkaar om, zorgen ze voor elkaar en hoe 
raken ze betrokken. 
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Dat iedereen mee kan doen is heel belang-
rijk. Daarnaast denken we ook na over de 
openbare ruimte”. 

Tijdens de startbijeenkomst is direct 
besloten om het gebied uit te breiden met 
Sandebuur, Foxwolde en Matsloot. Dit is 
een samenhangend gebied waarin ook 
Dorpsbelangen actief is. 

Het geslaagde glasvezelproject dient als 
voorbeeld hoe we Energiek Roderwolde 
kunnen aanpakken: met vertegenwoor-
digers per straat zoveel mogelijk zelf de 
mensen erbij betrekken. Maar dan moe-
ten de mensen wel weten waar het over 
gaat. Daarom zal er tijdens de algemene 
ledenvergadering van Dorpsbelangen op 
21 november in de Doefkamp een thema-
avond over dit project worden gehouden. 

Dit project kan voor elke inwoner in het 
gebied wat betekenen. Als je wilt weten 
wat precies, kom dan ook. Het gaat over 
jouw huis en jouw woonomgeving, daar 
wil je toch over meebeslissen?

Tijdens de thema-avond zullen Jeroen 
Niezen en Anita Speelman namens ECN en 
Jaap Lobbezoo namens de gemeente tekst 
en uitleg geven. Er is ruimte voor vragen, 
discussie en goede ideeën. 

Algemene ledenvergadering 
Dorpsbelangen
21 november 20:00 uur te MFA

Hierbij nodigt het bestuur van de 
Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde 
e.o. u uit voor het bijwonen van de half-
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. We 
hopen op een grote opkomst. De voorlo-
pige agenda vindt u hieronder. Deze wordt 
ook ter vergadering uitgedeeld samen met 
de notulen van de ALV van maart 2018.
Het bestuur

AGENDA
1 Opening (20.00 uur)

2 Vaststellen agenda 

3 Ingekomen stukken en mededelingen 

4 Notulen vorige vergadering maart 2018

5 Halfjaarlijks verslag

6 Te bespreken onderwerpen:  
Energieke Buurten/ Energieneutraal 
Roderwolde, Dorpsschouw (aandachts-
punten), Bestuursleden (nieuwe leden), 
Voorstel beëindigen aandacht voor jubilea 
en seniorenverjaardagen, Ruiterpaden stand 
van zaken, Paasvuur, Oversteek Haarveen 
naar Dwazziewegen, Fietsveiligheid 
Roderwolderweg, Fietstunnel

7 Jubileum Dorpsbelangen

8 Rondvraag

9 Sluiting
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Oudervereniging

Oproep: Nieuwe leden voor de 
Oudervereniging
Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op 
zoek naar moeders èn vaders die lid wil-
len worden van de Oudervereniging (OV). 
In verband met het aftreden van enkele 
OV-leden aan het einde van dit schooljaar, 
hopen we dat enthousiaste nieuwe leden 
de gelederen komen versterken. Want 
alleen met de hulp van ouders kunnen wij 
als Oudervereniging activiteiten organi-
seren. Dus word ook lid en maak ons en 
vooral de leerlingen blij.

De belangrijkste taak van de OV is het 
organiseren van activiteiten op school. 
Zo zijn we o.a. betrokken bij het sinter-
klaasfeest, de kerstviering, pasen en het 
voorleesontbijt. Maar ook voor bijvoor-
beeld de musical, Koningsdag en de laatste 
schooldag zetten wij ons in. 

Een aantal keer per jaar vergaderen we op 
school over de aankomende activiteiten. 
Natuurlijk verwachten we niet dat je bij 
alle activiteiten aanwezig bent. Wij zijn blij 
met al de hulp die je kunt geven. 

Wij hopen van harte dat meerdere vaders 
en moeders zich zullen aanmelden voor 
de OV. Wil je meer weten of lid wor-
den, stuur dan een mailtje naar Martin 
Belga (martnbelga@gmail.com) of Dina 
Griemink (d.griemink.dg@gmail.com) of 
trek een van de huidige OV-leden aan haar 
of zijn jas. 

Ons streven is om tijdens de Zakelijke 
Ouderavond op 6 november belangstellen-
den verkiesbaar te kunnen stellen. 

IJsvereniging Roderwolde

Dit jaar is er “vrij schaatsen” voor leden 
van de IJsvereniging Roderwolde:

De data in Kardinge, Groningen zijn:
h Zaterdag 20-10-2018 van 16.30 uur tot 

18.30 uur.

h Zaterdag 29-12-2018 van 16.30 uur tot 
19.00 uur (inclusief toertocht met stem-
pelkaart en medaille).

h Zaterdag 16-2-2019 van 19.00 uur tot 
21.00 uur.

Bij binnenkomst moet je de ledenkaart 
laten zien.

Handschoenen en muts, of helm zijn 
verplicht.

Doordat de Gewesten Groningen en 
Drenthe zoveel wedstrijden op Kardinge 
moeten plannen, zijn bovenstaande tijden 
alleen beschikbaar voor “vrij schaatsen”.

Hartelijk groet,

De leden van de Oudervereniging

Martin Belga, Sjoerdina Stelma, Magna ter 
Steege, Anouk Maris, Henri Venekamp, 
Jessie Westerhof en Dina Griemink



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 
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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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Tennisvereniging Roderwolde
junior / senior toernooi, foto’s Lia Snoek

Op 6 oktober j.l. heeft het junior / senior 
toernooi plaats gevonden. De opkomst was 
groot. Veel jeugd was gekomen samen met 
een ouder. Uiteindelijk is de jeugd verdeeld 
in 2 poules om het zo leuk en eerlijk moge-
lijk te maken voor iedereen.

Het weer was prachtig die dag, waardoor 
het heerlijk was om buiten te zitten te 
genieten van de vele wedstrijden.

In de poule met o.a. de jongste deelnemers 
werd er gespeeld op een 3/4 veld. In deze 
poule speelden Marijn samen met zijn 
broertje Jurre. Zij hebben uiteindelijk deze 
poule gewonnen.

In de andere poule werd er gespeeld op 
het hele veld en werd er gespeeld om 2 

gewonnen sets. Hierin nam Marijn het 
samen op met Jeroen tegen Tijs en Hans.

Het ging lang tijd gelijk op waarbij eerst 
Tijs en Hans een kans kregen om de wed-
strijd te beslissen. Jammer genoeg lieten zij 
dit nog aan zich voorbij gaan. Vervolgens 
kregen Marijn en Jeroen een kans om de 
wedstrijd te beslissen. Ook zij lieten deze 
kans aan zich voorbij gaan.

Uiteindelijk hebben Tijs en Hans de 
wedstrijd naar zich toe getrokken en de 
wedstrijd beslist in hun voordeel. 

Na afloop was er voor de kinderen patat en 
een frikandel. Het toernooi was een prach-
tige afsluiting van het seizoen. Tot volgend 
jaar!
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Vrouwenvereniging

Woensdagavond 19-9-2018 was weer 
de eerst ledenbijeenkomst van de 
Vrouwenvereniging Roderwolde e.o. Dit 
was een knutselavond, want er zou een 
etagère gemaakt worden. Iedereen had 
een aantal bordjes, kopjes en schoteltjes 
meegenomen. Het bestuur had voor de rest 
gezorgd. De bordjes of schoteltjes en kop-
jes werden in de juiste verhouding boven 
op elkaar gelijmd. Om het geheel een 
beetje kaars recht te krijgen bleek moeilij-
ker te zijn, dan men had gedacht. Om half 
9 was het lijmfestijn al klaar en wilden de 
eerste personen al naar huis. Maar helaas, 
toen kwam het echte werk nog en moest 
het gedecoreerd worden. Het bestuur had 
voor mooie herfsttinten en lekkernijen 
gezorgd, waardoor de etagère een mooi 
geheel werd. Daarna werd het ingepakt 
in cellofaan en zo ging iedereen met een 
heel leuk cadeautje naar huis. Het was 
helaas maar een klein groepje dames maar 
de gezelligheid was er niet minder om. 
Het bestuur kreeg zelf nog een hartelijk 
applaus voor deze leuke avond. Onze dank 
daarvoor.

Natuurwerkdag 2018

Gaat u ook buiten aan de slag?
Op zaterdag 3 november a.s. vindt de jaar-
lijkse Natuurwerkdag plaats. In Drenthe 
gaan jong en oud op zo ń 70 locaties 
aan de slag voor natuur en landschap. 
Een recordaantal voor onze provincie! 
Door te snoeien, jonge bomen en strui-
ken te verwijderen en op te schonen 
helpen de deelnemers aan het behoud 
van het Drentse (cultuur)landschap. De 
Natuurwerkdag is nuttig, gezond en 
bovenal heel gezellig. Landschapsbeheer 
Drenthe nodigt u van harte uit om ook 
mee te doen.

In de gemeente Noordenveld wordt op zes 
locaties gewerkt. Namelijk in Roden, op 
heideterrein Amerika in Een, in Nietap, 
in Veenhuizen, in Norg en een open plek 
in het bos is Peize. Op een aantal locaties 
worden speciale kinderactiviteiten georga-
niseerd, zodat het hele gezin kan meedoen. 
Voor de werkzaamheden, de werktijden 
en detailinformatie over de locaties kunt u 
terecht op www.natuurwerkdag.nl.

Het landschap kan niet zonder u.

Al het werk dat wordt verzet op de 
Natuurwerkdag levert een belangrijke 
bijdrage aan het beschermen en behou-
den van natuur en landschap. Samen aan 
het werk voor de jeneverbes, de ring-
slang of de karakteristieke bomen en 
struiken. Zorg voor landschap en natuur 
zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, 
boomgaarden en houtwallen is steeds meer 
in vrijwilligershanden. 

Dankzij hen kan iedereen blijven genieten 
van het karakteristieke landschap.
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Rowolmer Archief

Berigt 49: O.D.A. in 1978 Nederlands 
kampioen van de 11 Afdelingen
Nu 40 jaar geleden, in de zomer van 1978, 
kende heel korfballend Nederland de naam 
ODA, van de ploeg uit Roderwolde. Wat 
was er gebeurd?

ODA 1 was onder leiding van trainer Jan 
Latour al twee jaar bezig aan een sterke 
opmars uit de laagste afdelingsklassen. 
1978 zou een bijzonder succesvol jaar wor-
den; niet alleen voor het eerste trouwens, 
maar ook voor meerdere van de lagere 
teams. 

In mei 1978 kwam het twaalftal (zo werd 
er toen nog gespeeld) al als winnaar uit 
de bus van de Arend Pieter Buiten-beker, 
het bekertoernooi van alle klassen van 
de Afdeling Noord waarin Groningen en 
Drenthe verenigd waren.

Ook het kampioenschap van de eerste 
klasse Afdeling Noord werd behaald, 
maar daar was op 21 mei wel een beslis-
singswedstrijd voor nodig in Assen tegen 
Ruinen, de ploeg die pas op de laatste wed-
strijddag achterhaald werd. 

De spannende beslissingswedstrijd ein-
digde in 5-4 voor ODA en daarmee was 
promotie naar de derde klasse District 
Noord een feit. (Het District Noord 
bestond uit de provicies Groningen, 
Friesland en Drenthe.)

Het kampioenschap hield ook plaatsing 
in voor het toernooi waaraan alle kam-
pioenen van de elf Afdelingen van het 
Koninklijk Nederlands Korfbalverbond 
mochten meedoen. 

Dat werd op zaterdag 9 juni gehouden in 
Krommenie en omdat Krommenie niet 
naast de deur lag, ging de selectie op vrij-
dag al op pad. 

Het was mogelijk om op het wedstrijdter-
rein in (eigen) tenten te overnachten om 
zodoende goed uitgerust aan de toernooi-
dag te kunnen beginnen. ODA bleek dit als 
enige ploeg te doen en dat zou haar geen 
windeieren opleveren.

Op het nippertje eindigde ODA in poule1 
als winnaar, waarna het kampioenschap 
beslist moest worden in een wedstrijd 
tegen de ongeslagen winnaar van poule 2, 
het Friese Harich. 

Dit spannende duel eindigde in een 3-2 
overwinning voor ODA, waarmee het 
Nederlands kampioenschap een feit was! 
De knots van een beker die dit opleverde is 
nog steeds in de MFA te bewonderen.

Die zaterdag werd het terug in Roderwolde 
een groot feest in Het Rode Hert, wat geen 
beletsel was om de volgende dag win-
naar van de traditionele eigen “series” te 
worden. 

Dit toernooi met deelname van 58 teams 
was namelijk al lang van te voren in dat 
weekend gepland en kon niet worden 
verzet, maar dat zou dus geen probleem 
blijken…
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NATUUR EN OMGEVING

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

Natuur in De Onlanden

Het is oktober 2018 en ik realiseer mij, dat 
ik mijn eerste stukje over de Natuur in De 
Onlanden in de Wolmer schreef in oktober 
2011, maar liefst 7 jaar geleden dus. Voor 
zover ik weet, heb ik dat sindsdien iedere 
maand gedaan en bij 10 Wolmers per jaar 
heb ik tot nu dus zo’n 70 stukjes geschre-
ven. Meestal moet ik mij beperken om het 
verhaal niet te lang te maken, maar er zijn 
ook momenten dat ik wat moeite heb om 
een boeiend verhaal op papier te krijgen. 
Deze keer wilde ik mijn stuk wijden aan 
het omvangrijke werk van Johan Nicolai 
en zijn medewerkers over het onderzoek 
naar de veenterpen (Huisplaatsen in De 
Onlanden). 

Toen ik hoorde dat al is gedaan door 
iemand die daar ook nog eens veel meer 
van weet, heb ik dat plan laten varen.

Het is herfst en dus paddenstoelentijd en 
dat zou een voor de hand liggend onder-
werp zijn, maar dat onderwerp is al vele 
keren aan de orde geweest en bovendien 
heb ik op dit moment (half oktober), nog 

nauwelijks paddenstoelen gezien. Vreemd, 
want het is er wel de tijd voor, maar ook 
dat zal wel te maken hebben met de 
droogte. 

Het najaar is de tijd dat de zomergasten 
(ik bedoel natuurlijk vogels en geen toe-
risten) zich klaarmaken om naar warmere 
streken te vertrekken. Eigenlijk is de term 
zomergast niet juist voor de vogels die 
ik bedoel, want dat zijn officieel vogels 
die hier zomers wel verblijven, maar niet 
broeden. We hebben het dus in feite over 
zomervogels, zoals de koekoek, de fitis, de 
boerenzwaluw, de grutto, de kievit, de wulp 
en vele andere. 

De kievit (en een enkele andere soort) is 
in dit verband een bijzonder geval. In de 
winter kun je hier immers ook regelmatig 
kieviten waarnemen. De kieviten die hier 
zomers broeden, vertrekken wel degelijk 
naar het zuiden, maar die uit Scandinavië 
komen hier overwinteren. Blijkbaar zijn 
de Scandinavische kieviten (wintergas-
ten) wat beter bestand tegen kou dan de 
Hollandse zomergast (zomervogel).

Het omvangrijke verslag (3 delen) 
van het veenterpenonderzoek

Vier jonge boerenzwaluwen, bijna klaar voor 
de reis naar het zuiden (foto Kitty Krijthe)
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Wat me nog meer is opgevallen, is de 
aanwezigheid van gierzwaluwen eind 
september.

Normaal komt deze soort rond 30 april in 
ons land aan en vertrekt dan weer eind 
juli/begin augustus. Een paar weken later 
is niet zo vreemd, maar twee maanden? 

De gierzwaluw is sowieso een heel bij-
zondere vogel. Van oorsprong komt hij 
uit bergachtige streken en is dan ook 
gebouwd om aan rotswanden te hangen en 
in rotsspleten te broeden. Z’n poten zijn 
daarop ingesteld en hij kan dan ook niet 
lopen. In de nestruimte schuift hij op zijn 
buik vooruit met behulp van zijn poten. 

Ook het opstijgen van de grond is voor een 
gierzwaluw vrijwel onmogelijk; hij moet 
zich min of meer laten vallen om weg te 
vliegen. De gierzwaluw verblijft vrijwel 
zijn hele leven in de lucht. Hij zoekt daar 
z’n voedsel, slaapt en paart zelfs in de 
lucht. Ook het nestmateriaal, zoals veertjes 
en pluisjes, wordt in de lucht opgevangen. 
Alleen voor het leggen van eieren en het 
broeden is er natuurlijk een ondergrond 

nodig en daarvoor zoeken ze een plek, 
waar ze zich als het ware laten vallen om 
te kunnen wegvliegen, zoals steile daken, 
dakranden en muurspleten. Het steile dak 
van de Catherinakerk in Roden was en 
is een favoriete nestelplek voor de gier-
zwaluw, al is het aantal broedparen daar 
sterk afgenomen van enkele honderden tot 
enkele tientallen nesten.

Een volwassen gierzwaluw weegt nog 
geen 50 gram en heeft een spanwijdte 
van wel 40 cm! Dat moet ook wel als je 
het overgrote deel van je leven in de lucht 
doorbrengt. Het zijn dan ook formida-
bele vliegers. Bij hun trek naar en van 
Zuidelijk Afrika kunnen ze wel 600 km 
per dag afleggen. Als de jongen uit het ei 
gekropen zijn, worden ze gevoerd met bal-
letjes van 300 tot 500 insecten, die met 
speeksel tot een geheel worden gemaakt. 
De jongen kunnen tot 20 balletjes per 
dag krijgen. Heel bijzonder is het feno-
meen dat door onderzoekers is ontdekt 
bij voedselschaarste. Als er door storm of 
regen weinig of geen insecten in de lucht 
zitten, brengen de ouders hun jongen in 

Gierzwaluw met z’n sikkelvormige smalle 
vleugels (foto vogelbescherming) De Catherinakerk in Roden, door de 

steile dakhelling een ideale nestelplek 
voor gierzwaluwen (foto Picasa)
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een soort coma of winterslaaptoestand, 
waarbij ze dan nauwelijks vegeteren. De 
ouders kunnen soms afstanden van 600 tot 
800 km afleggen naar gebieden waar wel 
voldoende voedselaanbod is (bijv. Zuid-
Duitsland of Noord-Frankrijk).

Met de in hun krop opgeslagen insec-
tenballetjes keren ze terug op het nest, 
wekken hun jongen weer “tot leven” en zo 
krijgen ze hun voedsel. De natuur is soms 
wonderbaarlijk!

Gierzwaluwen kunnen voor zichzelf en 
voor hun jongen wel 10.000 tot 15.000 
insecten per dag vangen! Daar kan geen 
(milieuonvriendelijke) spuitbus tegenop. 
Bladluizen, vliegende mieren, zweefvlie-
gen, spinnetjes, kortom alles wat zich 
vliegend en zwevend in de lucht bevindt 
en geen angel heeft, wordt verorberd. 

Vocht halen ze uit hun voedsel (de insec-
ten). Als het erg warm is willen de 
gierzwaluwen wel eens drinken. Dit doen 
ze door met hun snavel water te schep-
pen tijdens een lage vlucht over een rustig 
wateroppervlak. 

Gierzwaluw met volle en lege krop. Rechts de 
opengesperde bek waarin ze de insecten vangen

Gedicht

Het kan verkeren…….[ ironie ]
Elk jaar ontstaat toch die discussie weer.
Waar houden wij vakantie deze keer.
In Nederland hebben wij het wel gehad.
Het is hier dan bijna altijd koud en nat.
Vandaar dit jaar naar een zuid Europees land.
Genieten van de zon en heerlijk warm strand.
In stilte gingen wij er al genietend van 
dromen.
Ja, laat nu deze vakantie maar snel komen.
Direct een zwarte zaterdag zo aan het begin.
Bezorgde ons veel stress en nog de pee in.
Toen een onbekende binnenweg genomen.
Zijn wij eindelijk bij ons doel aangekomen.
Maar u mag het nu wel van ons weten.
Wat was het er warm en wij maar zweten.
En dan die regen en harde wind, puur natuur.
En dat maakte onze vakantie wel wat zuur.
En in Nederland was het mooi vakantie weer.
Geen regen of kou of harde wind, zoals 
weleer.
Hier nu voortaan meer aandacht aan 
schenken. 
Als wij een volgend jaar aan vakantie denken! 

Als insecten vliegen en de gierzwaluw de 
insecten kan zien, worden ze al happend 
gevangen. Een bek die wijd open gaat ver-
gemakkelijkt het vangen.
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VAN ONDER DE WIEKEN

De maan van groot onderhoud en meer
Dirk Magré

Op 28 augustus arriveerde (zoals ik in de 
vorige “van onder de wieken” al meldde 
een grote hoogwerker voor de molen. Ook 
werd een aanhangwagen met schilders-
benodigdheden op het grasveld voor de 
molen geparkeerd.

Het al geruime tijd geleden aangekondigde 
schilderwerk is nu dus echt begonnen. De 
eerste schatting was dat de schilders zo’n 
5 weken nodig zouden hebben. Dat zijn er 
inmiddels door allerlei redenen wel wat 
meer geworden. Op 15 oktober noteren we 
6 weken en de werkzaamheden zijn nog 
lang niet klaar.

Meer dan schilderwerk.
Het schildersbedrijf (ook bedreven in 
restauratie- en imitatie technieken) heeft 
eveneens de opdracht om wat zij aan hout-
rot tegenkomen aan te pakken. En daar 
zijn ze best veel van tegengekomen. Alles 
wat gespaard kan worden wordt gespaard. 

Dus niet een heel raam er uit, maar bij-
voorbeeld alleen de onderste regel (en die 
weer in precies dezelfde vorm namaken).

De baard
Ook helemaal onder aan de kap werd hout-
rot vastgestled. De “baard” was er slecht 
aan toe. Die is er af gehaald en “overge-
trokken” op een brede 4 cm dikke plank. 
Daarvan is een kopie van de oude gemaakt.

Kale wieken
Voordat met het schilderwerk aan de 
wieken wordt begonnen komt er nog een 
schoonmaakbedrijf om ze schoon te spui-
ten. Ook de stelling krijgt zo’n behandeling.

Uit voorzorg zijn de zeilen van de wieken 
gehaald. Ook alle windborden hebben we 
er uit gehaald. Die worden apart onder 
handen genomen. Zo hebben we dus een 
kaal gevlucht:
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De molen wil nu allen nog maar fatsoenlijk 
draaien als er een flinke storm opsteekt. 
En dan doen we het nog niet i.v.m. met 
de veiligheid en voorschriften van de 
verzekering.

De korte spruit.
Achter aan de kop steekt dwars over de 
“korte spruit” uit de kap. Daaraan bevestigd 
zijn de korte schoren, die de staart weer 
steunen. Aan één kant was in die korte 
spruit ook een en ander aan houtrot gecon-
stateerd. Meer dan alleen maar te stoppen. 

Op grote hoogte (zo’n 21 meter boven het 
maaiveld) is dan ook een plak hout wegge-
zaagd aan de achterkant van deze balk.

Daarna is daar weer een dikke plank pas-
send opgezet en met draadeinden door de 
spruit heen vastgezet.

De staart van de molen gespalkt.
Met het onderste gedeelte van de staart, 
daar waar de kruilier vast zit, is ook een 
en ander aan de hand. Op termijn moet 
waarschijnlijk de hele staartbalk wor-
den vervangen, maar nu dus nog niet. 
Inmiddels heeft de molenmaker opdracht 
gekregen om aan beide zijkanten het 

onderste deel van de staart te versterklen 
met staalplaten. Die moeten dan weer met 
draadeinden (helemaal door de staartbalk 
heen) aan elkaar worden bevestigd. 

Je kunt dus feitelijk zeggen dat de staart 
wordt gespalkt.

Ook de zeilen in de schoonmaak.
Omdat de zeilen nu toch van de wieken 
zijn gehaald heb ik ze maar naar beneden 
laten zakken om ze eens een goede schrob-
beurt te geven. Vooral de gedeelten die nog 
naar buiten komen als de zeilen zijn opge-
rold, waren behoorlijk groen aangeslagen.

Languit op de straat kon ik met een sopje 
groene zeep en de luiwagen er lekker op 
los met dit nog steeds mooie weer (15 
oktober, ruim 20 graden).

Oldtimer trekkers opnieuw in Roderwolde
Vorig jaar was de route door Roderwolde 
zo goed bevallen, dat de organisatie van 
de oldtimer trekkertocht tijdens de Roder 
markt op 23 september weer voor een rit 
door ons dorp heeft besloten.

Velen van jullie zullen ze wel door het dorp 
hebben zien trekken. Parkeren op het land 
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naast de kerk. Voor de molen werd kof-
fie / thee / plak krentenstoet verzorgd in 
samenwerking met de mensen van de MFA. 

Zo’n 30 personen namen ook de tijd om 
de molen van binnen beter te bekijken. 
Deze keer was de toegang gratis. Een super 
samenwerking en veel tevreden trekker-
chauffeurs, die zo weer voldoend energie 
hadden opgedaan om verder te tuffen.

Olie slaan.
Op 6 oktober werd als altijd (eerste zater-
dag van de maand) olie geslagen. Daarbij 
hebben we nog weer 14 bezoekers in de 
molen mogen ontvangen. Vanwege de uit-
geklede wieken moesten we wel weer een 
beroep doen op onze ouwe trouwe elektro-
motor. Geen probleem!

Fietstocht
Op zaterdag 13 oktober was de fiets-
tocht (uitgezet door WiN) in het kader 
van de Dutch Agri Food Week (goede 
Nederlandse naam hè….).

Op 5 verschillende plekken (allen met een 
bepaalde rol in de voedselketen) kon wor-
den gestart. Zo ook bij onze molen. 

We hebben de hele dag geturfd en kwamen 
op welgeteld 80 bezoekers die via deze 
fietstocht bij ons naar binnen kwamen. 

Daar kwamen nogeens 10 “toevallige” pas-
santen bij, die we natuurlijk ook binnen 
hebben gelaten. Er werd geen olie gesla-
gen, maar totaal 5 man heeft die dag veel 
over de molen en het olieslaan kunnen 
vertellen. 

Het was natuurlijk fantastisch weer voor 
zo’n fietstocht en dat was dus ook te mer-
ken. We hebben alleen maar enthousiaste 
mensen ontmoet.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende 
tijd:
h Zaterdag 3 november: Eerste zaterdag 

van de maand: dus olieslaan. Molen 
open van 13:30 – 16:30 uur.

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

foto Lia Snoek
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COLUMN

Meisje
Henk van Kalken

Het begon als een eenvoudige, routine-
matige handeling. Boodschappen ophalen 
bij de supermarkt in Roden. Terwijl ik 
wachtte tot mijn boodschappen gebracht 
werden verscheen er een moeder met haar 
dochter van ongeveer een jaar of tien. 

Vanaf de andere kant naderde er een 
blonde, middelbare dame. ‘Haaalohoo (kus, 
kus, kus)! Hoest met Dinie?’ De blonde 
middelbare dempte haar stem. ‘Nou… op 
zich wel goed. Maar dóódop.’ Het meisje 
keek licht fronsend omhoog naar Dinie. 
‘Nou tante, u heeft ook hele droeve ogen.’ 

Tante in kwestie boog zich vertederd naar 
het meisje. ‘Ja, Debbie, maar dat is van ver-
moeidheid. Al dat vissen, schoonmaken, 
opeten… dat gaat je niet in de koude kleren 
zitten. Tante Dinie betrok mij merkwaar-
digerwijs ook in het gesprek, door mij 
instemming-zoekend aan te kijken terwijl 
ze sprak. 

‘U had het anders vast minder zwaar dan 
die arme vissen,’ zei ik enigszins recal-
citrant. ‘Die moesten lijden en dood.’ 
De moeder van Debbie mengde zich nu 
ook in het gesprek. ‘Meneer!’ Ze klonk 
streng-vermanend. 

Er is wel een kind bij, hoor.’ Ik werd heen 
en weer geslingerd tussen conflict- en har-
moniemodel en zocht even naar de juiste 
woorden. Maar Debbie keek eerst indrin-
gend naar mij, en draaide vervolgens haar 
gezichtje naar haar moeder. ‘Ja, mam, maar 
die meneer heeft wèl gelijk!’ Haar stem-
metje sneed door het gehoor van haar 
toehoorders als een mes door de boter. 

Vervolgens keek ze mij aan, met een soli-
daire blik van verstandhouding. ‘Vissen 
hebben óók gevoel!’ riep ze met lichte 
stemverheffing naar beide inmiddels zicht-
baar ontstemmende dames. 

Tante Dinie en moeder wierpen mij ver-
nietigende blikken toe, gaven het meisje 
een klein duwtje in de rug en liepen ferm 
door de automatisch openende deuren de 
verzengende hitte in. Net voor de deuren 
zich achter ze sloten hoorde ik het meis-
jesstemmetje weer: ‘Dahag, meneer!’ 

Ik ben bang dat ook dit meisje ooit volwas-
sen zal worden.

VERSLAG

Nacht van de Nacht
Wil Schröder

Op 27 oktober hebben we, als het goed 
is, de nachtwandeling naar De Kleibosch 
gelopen om de natuur te beleven met deze 
keer andere zintuigen dan onze ogen. 
Daarbij is ook een spannend verhaaltje 
voorgedragen, dat we degenen die niet mee 
geweest zijn, niet willen onthouden:

Het herdertje van Rowol 
Heel vroeger was in de omgeving van 
Roderwolde een groot heideveld. Rowol 
was een heel stil en rustig dorp. Er 
gebeurde toen nog vrijwel nooit iets bij-
zonders, er werd geen strijd gevoerd of 
welke andere belangrijke gebeurtenis dan 
ook.

Elke dag ging het leven er als iedere andere 
dag gewoon verder. 

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

boekhandel 
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De molenaar maalde het graan, de bak-
ker bakte het brood, de smid smeedde 
hoefijzers en iedereen was tevreden, want 
alles was hetzelfde, men leefde zoals men 
al jaren geleefd had en iedereen was daar 
tevreden mee. Behalve de kleine Jacob.

Japie, (want zo noemde iedereen hem), was 
de herder voor alle schapen van het dorp. 
Dagelijks nam hij ze mee naar de heide bij 
De Kleibosch. 

Daar ging dan hij in het gras zitten, 
kauwde op een sprietje en keek naar de 
grazende schapen. Hij hoefde alleen maar 
af en toe op te staan om een schaap, dat 
van de kudde was afgedwaald, terug te 
halen.

Op een dag zat Japie op de heide. Zoals 
iedere dag voelde hij zich ontevreden. Hij 
vond het saai. Hij wou dat er iets nieuws, 
iets leuks of iets spannend gebeurde.

Opeens kwam hij op een idee. Hij liep 
snel terug naar Rowol en zodra hij in 
de buurt van het dorp was begon hij te 
schreeuwen: “De wolf! De wolf! De wolf 
is gekomen! Help! Help!” Meteen stopte 
iedereen in het dorp met alle bezigheden 
en greep naar stokken, stenen, messen en 
bijlen en haastte zich naar de heide. Toen 
ze bij de schaapskudde aankwamen, bleek 
daar niets aan de hand te zijn. De schapen 
liepen even rustig als altijd rond. Er was 
nergens een wolf te zien.

“Misschien is de wolf wel gevlucht door dat 
schreeuwen van mij,” zei Japie snel. De 
dorpelingen klopten hem op de schouder 
en prezen hem. Helemaal tevreden ging 
iedereen terug naar het dorp en pakte z’n 
bezigheden weer op. 

Een week lang was Japie de held van 
Rowol, omdat hij de schapen had gered. 

“Leuk,” dacht Japie, “er gebeurde eindelijk 
eens iets.” 

Maar, tot zijn spijt merkte hij ook, dat alles 
weer bij het oude was; saai en zonder avon-
tuur. En dus besloot hij hetzelfde nog maar 
eens te proberen. 

Weer kwam iedereen om de wolf te ver-
drijven, maar nog steeds was er geen wolf 
te bekennen. Japie vond al die opwinding 
in het dorp zo leuk, dat hij het ook nog een 
derde en een vierde keer deed!

Maar dan op een dag, terwijl hij met de 
schapen op de heide is, ziet hij plotseling 
iets in het bos. Wat is dat? Het is slecht te 
zien tussen de bomen, maar het komt dich-
terbij. Japie kijkt en kijkt…. Een wolf! Nee, 
drie …. Vijf! Het is een hele roedel! 

Japie sprong overeind en rende zo snel hij 
kon naar het dorp: “Wolven! Help! Een 
hele roedel!” Maar niemand reageerde op 
zijn geschreeuw. “Snel,” riep hij, “bewa-
pen je, we moeten de schapen redden!” De 
dorpelingen negeerden hem. Ze schudden 
meewarig hun hoofd. 

Ze geloofden Japie niet langer. In paniek 
en met tranen in zijn ogen pakte hij 
iedereen vast, maar wat hij ook zei, hoe 
hij ook smeekte, hij werd niet geloofd. 
Teleurgesteld en bedroefd sjokte hij naar 
huis.

Die dag verloor het dorp al zijn schapen. 
Ze waren door de wolven gedood of wer-
den nooit meer terug gevonden. Iedereen, 
ook de kleine Jacob, had vreselijke spijt.



VERSLAG

Huisplaatsen in de Onlanden
Ada van Dijk

De geschiedenis van een Drents 
veenweidegebied.
Eind september werd in de Onlanderij, 
de boerderij van Natuurmonumenten in 
Eelderwolde, het eindrapport aangeboden 
van de archeologische opgravingen tijdens 
de herinrichting van de Onlanden. Dit rap-
port had jaren op zich laten wachten, het 
onderzoek was immers al in 2012 beëin-
digd. Maar nu ligt er een prachtig boek 
voor ons, bestaande uit drie delen, met een 
grote hoeveelheid foto’s en kaarten.

Na jaren voorbereidend onderzoek werd 
in 2008 gestart met de inventarisatie en 
het onderzoek van de zogenaamde veen-
terpen ten noorden van Roderwolde. 
Vroeger sprak men in Roderwolde over de 
’heemsteden’ die langs de Roderwolderdijk 
lagen. De meest opvallende lag ten wes-
ten van de Roderwolderdijk, rondom de 
hoogspanningsmast nr. 11. Floris Aukema 
kon daar smakelijk over vertellen en heeft 
daarover het een en ander geschreven in 
Roderwolde-Rowolmer, eigenlijk het eer-
ste geschiedenisboekje over Roderwolde. 
Hij had weliswaar geen academische oplei-
ding maar had zich terdege verdiept in 
de geschiedenis van het dorp en kon daar 
heel verstandige dingen over zeggen. 

Medewerkers van het Groninger Instituut 
voor Archeologie hebben gedurende een 
groot aantal jaren, vaak letterlijk tot aan de 
knieën in de prut, deze veenterpen opge-
graven en onderzocht. Zij werkten in die 
jaren vanuit hun kantoor in de oude school 
aan de Hoofdstraat in Roderwolde, waar 
ook opgegraven scherven en andere vond-
sten werden bewaard. Regelmatig werden 
excursies naar het gebied georganiseerd, 

waar uitleg werd gegeven over de 
opgravingen.

Uit het rapport Huisplaatsen in de 
Onlanden blijkt dat in het gebied rond 
de Matsloot en langs de Roderwolderdijk 
tot de noordkant van het GrootWaal een 
enorme hoeveelheid veenterpen ligt. In 
totaal is er onderzoek verricht naar 93 
‘huisplaatsen’. Enkele huisplaatsen zijn 
nog tot rond 1800 bewoond geweest, zoals 
twee huizen ten noorden van de Matsloot 
en de Vlint, bij hoogspanningsmast nr. 
11. Dit huis stond ook wel bekend als de 
Overvaart, waar Jan (Mekkes) Overvaart 
mensen over het Peizerdiep zette. Ook 
werden hier en daar in het vroegere 
onland kleine plaggenhutjes bewoond door 
arme mensen of op de vlucht geslagen 
misdadigers. 

Tijdens de opgraving van de huisplaats de 
Vlint vond men in de diepe ondergrond 
meerdere woonlagen boven elkaar evenals 
resten van houten palen. Bovendien bleek 
dat er op die plaats een grote brand heeft 
gewoed. Ook bij enkele grotere huisplaat-
sen langs de Matsloot waren meerdere 
bewoningslagen te onderscheiden. Dat 
bevestigt al lang bestaande theorieën dat 
de meeste veenterpen tijdelijk bewoond 
zijn geweest in verschillen perioden, van 
het laatste kwart van de dertiende eeuw 
tot het midden van de veertiende eeuw. 
Door inklinking van het veen en hoge 
waterstanden hebben bewoners gepro-
beerd de voeten droog te houden door 
hun huisplaatsen te verhogen. Uiteindelijk 
verloren ze deze strijd en hebben ze elders 
een droog bestaan opgebouwd. 
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Enkele plaatsen werden aan het einde van 
de Middeleeuwen opnieuw opgebouwd. 
Op deze locaties werden ook resten van 
bakstenen, dakpannen en vaatwerk gevon-
den. De bewoningsgeschiedenis van de 
huizen aan de Matsloot en van de Vlint 
vanaf het begin van de zeventiende eeuw 
is al langer bekend en zal in de toekomst 
opnieuw beschreven worden.

Kortom, een prachtig boek, bestemd 
voor iedereen die meer wil weten van de 
geschiedenis van het landschap om ons 
heen. 

Huisplaatsen in de Onlanden is te koop bij 
Boekhandel Daan Nijman in Roden voor 
€ 49,50.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Het Nedersaksisch wordt nou erkend 
en dat is mooi. Daor bin ik slim bliede 
met. Waorom? Umdat het nou volgens 
mej oetsleuten is, dat het zal verdwienen. 
Het wordt nou waardeert en dat biedt de 
meugelukheid veur understeuning van 
bovenof. En daordeur zult der veul meer 
mensken zich gaon inzetten um der wat an 
te doen. Nou heb ik gienszins de overtu-
ging, dat het een bloeiende taol zal worden, 
intiegendiel zölfs.

In de kommende tied zal der steeds min-
der dialect praot worden. Veul aolders, 
die dat zölf nog wal doen, ziet hun kinder 
Nederlands praoten en zo zal der oeteinde-
luk maor een beperkte groep overblieven, 
die plat prat. Maor as geschreven taol zal 
het, net as Latijn, wal blieven bestaon. As 
wej der dan tenminste as mens nog de 
meugelukheid toe kriegt.

Ik heb naomeluk wat oetzendingen volgt 
over kunstmatige intelligentie en ik moet 
eerluk zeggen, dat ik daor niet vroluk van 
wuur. As het zo giet, as sommige geleerden 
veurspelden. En waorum zullen ze gien 
geliek kriegen? Dan gaon de robots bijna 
alles van de mens overnemen. Zie kunt 
jao alles, zie wordt nooit muu, kunt 24 uur 
achtermekaor deurwarken en huuft gien 
eten hebben. Wej wordt overbodig. Nee, 
toch niet hielemaol. Wej mucht ingriepen 
as der een storing is. Dan löp immers alles 
in de soep. Dat zie je nou al. Bej het spoor 
bijveurbeeld en op Schiphol. En bej een 
stroomstoring bi’j stokongelukkig. Maor as 
die robots ons de baos bint, dan kun wej 
die storings ok niet meer oplössen. En dan 
helpt het ok niet as het Nedersaksisch nog 
bestiet.
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AANKONDIGING

Pub Quiz
vrijdag 23 november om 20.00 uur
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AANKONDIGING

Cabaretgroep Niet Schieten
zaterdag 10 november om 20.00 uur
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AANKONDIGING

Openluchttheater Roderwolde
zondag 9 december om 16.00
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Prikbord
Wilt u ook iets op het prikbord plaatsen? Mail uw 
bijdrage dan naar de.wolmer@gmail.com

Een woord, een gebaar of een kaart, 
het doet je goed 

wanneer je iemand die je lief hebt, 
missen moet.

Langs deze weg willen wij iedereen bedan-
ken voor de enorme vele blijken van 
medeleven, in welke vorm dan ook, na het 
overlijden van onze mam en oma

Annie van der Veen - Rademaker
Het doet ons goed te weten, dat zij bij zo 
velen geliefd was.

Kinderen en kleinkinderen

Roden, oktober 2018 

AANKONDIGING

Kunstencentrum K38
vrijdag 9 november om 16.15

In de Gemeente Noordenveld wordt dit 
jaar op allerlei plaatsen aandacht besteed 
aan de 100-jarige geboortedag van de 
bekende Drentse dichter Peter van der 
Velde.

Peter van der Velde is bekend als auteur 
van korte verhalen, gedichten, cabarettek-
sten en liedjes.

Hij was tevens medeoprichter van de 
muziek- en cabaretgroep De Bekketrekker.

Een belangrijk moment in dit jaar zal de 
expositie in het Kunstencentrum K38 in 
Roden zijn. Hier tonen kunstenaars en 
dichters hun werk dat geïnspireerd is op 
gedichten van Peter van der Velde.

De opening is op vrijdag 9 november om 
16.15 uur door burgemeester Klaas Smid.

Organisatie: Stichting KC CONZEP
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Dorpsagenda

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.

dinsdag 6 november 2018 Kerk: Koffie- en 
ontmoetingsochtend in het Jeugdgebouw 
voor iedereen, 10.00 - 11.30 uur

zaterdag 10 november 2018 MFA Niet 
Schieten Cabaretgroep Niet Schieten in 
de MFA, open vanaf 19.00 uur, aanvang 
20.00 uur

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 2018 
Dorpsbelangen: Algemene Halfjaarlijkse 
Ledenvergadering in de MFA. Aanvang 
20.00 uur.

vrijdag 23 november 2018 Dorpshuis: 
pubquiz in het Dorpshuis.

donderdag 29 november 2018 IJsvereniging 
Roderwolde: algemene jaarvergadering. 
Aanvang 20.00 uur, café Het Rode Hert.

zaterdag 1 december 2018 Molen 
Woldzigt: demonstratie olieslaan. 13.30 - 
16.30 uur. 

zaterdag 1 december 2018 Rowolmer 
Archief: Open Archief. 10.00 - 12.00 uur in 
de MFA.

dinsdag 4 december 2018 Kerk: Koffie- en 
ontmoetingsochtend in het Jeugdgebouw 
voor iedereen, 10.00 - 11.30 uur

zondag 9 december 2018 Openluchttheater 
Roderwolde, muziekmiddag voor iedereen, 
aanvang 16.00 uur.
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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 november 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
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Kanaalstraat 41
9301 LR Roden
Openingstijden:

di t/m vr 
van 09.00-17.30 uur

do koopavond
t/m 21.00 uur

050 - 5018788   www.quarts.nl

- wandtegels

- vloertegels

- natuursteen

- badkamers

- hardstenen dorpels

- vensterbanken

- sanitair

- vakkundige tegelzetters

- vloerverwarming
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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

 



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

 

 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
             Tuincentrum 
                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
 

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

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak


