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 Eerste Pubquiz van het nieuwe jaar
 Succesvolle optredens van Toneelvereniging Woldbloem
 Inge en Rina gaan voor een warmtescan  Biologisch boeren met Peter Oosterhof

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

Van de redactie

In dit nummer

Hella Balster

We schrijven 17 februari en 17 graden
boven nul. Ongekend hoge temperaturen
in deze tijd van het jaar! Schijnbaar hangt
het voorjaar alweer in de lucht, dus tijd
om naast de voojaarsschoonmaak er weer
eens lekker op uit te trekken. Bijvoorbeeld
voor een wandeling door het prachtige
natuurgebied de Onlanden.
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Vrouwenvereniging Roderwolde e.o. 18
19 RECEPT VAN DE MAAND Broccoli-pasta

Over de Onlanden is al veel in de Wôlmer
geschreven. Met name over alles wat
daar groeit, bloeit en levend beweegt.
Wil Schröder maakt een boek over de
Onlanden dat gratis verstrekt gaat worden
aan de Wôlmer-abonnees! Voorwaarde
is wel dat u zich nu al inschrijft. Meer
hierover leest u op blz. 4 en 5 van deze
WÔlmer.
Graag vestigen wij ook uw aandacht
op de informatiebijeenkomst in het
Dorpshuis, waarop toekomstplannen voor
de Onlanden uiteengezet worden. Deze
bijeenkomst vindt plaatst op 27 februari,
aanvang 20:00 uur.

24
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27
28
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34

ovenschotel
Rowolmer Archief 21
Energiek Roderwolde 22
Toneelvereniging Woldbloem 23
NATUUR EN OMGEVING Natuur in De
Onlanden
COLUMN Op de fiets
VAN ONDER DE WIEKEN De stille maanden
voor de molen
DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers
SMALLE PR0AT OP ‘T BAANKIE Siem ter
Steege
COLUMN Beheer
Dorpsagenda
Colofon

Bewuster omgaan met het milieu komt
in de Wôlmer ruim aan bod: Energiek
Roderwolde vertelt u over het laten maken
van een energiescan van uw huis en Peter
Oosterhof heeft een lezing gegeven over
biologisch boeren. U leest dit in het verslag
van de Vrouwenvereniging.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Succesvolle optredens Woldbloem
De toneelvereniging Woldbloem heeft
onlangs met succes haar jaarlijkse uitvoeringen gehad.
Allereerst was de jeugd aan de beurt. Zij
traden op voor een goed gevulde zaal in
het MFA met 3 toneelstukjes. Hier bleek,
dat Woldbloem niet bang hoeft te zijn voor
leden in de toekomst, mits de jeugd maar
actief blijft op de planken.
Op 1 en 2 februari was de beurt aan de
volwassenen, die met het stuk Een beter
huishouden begint bij de man, de zaal
volop aan het lachen kreeg.
De dames van Duo Doublon zorgden
tijdens de pauzes en na afloop voor het
verhogen van de sfeer, hoewel dat voor een
aantal aanwezigen best wel wat minder
luid had gemogen.
Renovatie woningen Kruiskamp
Het is de bedoeling van Woonborg, dat de
huizen aan de Kruiskamp binnenkort flink
worden gerenoveerd. Ze zullen worden
geïsoleerd, voorzien van een nieuw dak en
nieuwe pannen en er komen zonnepanelen op te liggen. De ramen zullen worden
voorzien van 3-dubbelglas en er zal

spouwmuurisolatie worden aangebracht.
Of de isolatie van het schuurtje van binnen
uit moet gebeuren, of dat er een nieuwe
muur om heen wordt gebouwd, is nog niet
bekend.
Wat wel duidelijk is, is dat de bewoners er
gedurende de renovatie gewoon kunnen
blijven wonen.
Aftrap open atelierroute Roderwolde
– Foxwolde
Op zaterdagmiddag 9 februari werd in café
Het Rode Hert de aftrap gegeven voor de
open atelierroute Roderwolde – Foxwolde.
Aan de deelnemers en belangstellenden (
voornamelijk ingezetenen) werd tekst en
uitleg gegeven over de gang van zaken. Dat
werd gedaan door Fokko Rijkens, Piet van
Houten, Iwe Hut, Vrieso Rademaker en
Inge Breukers.
De open atelierroute vindt plaats op 11 en
12 mei en exposanten in schilderkunst,
vilt, stof, fotografie, film, video, beeldhouwwerk, enz. kunnen hun werken thuis
tonen, of op 4 locaties in het dorp. Dat zijn:
molen Woldzigt, de Waalborg, boerderij
Datema (naast de molen) en café Het Rode
Hert.
Op vrijdagavond 10 mei vindt de officiële
opening plaats bij molen Woldzigt.

Redactioneel nieuws
Boek Natuur in de Onlanden
In het komend jaar willen wij, bij voldoende gebleken belangstelling, een
boek gaan uitgeven met artikelen die Wil
Schröder in de loop der jaren over de
Natuur in de Onlanden heeft geschreven.
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Voor Wôlmer-abonnees is het boek gratis.
In verband met het aantal te drukken
exemplaren willen wij graag weten wie
er belangstelling voor het boek heeft.
U kunt dit kenbaar maken op 3 manieren:
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
Jubilea
Kent of weet u iemand die 80 of 90 jaar
geworden is of een echtpaar dat 50 jaar
getrouwd is? Laat het ons dan weten.
Wij zullen hen dan benaderen voor een
interview.

voorleesontbijt plaats op onze school. De
leerlingen werden eerst voorgelezen door
oma’s van onze leerlingen. Daarna werd
er gesmuld van een heerlijk ontbijt dat
verzorgd werd door de Ouder Vereniging.
Oma’s en OV: bedankt voor alle hulp! Het
was een zeer geslaagde ochtend!
Smulbonnen
Naar aanleiding van het oproepje in de
Wôlmer zijn er veel Smulbonnen bij ons
gebracht die we bij Bakkerij Ons Belang in
Peize hebben kunnen inleveren voor heerlijke broodjes bij het Voorleesontbijt. We
willen iedereen die met ons mee gespaard
heeft hartelijk bedanken!

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Voorleesontbijt
De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds
2004 en zijn een initiatief van Stichting
Lezen, georganiseerd door de CPNB.

Doel van deze campagne is het stimuleren
van voorlezen aan kinderen in de leeftijd van 6 maanden t/m 6 jaar die zelf nog
niet kunnen lezen. Op 23 januari vond het

Drents voorlezen
Ook dit jaar, komen de vrijwilligers van het
Huus van de Toal weer in het Drents voorlezen op basisscholen in onze provincie
in het kader van meertmaond-streektaolmaond. Op het Palet zal het voorlezen
plaatsvinden op 8 maart.

Het is zo langzamerhand een mooie traditie geworden, waarvan de leerlingen erg
kunnen genieten.
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Flessen-inzamelactie OBS het Palet
Na een aantal jaren op de Molendag pannenkoeken te hebben verkocht, slaan we
dit jaar een keertje over. Als vervanging
staat er al een poosje een grote container
in de school waar u lege flessen in kunt
leveren. Deze actie wordt georganiseerd
door de Oudervereniging van Het Palet
en de opbrengst gaat naar de school. De
inbreng is tot nu toe ontzettend goed.
Graag willen we u laten weten dat de
container er tot halverwege maart staat.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de
flessen zelf op school af te geven schiet u
dan één van de schoolkinderen aan?

Stakingsactie 15 maart
Misschien heeft u het al via het nieuws
vernomen: op 15 maart vindt er opnieuw
een landelijke stakingsdag plaats. Iedere
werknemer in Nederland heeft op basis
van het stakingsrecht het recht om het
werk neer te leggen. De leraren op onze
school nemen wederom deel aan de
stakingsactie.
Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders
en andere medewerkers uit het basisspeciaal basis- en (voortgezet) speciaal
onderwijs maken zich ernstig zorgen
over de toekomst van het onderwijs en de
toekomst van uw kinderen. Er zijn afgelopen periode al veel toezeggingen gedaan
door het kabinet, maar die zijn helaas

nog onvoldoende om goede oplossing te
realiseren.
De werkdruk in het primair onderwijs
is hoog. Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4
leraren rondloopt met burn-outklachten.
Vergeleken met andere beroepsgroepen
is dit erg veel. De werkdruk en de lage
salarissen in het primair onderwijs hebben er in de afgelopen jaren voor gezorgd
dat veel leraren zijn gestopt of uitgevallen.
Daarnaast zijn er te weinig nieuwe leraren bijgekomen. Dit heeft als gevolg dat
we nú al kampen met een lerarentekort,
dat in de aankomende jaren schrikbarend
zal gaan groeien. Dat betekent dat we niet
meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is. Afgelopen week
gebeurde dit al 2 maal op onze school. Als
dit zo doorgaat betekent het straks ook dat
we niet meer kunnen garanderen dat we
voor elke klas een leraar kunnen vinden.
Wij vragen om uw begrip en steun voor
deze staking. De toekomst van het onderwijs is in gevaar. Daar moet echt iets aan
gebeuren, zodat de kinderen op onze
school kunnen blijven rekenen!
Open huis
Op woensdagochtend 13 februari stelden
we onze deuren open voor nieuwe ouders
die nog geen kinderen op onze school hebben. In de ochtend was er mogelijkheid
voor deze ouders om te komen kijken in
onze school. Mocht u het open huis gemist
hebben, en toch eens willen komen, is
het ook altijd mogelijk om (op afspraak)
een persoonlijk gesprek en een rondleiding te plannen. Een afspraak maken kan
telefonisch (050-5033551) of per mail:
obshetpalet@xs4all.nl.
U bent van harte welkom!
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Middenbouw
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Peuterspeelzaal de Boemerang
Als ik dit schrijf hebben we het thema winter en ons voorleesontbijt achter de rug.
Het onderwerp was: Een huis voor Harry.
Het ging over Poes Harry die met vlindertje Vera aan het spelen was, en toen opeens
zijn huis niet meer kon vinden. En alleen
Vera weet waar hij woont...
Sinds deze week mogen wij een nieuw
jongetje verwelkomen bij ons op de groep:
Florian! Wij wensen jou een fijne tijd op de
peuterspeelgroep toe en veel speelplezier!
Deze week hadden we als onderwerp
Valentijn en hebben we iets moois
geknutseld.

Volgende week is het voorjaarsvakantie, en
daarna begin ik met het thema: gezond en
ziek.

Ook de BSO heeft actief mee gedaan aan de
Valentijnsknutsels.

Groetjes van Peuterspeelgroep en BSO de
Boemerang
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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

Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Roderwolde e.o.
Donderdag 28 maart
Tijd: 20:00 uur
Plaats: Café Scheepstra

Beste leden van de Vereniging
Dorpsbelangen Roderwolde, Foxwolde,
Sandebuur en Matsloot,
Het bestuur nodigt u uit voor de Algemene
Ledenvergadering. In deze voorjaarsvergadering kijken we terug op het afgelopen
jaar en vooruit naar de toekomst.
Er treden twee bestuursleden af:

De voorlopige agenda is als volgt:

1
2
3
4
5
6
7

Mans Harms
Lydia Glas
We hebben twee kandidaten gevonden die
deze plaatsen in willen nemen:
Inge Noordhof en Albert Boelen.
Tot de aanvang van de vergadering kunnen
eventuele andere kandidaten zich melden
bij het bestuur.

8
9
10
11
12
13
14
15

Opening
Notulen
Ingekomen stukken
Mededelingen
Halfjaarlijks verslag
Financieel verslag
Verkiezing nieuwe bestuursleden
Verslag kascommissie en verkiezing
nieuw lid kascommissie
Voortgang Energiek Roderwolde
Dorpsschouw
Paasvuur
Schoonmaakactie
Jubileum Dorpsbelangen
Verkeersveiligheid
W.v.t.t.k. en rondvraag
Sluiting

Tot 28 maart
Het bestuur

We proberen de notulen van de vorige ALV
en de agenda op de site te zetten.
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Budget voor sportieve activiteiten voor de
jeugd
Dorpsbelangen wil graag iedereen in
het dorp op de hoogte brengen van het
volgende:
Bij het opheffen van korfbalvereniging
ODA is een resterend saldo overgedragen
aan Dorpbelangen. De ledenvergadering
van ODA heeft destijds uitgesproken dat
dit saldo moet worden aangewend voor
sportieve activiteiten voor de jeugd in
Roderwolde, in ruime zin.
Als iemand dus een leuk idee heeft voor
een activiteit voor de jeugd dan kan hiervoor een bijdrage worden gevraagd aan
Dorpsbelangen, middels het indienen van
een schriftelijk verzoek.
Wij zien de verzoeken met belangstelling
tegemoet.
Paasvuur dit jaar op 1e paasdag!
Anders dan voorgaande jaren is het paasvuur dit jaar op 1e paasdag, zondag 21 april
2019. De locatie van het paasvuur is ook
gewijzigd: op het land van de fam. Boxen
(Kruiskamp).
Er zijn twee inbrengdagen: Zaterdag 6
april en zaterdag 13 april tussen 10 uur en
16 uur.
Voor het inbrengen vragen we € 5,- per
vracht of een kratje bier. Hiermee zal
De Keet op de avond zelf zorgen voor de
nodige versnaperingen.
Het paasvuur zal zondag rond 19.30 uur
worden aangestoken.
We hopen dat iedereen langs komt om er
een gezellige avond van te maken. Tot dan!

Dorpshuis
Pubquiz 18 januari 2019, Quiz’ t
De eerste pubquiz van 2019, het 2e deel
van de wintersessie, was wederom druk
bezocht. Zestien deelnemende teams,
waaronder een aantal nieuwe teams, hadden zich verzameld in het MFA. Janet
Barels had wederom de regie in handen, Dick Bathoorn zorgde weer voor de
presentatie.
De quiz bestond uit acht rondes, verdeeld
over vragen, geluidsfragmenten en muziek.
Een van de gewone rondes was ingeruild
voor een lokale ronde. Bert Blaauw (23
januari verjaard, iets met een 4 en een 7)
had een tiental vragen bedacht. We weten
nu dat het dorp Roderwolde vier ridders
rijk is, naast Harrie Boerema, Henk Buring
zijn dat de deelnemers Hindrik Schuiling
en onze burgervader Klaas Smid. Deze
ronde gaf later mede de doorslag in de uitslag van de avond.
Het was een bijzondere ontknoping. Na
een paar vervangende vragen, antwoorden die niet te vinden waren, werd het het
petje op petje af namens de dames van het
Haarveen gewonnen door Celina Nijnuis.
Zij ging met de Glühwijn van Cruwijn naar
huis.
Het werd nog gekker; drie teams ex aequo
op de eerste plaats. Een shoot-out vraag
moest uiteindelijk de dagwinnaar bepalen.
Het aantal eilanden van Hawaii (duidelijk
geen lokale vraag). “De Ladies” schreven
op hun papiertje het antwoord wat het
dichtst bij de waarheid lag. Daarmee werden zij eerste. Tweede werden “de dames
van ’t Haarveen” voor “Druk jij of druk ik”.
Zij gingen respectievelijk naar huis met
een worstenpakket en een aardbeienslof.
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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

vraag naar onze folder

11-3-2015 13:12:14

verhuur

11-3-2015 13:12:14

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

lezingen

11-3-2015 13:12:14

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

culinair

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

Kanaalstraat 37
050
5020387
Kanaalstraat
37Roden
Roden
050
5020387
Kanaalstraat
37 Roden info@oosteromverlichting.nl
050 5020387
www.oosteromverlichting.nl
www.oosteromverlichting.nl
info@oosteromverlichting.nl
www.oosteromverlichting.nl info@oosteromverlichting.nl
antiek

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

workshops

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

De prijs voor het klassement over 2 avonden werd gewonnen door “de Lucky
Losers”. Zij deden hun naam eer aan;
vierde op de tweede avond op een puntje
maar wel met de hoofdprijs aan de haal. De
bon die ze deze avond kregen kan bij de
gever Braams Lamsvlees ingeruild worden.
Dan wordt ook direct uitgelegd hoe het
vlees bereid moet worden!

de “Lucky Losers”, winnaars
van het eindklassement

In het MFA bleef de tap nadien nog even
open.
Namens de organisatie iedereen bedankt
voor het op- en afbouwen, bedienen, bakken, braden, de hand-en-spandiensten en
natuurlijk voor het deelnemen. Volgend
jaar is het de bedoeling om weer een aantal
quizzen te organiseren. Dan met nog meer
eigengemaakte vragen!
Andere opmerkingen of ideeën zijn vanharte welkom.
Namens de organisatie graag tot quiz!
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Deelnemers Pubquiz 23 november
1. The Ladies
Silvia Meijs
Froukje Venekamp
Petra Kruier
Janine Oomkens
Lotte ?
2. Kat in het bakkie
Sjoerdina Stelma
Gerda Roelofsen
Tea Hoven
Karin Belga
Afie Ter Steege
3. Druk jij of druk ik
Rina ter Steege
Annemarie Timmer
Janet Talens
Jannie van Zonneveld

4. Iets geks
Evelien Smid
Klaas Smid
Grietje Ter Steege
Siem Ter Steege

7. The Lucky Ladies
Anneke Heuker
Rika Speelman
Dineke Schuiling
Janny Visser

5. Lytse Emiel
Jack Boxen
Wim Boxen
Emiel Veenhuizen
Mike Heudstra

8. Ben ik nog niet achter
Harry Heuker
Hindrik Schuiling
Jan Visser
Jannie
Dineke Schuiling

6. De Jonkies
Jennifer de Boer
Ineke Boxen
Lisa Mersch
Daphne
Danielle

9. Lucky losers
Sabine Teune
Coen Germeraad
Marnix
Paul
Mathea
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10. Major Tom and The
Ground Controls
Wil Schröder
Lia Kroon
Dity de Vries
Tom
Marja
11. De dames van ’t
Haarveen (alleen 18
Januari)
Romee de Rink
Gerda de Rink
Klaske de Boer
Yvette Nijnuis
Celina Nijnuis
12. De Dijk
Hans Haverkort

Ronnie Smilda
Natasja Smilda
Johan Bakker
?
13. De sjappies
Ronald Ter Steege
Jeroen Heijthekker
Johan Lutgers
Henri Venekamp
Hedze Stelma
14. Connixie
Albert Boelen
Piet Boelen
Hans Meijer
? Joosten

15. De Buurtjes
Femmie Bathoorn
Dieuwke De Vries
Harry Krap
Gerard Barels
Bernadine Bertels
16. De Stumpers
Henny Haisma
Daniel Kruizinga
Jannie Stoffers
Roelof Blomsma
17. The pubquiz beauties
Tineke Veldhuis
DerkJan Janse
Marian Oldenburg
Johan Boon
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Nieuws
Dit jaar is voor ons in vliegende vaart
begonnen zoals u in de vorige Wolmer al
hebt kunnen lezen. De vrijwilligers hebben het druk met alle activiteiten in de MFA
en daar horen op- en afbouwen, schoonmaken en zorgen voor de voorraad ook bij.
Op 18 januari was de tweede Pub Quiz
weer een succes. Nog meer deelnemers
dan de eerste keer, veel gezelligheid, serieuze gezichten bij het beantwoorden van
de verschillende vragen, genoeg te eten en
te drinken en vooral veel lachen! Dit succesvolle evenement gaan we het komende
winterseizoen zeker herhalen. Winnaar
van de avond was deze keer een ‘damestafel’, team ‘de Ladies’, na een spannende
tiebreak met nog 2 teams met hetzelfde
puntenaantal. Overall winnaar van beide
avonden was ‘team de Lucky Losers’, met
Koen en Sabine Germeraad en vrienden.
Zij kregen een tegoedbon voor (BBQ)lamsvlees gesponsord door A. Braams. Dank je
wel daarvoor!
Vervolgens waren er de toneelvoorstellingen van de Woldbloem. Komt allen het is
zeer de moeite waard, schreef ik de vorige
keer en dat is waar gebleken! Op de zondagmiddag was de jeugd goed op dreef. Vol
enthousiasme stonden en liepen ze op het
toneel, het straalde er van af. Evenals het
stralen van trots van alle papa’s, mama’s,
opa’s en oma’s en andere betrokkenen in
de zaal. Goed gedaan allemaal.
Op de vrijdagavond was er een ‘grote mensen’ voorstelling die goed werd bezocht.
‘Een beter huishouden begint bij de man’
was als vanouds een komisch stuk met
vele kwinkslagen en woordspelingen erin.
Tussendoor en na de tijd werd er gezellig
gekletst met elkaar en nog menig borreltje

gedronken. De obers hadden het er druk
mee…
Zaterdagavond hadden we een nog vollere
zaal en livemuziek van de dames ‘Doublon’
voor tussendoor en na de voorstelling.
Ze trokken veel bekijks de beide dames
en zongen ook nog eens fantastisch. Ook
deze avond was voor de toneelspelers en
het dorpshuis een succes. Zoveel lachende
gezichten, gezelligheid en goede sfeer, daar
doen we het voor! Over het toneelspel en
de spelers kunnen we kort zijn…, petje
af!! En daarna hebben we een ‘ouderwets
gezellige feestavond’ gehad. Meezingers,
meedeiners, polonaise, dansen en zwingen
en zwieren en het was nog lang onrustig in
Rowol.
Het afbreken, opruimen en schoonmaken
gebeurde op de zondagmorgen erna en
gelukkig waren we met een grote groep
hulptroepen zodat we snel klaar waren.
Dank je wel allemaal!
Voorlichtingsavond over de toekomst van De
Onlanden
Op de planning staat nu een voorlichtingsbijeenkomst over de toekomst
van ‘de Onlanden’, van het Waterschap
Noorderzijlvest, op woensdagavond 27
februari. Aankondigingen zullen verder in
de krant staan.
Donateursvergadering
En verder zoals eerder aangekondigd,
hebben we de donateursvergadering op
woensdag 13 maart 2019, vanaf 20.30
uur, in de kantine dorpshuis. U krijgt een
overzicht van onze bezigheden, financiën
en toekomst verwachtingen. U bent meer
dan welkom om mee te praten en mee te
denken.
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NL DOET
Daarna op zaterdag 16 maart, van 09.00
uur tot 12.00 uur, staat de ‘NL Doet’ dag
op het programma. Graag zien we dan veel
hulptroepen komen om ons mee te helpen
met de (buiten) schoonmaak klussen, tuinonderhoud en een nieuwe bestrating te
maken voor een staplaats van de vuilcontainers. Ook daar bent u meer dan welkom
als vrijwilliger om samen met de bestuursleden van het dorpshuis deze klussen te
klaren. Vele handen maken ook dan licht
werk nietwaar.
Potgrondactie
De potgrondactie gaat ook dit jaar weer
door! Het huis aan huis brengen van de

zware zakken wordt altijd zeer gewaardeerd en de opbrengst kunnen we goed
gebruiken als dorpshuis. Deze keer zullen
we het wel in een andere vorm gieten. U
hoeft van te voren geen briefjes en geld
meer in te leveren met uw bestelling.
Op zaterdag 23 maart, vanaf 09.00 uur,
gaan we rondrijden in de schoolkring.
Huis aan huis bellen we aan en als u
potgrond, bemeste tuinaarde en/of koemestkorrels nodig heeft, kunt u die ter
plekke krijgen en betalen. Heb die dag
dus contant geld in huis! Mocht u wel een
bestelling willen doen maar kunt u niet
thuis zijn, neem dan contact op met één
van de bestuursleden van het dorpshuis.

Potgrondactie Dorpshuis
Het winterse weer is (bijna) voorbij en het voorjaar komt in zicht…
Zo ook de jaarlijkse potgrondactie. Dit jaar weer verzorgd door het Dorpshuis
Roderwolde e.o. in samenwerking met BuiterRoden.
Evenals voorgaande jaren bieden we voor mooie prijzen te koop aan;
potgrond, bemeste tuinaarde en koemestkorrels.
Wij brengen het persoonlijk langs bij u aan huis!! Niet zelf sjouwen met zware en
vuile zakken. U doet uw bestelling aan de deur en rekent direct af. Gemakkelijker kan
niet en u steunt gelijktijdig het dorpshuis! Doen dus!
De prijzen:
4 zakken à 20 liter potgrond voor
(1 zak kost € 2,50)

€ 8,00

4 zakken à 25 liter bemeste tuinaarde voor
(1 zak kost € 2,00)

€ 6,50

1 zak à 10 kilo

€ 6,00

koemestkorrels voor

Zaterdag 23 maart wordt er huis aan huis rondgereden in de schoolkring.
Zorg dat er iemand thuis is en u contant kunt betalen als u een bestelling wilt doen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Janet Barels. Zij is te bereiken via het
volgende e-mailadres: jbdarneviel@gmail.com

 De Wôlmer  februari 2019  pagina 17

Vrouwenvereniging Roderwolde e.o.
Biologische boer Peter Oosterhof
Op 30 januari was de eerste bijeenkomst van de Vrouwenvereniging Roderwolde. Deze
avond waren we te gast in het café het Rode Hert bij Hans en Bien. Op de jaarvergadering is er altijd een spreker uit eigen dorp. Voor deze avond hadden we Peter Oosterhof
gevraagd, of hij iets wilde vertellen over de omschakeling van zijn gewone boerderij
naar biologische boerderij. Omdat wij dachten dat deze avond ook wel interessant kon
zijn voor anderen, hadden we iedereen uitgenodigd. En, de zaal zat vol.
Peter heeft jaren de boerderij van zijn
vader op dezelfde voet voortgezet. Nu
wilde hij iets anders en meer pionieren,
ontdekken en genieten. Hij heeft zich verdiept in het biologische aspect en ontdekt
dat het allemaal met de bodem begint.
Hij streeft er naar om zo veel mogelijk
gezonde voeding, melk en vlees te produceren in een zo natuurlijk mogelijke
omgeving. Dit wordt gerealiseerd door
zoveel mogelijk gebruik te maken van de al
bestaande natuurlijke processen. Om voldoende en kwalitatief goed gras te krijgen,
zal de bodem dan zo goed mogelijk moeten functioneren. Daarom is Peter gestopt
met bestrijdingsmiddelen, kunstmest
en gebruikt maar minimaal antibiotica.
Planten moeten kunnen groeien en het
bodemleven moet zich voeden met de resten daarvan. Mest wordt door beweiding
weer over het land uitgestrooid en er wordt
zo min mogelijk over het land gereden.
Want dit maakt de bodem kapot, wat juist
niet de bedoeling is. Gras gevoerde koeien
produceren daarmee gezonde melk.
Het grasland bestaat uit gras, klavers, en
kruiden, zoals duizendblad, smalle weegbree en cichorei. De grassen bestaan o.a.
uit het Engels raaigras, kropaar en rietzwenkgras. Deze planten bij elkaar zorgen
voor een goede wisselwerking tussen
hun wortels en andere (micro) organismen in de bodem. Hierdoor worden

voedingsstoffen efficiënt vastgelegd,
opgenomen en afgegeven. Daarmee is
kunstmest overbodig en houdt het land
beter zijn water vast en is beter bestand
tegen extreme weersomstandigheden.
Door de bodem gezond te houden, blijven
de koeien ook gezonder en zijn er minder medicijnen nodig. Wat er niet aan of
in komt hoeft er ook niet af. Op het dak
van de stal bij de familie Oosterhof liggen
zonnecollectoren, waardoor ze zelfvoorzienend zijn in hun energiebehoefte, wat
weer CO2 scheelt. De warmte die vrijkomt
bij de koeling van het melk, wordt zoveel
her gebruikt. Ook moet de fokkerij nu
anders. De koeien van Peter zijn opa waren
geselecteerd op het “van gras melk maken”
Daar wil Peter weer naar toe.
In de loop der afgelopen jaren is er zoveel
veranderd in het fokken van koeien, dat de
koeien van nu het grasvreet gen missen.
Deze doorgefokte, melk typische koeien
moet je bijvoeren met zetmeelrijke producten om ze op de been te houden. Door
te kruisen met het ras Fleckvieh hebben Peter zijn koeien al een behoorlijke
gezondheid boost/ levens duur verlenging
gekregen. De randen van Peter zijn weilanden zijn, of worden ingezaaid met kruiden.
De koeien en insecten moeten dan zorgen voor vermeerderen en instant houden
van deze kruidenstroken. De koeien doen
dat door middel van de zaden van deze
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kruiden te verspreiden met hun mest. En
de insecten doen dat, door een betere
bestuiving.
Als er dan toch voor de voederwinning
gemaaid moet worden probeert Peter zo
hoog mogelijk te maaien. Het hoger maaien
van het gras schijnt ook beter te zijn. De
kruiden blijven beter aanwezig, het gras
droogt sneller en je hebt minder rij uren
van een tractor op het land, de kikkers en
andere insecten blijven hierdoor ook beter
gespaard. De milieubelasting speelt ook
een rol. Tot nu toe werd er ingekuild met
zware machines. Afgelopen jaar is er een
switch gemaakt naar ronde balen. Ronde
balen zijn voor de bodem veel vriendelijker. Minder diesel, minder inkuilverliezen
door de broei. Alleen het grote nadeel is
hier weer, het plastic. Het is goed om dit
te gaan onderzoeken. Net als dat Peter
inspeelt op de veranderingen van machines. Zoals een strokendoorzaaimachine of
een inzaaimachine voor de kruiden in de
randen om het grasland, of een aangepaste
hark om het hoger gemaaide gras bij elkaar
te harken. Peter heeft het in zijn gedachten
en samen met zijn broer Erik ontwerpen
zij een geschikte machine. Erik probeert
dan deze machine te maken. In de praktijk
zal hij misschien niet de eerste keer voldoen aan hun eisen, maar ook daar weet
Erik wat op te vinden.
Zo ook hebben Peter en Marieke kaas laten
maken van hun eigen biologische melk.
Naar nu blijkt is dat voor eigen consumptie, omdat het qua bewerking veel te duur
wordt om te verkopen. Maar wie weet wat
de toekomst hierin brengen zal. Wij allemaal, mochten proeven van deze heerlijke
jong belegen en komijnekaas. Dan proef je
toch heel duidelijk de natuurlijke stoffen
en daardoor dus ook de heerlijkheid.

En dan last but not least, is één van Peter
zijn rechter handen ook zijn vader, die hem
met raad en daad bij staat en van allerlei
klusjes doet, die geen naam hebben maar
wel moeten gebeuren. Zoals wij op het
filmpje konden zien, het stroomdraadje
van het land, voor de koeien een meter
verzetten en dat enkele keren per dag,
zodat de koeien steeds weer een stukje
vers gras konden eten. Het was een mooi
gezicht, al die koeien aan de draadkant met
hun snuit naar voren, naar links en naar
rechts en steeds maar weer opnieuw, om
zo het heerlijke gras naar binnen te krijgen.
Al met al dus, een familiare onderneming
waarbij Peter en Marieke aan het roer
staan.
Peter, heel erg bedankt voor deze geweldige avond. Iedereen heeft er van genoten
en zal het blijven volgen, in ons eigen
Foxwôl/ Rowôl.
RECEPT VAN DE MAAND

Broccoli-pasta ovenschotel
300 gram elleboogmacaroni, net niet gaar
gekookt
1 eetlepel olie, 1 ui
400 gram kipfilet
500 gram broccoli
25 gram boter
versgemalen peper, zout
50 gram gepelde walnoten
3 eieren
¼ liter slagroom
75 gram geraspte oude kaas
hhLaat de macaroni in een vergiet uitlekken en roer er de olie door om te
voorkomen dat de pasta gaat plakken.
hhVerwarm de oven voor op 200˚C. Pel en
snipper de ui. Snijd de kipfilet in smalle
reepjes. Verdeel de schoongemaakte
broccoli in kleine roosjes.
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hhVerhit de boter en bak de ui ongeveer 3
minuten. Voeg de reepjes kipfilet toe en
bak ze rondom bruin. Bak de broccoli
ongeveer 2 minuten mee.
hhSchep de macaroni in een ovenschotel
en meng het broccolimengsel erdoor.
Hak de walnoten grof en rooster ze
ongeveer 1 minuut in een droge koekenpan. Strooi ze over de macaroni.

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

hhKlop de eieren met de slagroom en 50
gram van de kaas los. Voeg zout en
peper naar smaak toe en schenk het
mengsel over de macaroni.
hhStrooi de rest van de kaas erover.
hhBak de schotel in het midden van
de oven in ongeveer 25 minuten
goudbruin.
hhOok lekker met rundergehakt.

Rowolmer Archief
Berigt 52: Het waterschap “De Zuidermaden”
In Foxwolde was vroeger en ook nu nog
de waterstaatkundige situatie verschillend van die in Roderwolde, daar de hele
buurtschap in tweeën gedeeld wordt door
de Roderwolderweg-Kleiweg. Vooral in
het gebied ten oosten van deze lijn, dus in
het stroomdal van het Peizerdiep, had men
voor de aanleg van de polder ernstig last
van overstromingen. Soms kwam het water
in natte tijden tot aan de Roderwolderweg!
Zo gauw dan de vorst inviel, bonden de
jongens hun schaatsen onder, stopten een
tang in de zak om onderweg hinderlijke
richels uit de weg te ruimen en scheuvelden zo ongehinderd vele kilometers naar
het noorden of het zuiden.
Maar niet iedereen was even gelukkig met
deze toestand. Vandaar dat de ingelanden besloten om de landen afwaterend op
het Peizerdiep te verenigen in een polder
en deze te bemalen. Het waterschap “De
Zuidermaden” werd opgericht in 1914 en
besloeg 220 ha. Het bestuur werd gevormd
door de volgende heren: G. Beereboom,
Foxwolde (voorzitter), Fl. Aukema (secr.penningmeester) en W. Ipema, beiden
uit Roderwolde; J. Assies, H. Brouwer en
H. Douwes, grondeigenaren wonend in
Roden.
De eerste zorg van het bestuur betrof het
inzamelen van de benodigde financiën
voor de aanschaf van de technische hulpmiddelen. In de notulen van 10 april 1915
van de vergadering, gehouden in café Hoff
te Roderwolde lezen we: “Nadat de vergadering, die zeer slecht door de ingelanden
was vertegenwoordigd, door den voorzitter was geopend, werd mededeling gedaan
van een besluit van gemeld Waterschap,
hetgeen ook op de aanplakbiljetten was

bekend gemaakt, aangaande verschillende
geldleningen aan te gaan, voor het indijken
van voornoemd Waterschap, alsmede de
aankoop van een petroleummotor”.
Financieel kwam men al heel spoedig in de
problemen, want we lezen kort daarop in
de notulen van 22 november 1915: “dat er
aanmerkelijke tekorten voorkomen doordat de lonen der daglooners zeer hoog zijn,
en door de mobilisatie (1914-1918, red.)
bijna geen daglooner is te krijgen. Hoe
groot het tekort is, is nog niet met zekerheid te zeggen, maar het zal zeker eenige
honderden guldens bedragen”.
Het gemaal werd bediend door een watermolenaar, in dienst van het waterschap,
die op grote afstand van het gemaal
woonde. De eerste molenaar was Jan
van der Heide, landbouwer te Foxwolde.
Vergeleken met de situatie waarin zich
zijn collega van “Matsloot-Roderwolde”
bevond, was alleen al de tocht naar het
gemaal in de Zuidermaden een hels karwei. Ouderen zullen zich ongetwijfeld
de plaats van het gemaal herinneren:
achter de Kleibos, op de dijk van het
Peizerdiep, ongeveer daar waar nu een
zinker van het Zuiveringsschap Drenthe
en een transport-aardgasleiding door het
Peizerdiep liggen. Van der Heide moest
altijd eerst ruim 2½ kilometer lopen (de
wegen door de Kleibos zijn immers ook
nu nog onbegaanbaar voor fietsen) voordat hij met zijn werk kon beginnen. Jan
van der Veen, de latere molenaar, vertelde
dat hij bij hoog water een omweg langs de
Schipsloot moest maken, omdat de gehele
Zuidermaden diep onder water stonden.
Wanneer er bij nacht gemalen moest worden was het helemaal uitkijken geblazen:
om in het donker het gemaal enigszins
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droog te bereiken was geen sinecure. Daar
moest dan het werk geklaard worden bij
het schaarse licht van een petroleumlamp
of een stormlantaarn, ook wel vleermuis
genoemd.
De motor was een Bronsmotor van 10 pk, 1
cyl. 900 t.p.m., voorzien van een luchtcylinder. Deze cilinder met samengeperste
lucht met een druk van 15 atm. was nodig
om de motor te starten. Maar o wee, als de
molenaar, na zijn barre nachtelijke tocht,
bemerkte dat de manometer teruggelopen
was tot 3 atm. Dan zat er niets anders op
dan weer naar huis terug te gaan en een
viertal sterke kerels op te halen om met
vereende krachten de motor weer op gang
te krijgen.
(dit Berigt is onderdeel van een serie artikelen
uit het boek “Rowol Toendertied”)

Energiek Roderwolde
In de serie Energiek Roderwolde vandaag: de
warmtescan
Inge en Rina hebben hun woning laten
scannen met een thermografische camera.
Dat is een camera die de sterkte van
infrarood licht meet. Daarmee kunnen
de verschillen in temperatuur worden
bepaald.
Hoe werkt dat?
Rina: Roel Westerhof van de
Energiecoöperatie Noordseveld is bij ons
geweest met zo’n mooie camera. Hij heeft
eerst aan de buitenkant foto’s genomen in
de ochtendkou, want het moet flink koud
zijn buiten en warm binnen. Het huis moet
flink worden opgestookt. Daarna heeft hij
binnen in huis foto’s gemaakt. Hij heeft
ook informatie opgevraagd over gas- en
elektriciteitsverbruik, bouwwijze en isolatie. Uit de metingen bleek dat onze woning

behoorlijk goed is geïsoleerd is, er waren
geen zwakke punten, wat best bijzonder is.
Op het gebied van elektriciteitsgebruik valt
er nog wel wat te verdienen, veel meer verlichting kan op led, we kunnen kijken naar
het verbruik van apparaten, zeker oudere
koelkasten verbruiken veel. Het was voor
mij een goede bewustwording van ons
gedrag. Ons elektrisch verbruik is aan de
hoge kant, er valt zeker wat te verdienen!
Inge heeft Richard Ton op bezoek gehad:
Bij ons werd direct duidelijk dat de voorgevel en de kozijnen niet isolerend zijn.
Daar hebben we behoorlijk warmteverlies. Binnen was het op één plek bij een
kozijn echt maar 0 graden, daar schrok
ik wel van. Op verschillende plekken zit
erg veel kou, dus daar valt nog wel wat
aan te doen. Wat ik belangrijk vind is
dat het wooncomfort nog wel omhoog
kan, dat is waar ik eigenlijk het meest aan
hecht. Ook een voorbeeld: bij de nieuwe
dakkapel sluit het lood niet goed aan, de
camera ziet dat direct, dat is een gemakkelijk puntje om te verhelpen. Ook blijkt
er via een ventilatierooster veel warmte
naar buiten te komen, hoe kan dat?
De eerste actie die we willen gaan doen
is in elk geval om met een endoscoop in
de spouw te kijken, om na te gaan hoe de
gevel beter geïsoleerd kan worden. Dat kan
energie-adviseur Anita Speelman voor ons
doen. Ik vond het heel verhelderend! Het
geeft mooi aan waar we het best mee aan
de slag kunnen. Je ziet alles!
Als u mee gaat doen aan het project
Energiek Roderwolde dan kunt u voor 10
euro een warmtescan laten maken van uw
huis. Dat is een speciaal aanbod van dit
project, doe mee!
Kijk ook op https://EnergiekRoderwolde.
nl of op facebook: Energiek Roderwolde
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Toneelvereniging Woldbloem
Foto’s: Mirthe Hut

Ook dit jaar is het weer gelukt om de jaarlijkse toneeluitvoeringen op de planken te
brengen. Zondag 27 januari was het eerst
de beurt aan de Jeugd. De basisschoolgroep, dit jaar bestaande uit: Sem, Marc,
Bas, Nils, Jeffrey, Lucas en Tristan, speelde
zelfs twee stukken, te weten; “De kannibaal en ik: een bijzonder stuk” en “De
prins en de 4 dwergen”. De regie was in
handen van Dity en Evelien. De oudere
jeugd, bestaande uit Madelon, Marit, Floor,
Lieke, Sabine en Loes speelde “Buurman….
ze steelt” wat geregisseerd werd door Afie
en Martin. Gezien de reacties was het weer
een groot succes en hopen we dat er volgend jaar weer een enthousiaste groep
jongeren op het toneel staat.
Vrijdag 1 en zaterdag 2 februari speelden
de volwassenen het stuk “Een beter huishouden begint bij de man” geregisseerd
door Martin. Door medewerking van het
zanggroepje “Donne Ostinate” werd er nog
een extra muzikaal sausje toegevoegd aan
de hilarische toestanden in het gespeelde
huishouden. Zaterdag konden na afloop
van het toneelstuk nog even de voetjes
van de vloer bij het optreden van “Duo
Doublon”. Deze dames hebben er zeker een
aantal fans bijgekregen! Het bleef nog lang
gezellig.
Het MFA was voor de gelegenheid weer
omgetoverd in een gezellige huiskamer en
dankzij de vele vrijwilligers en de goede
samenwerking kunnen we weer terugkijken op drie geslaagde uitvoeringen.
Zowel toeschouwers als iedereen die
geholpen heeft BEDANKT! En graag tot volgend jaar.
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NATUUR EN OMGEVING

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

Bevers
Het is al weer 6 jaar geleden dat de eerste
otter werd gesignaleerd in De Onlanden.
Toen nog geheel onverwacht, want ze
waren nog niet in het noorden van de provincie waargenomen. Ondertussen heeft
de populatie otters zich behoorlijk uitgebreid. Hoewel het exacte aantal moeilijk
te schatten is, neemt men aan dat het er
2018 zo’n twintig waren (incl. jongen). Ze
hebben zich al verspreid over omliggende
gebieden als het Paterswoldse Meer, de
Drentsche Aa en de bovenloop van het
Peizerdiep.

benedenloop van de Drentsche Aa. Als
de populatie blijft groeien, zullen ze toch
naar nieuwe territoria trekken en De
Onlanden is ook voor bevers een mogelijke
biotoop (leefgebied). Net als voor andere
zoogdieren is echter de aanwezigheid van
voldoende voedsel voor de bever natuurlijk de belangrijkste voorwaarde voor een
geschikt territorium en daar scoort het
gebied nog niet zo hoog. In tegenstelling
tot de otter, die we een roofdier mogen
noemen (vis), is de bever een planteneter.
De bever heeft een voorkeur voor rustige
rivieren en meren omzoomd door broekbossen met bomen als wilg, es of populier.

Met de bever zit dat heel anders. Dat er zich
in De Onlanden bevers zullen vestigen,
daar wordt niet aan getwijfeld; we weten
alleen nog niet wanneer dat zal gebeuren.

Bever in het Hunzedal (foto Klaas Schipper HDL)

In een burcht in de benedenloop
van de Drentsche Aa zijn zowel een
bever als een otter gesignaleerd!

In 2008 werden in het
Zuidlaardermeergebied (Hunzedal) bevers
uitgezet, die sindsdien ook stevig in aantal zijn toegenomen. Je zou verwachten
dat ook zij zich daardoor over een groter
gebied zouden verspreiden, maar blijkbaar biedt de omgeving van het Hunzedal
nog zoveel voedsel en leefruimte, dat
ze nog niet verder zijn gekomen dan de

Daar waar in De Onlanden sprake is van
bosontwikkeling betreft het vooral zwarte
els en daar houden de bevers niet zo van.
Hun voedsel bestaat hoofdzakelijk uit de
bast (in de winter) en de twijgen (zomer)
van zachte houtsoorten zoals wilgen. Op
enkele groepjes na staan er maar weinig
wilgen in De Onlanden en dus is het nog
niet het ideale leefgebied voor de bever.
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Bevers beschikken over grote voortanden, die voorzien zijn van een harde laag
oranjekleurige glazuur, waarmee ze in
staat zijn bomen van wel 50 cm doorsnee
door te knagen en te vellen (dat kunnen ze
in één nacht!). De takken en twijgen zijn
zodoende als voedsel en voor het bouwen
van de burcht bereikbaar. Verder eten ze
de wortelstokken van waterplanten als riet,
gele plomp en zelfs brandnetel.

Bevers knagen bomen door om de
bast en de twijgen te kunnen eten

Bevers zijn vooral ‘s nachts actief. Overdag
brengen ze de tijd voornamelijk slapend
door in holen of in burchten.

Beverburchten zijn afgedekt met een
laag takken, bladeren en modder. De
ingang bevindt zich altijd onder water

Ze houden geen winterslaap, maar leggen
wel een voorraad twijgen aan als voedselreserve. Die wordt aangesproken wanneer
ze opgesloten zitten in hun hol doordat er
een ijslaag op het water ligt. De ingang van
de burcht ligt namelijk onder water waardoor hij onbereikbaar is voor predatoren

(roofdieren). Veel natuurlijke vijanden
hebben de bevers in ons land trouwens
niet, net als bij otters en dassen is het verkeer de belangrijkste doodsoorzaak.
Een bever is goed aangepast aan het leven
in het water. Hij heeft korte poten met 5
tenen en de achterpoten zijn voorzien van
zwemvliezen. De vacht bestaat uit haren
die zo dicht op elkaar zitten dat er geen
water tot op de huid kan doordringen. Hij
kan wel 5 minuten onder water blijven en
daarbij zijn oren en neusgaten afsluiten.
De platte leerachtige staart wordt gebruikt
om in het water te kunnen sturen. Als er
gevaar dreigt, slaan bevers de staart met
kracht op het water om hun soortgenoten
te waarschuwen.
Een bever kan wel een meter lang worden
en daarbij komt dan nog eens een staart
van ongeveer 30 cm. Een volwassen mannetje weegt 25 tot 30 kg. De bever leeft
monogaam en meestal in een kleine familie, die bestaat een ouderpaar en een aantal
jongen. Ze zijn na twee jaar volwassen en
verlaten dan het nest om op zoek te gaan
naar een eigen woning. Zo’n territorium
kan wel een paar kilometer lang zijn. Net
als bij otters worden de grenzen van het
territorium gemarkeerd met geursporen
van een soort gel, dat wordt afgezet op
bij elkaar gekrabde hoopjes. We noemen
dit het zogenaamde “bevergeil”. Andere
sporen zijn de kenmerkende “glijbaantjes”
waar de bever in en uit het water gaat en
natuurlijk de aan- of afgeknaagde boomstammen of takken.

Wil je meer lezen over bevers of zelf op zoek
naar beversporen, dan kun je op www.ark.
eu/natuurontwikkeling/dieren/bever gratis een zoekkaart downloaden
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van mijn moeder op drukke punten doen.
Intussen geen kind meer maar aan de
andere kant van het leeftijd spectrum
komt die raad mij nog steeds van pas. Ik
verheug me op de tunnel die maar niet
komt, dat zal schelen.

Om een forse boom om te knagen
heeft een bever soms maar één nacht
nodig. (Foto IVN Westerwolde)
COLUMN

Op de fiets
Ellis Vertellis

Als de kerklok acht uur slaat sla ik de
hoek om van de Pastorielaan naar de
Hoofdstraat. De tas en de agenda vol, op
weg naar Groningen. Een intensieve werkdag wacht. Op de brug over het Peizerdiep
haal ik diep adem, me bewust van de
prachtige natuur die ik elke werkdag weer
aan mij voorbij zie trekken. De fietstocht
naar Groningen in de vroege ochtend is
het mooiste moment van de dag. Het is
koud, de wind duwt me in de goede richting. Ik voel het in de rug en ik zie het aan
de kabbelende golfjes van het water. Er
staat een flinke wind en hoewel ik er op
de terugweg anders over denk ben ik nu
blij met de wind.
Als ik geluk heb kan ik de drukke weg in
een vloeiende beweging oversteken maar
vaak is dit geluk er niet en sta ik minutenlang te wachten tot er een einde komt
aan de stroom voorbij razende auto’s. Ik
loop naar de overkant, dan weet ik zeker
dat het goed gaat, als kind moest ik dat

De paarden aan de rechterkant lopen hun
rondje en wachten op eten. Het, qua landschap, gezelligste stukje van mijn tocht,
een wat bosrijk stukje ligt voor me. Als
ik geluk heb zie ik een ree en dit geluk
valt me dan weer wel regelmatig ten deel.
Onder hoogspanningskabels door vraag ik
me vaak af hoe het toch kan dat er nooit
eentje zomaar knapt, en wat er zou gebeuren als ik er eentje op mijn hoofd kreeg,
lugubere gedachte!
Langs het altijd witte huis, waarvan ik de
eigenaren op de terugweg vaak zie met
hun honden gaat het verder. Het lange
open stuk waar de wind voor of tegen me
is en waar het water links en rechts van
me zo’n mooie wisselende rol speelt. De
geluiden van de vogels vergezellen me en
opnieuw geniet ik van mijn tocht. Langs de
boerderij van natuurmonumenten rij ik zo
de stad in en dan is het nog een sport om
mijn tochtje door zo min mogelijk verkeerslichten te laten onderbreken. Ik ken
de weggetjes en dus doe ik er nog maar een
schepje bovenop, door ook de verkeerslichten die ik wél ontmoet in gedachten
vast op groen zetten. En zo kom ik, liefst
zonder één keertje te stoppen weer droog
over vanuit het rustige Roderwolde in
de toch ook wel redelijk rustige stad die
Groningen is.
Aan het werk maar, daar was het immers
om begonnen.

 De Wôlmer  februari 2019  pagina 26

VAN ONDER DE WIEKEN

De stille maanden voor de molen
Dirk Magré

Deze keer is er niet zo heel veel te vertellen over wat er in en rond de molen is
gebeurd.

dat het niet alleen heel mooi gaat worden
maar ook heel interessant voor de inwoners van deze regie…..

Op zaterdag 2 februari hebben we weer
lekker olie geslagen. Daarbij hebben we in
totaal 7 bezoekers in de molen gehad, die
uitgebreid uitleg hebben gekregen.

De molen
Er is een oud gezegde: “de molen is door
de vang gegaan”. Dat betekent zoiets als:
“Alles gaat fout”.

Opleiding Molengidsen
We zijn deze opleiding al weer aan het
afronden.

Als de molen in werkelijkheid door de vang
gaat, houdt dat in dat de rem van de molen
niet goed werkt.

Na 4 instructie avonden waarbij de laatste meer door de aspirant molengidsen
werd ingevuld volgt op maandag 4 maart
de afronding met het uitreiken van de
getuigschriften.

Op maandag 28 januari (er stond een
mooi windje om eindelijk weer eens een
nieuwe voorraad tarwe te malen tot meel)
gebeurde dat in de werkelijkheid. Ik had de
molen stilgezet en was naar boven geklommen om het maalkoppel uit het werk
te zetten. Terwijl ik boven op het grote
spoorwiel boven in de molen stond, begon
hij langzaam een stukje te draaien. Het
was niet veel, maar het hoort helemaal niet
te gebeuren. Op zich wel even een gevaarlijke situatie. Niet alleen voor uw molenaar,
maar ook voor de molen.

We hebben de opleiding nog wat mee toegespitst op onze eigen molen. Onderdeel
van de opleiding was dan ook: één dag
meelopen met de molenaar op een dag
waarop olie geslagen wordt.
Twee van de vier deelnemers hebben dat
op 2 februari gedaan. Uiteindelijk hebben ze ook heel lang meegedraaid met
de olieslagers. Daar zijn beiden helemaal
enthousiast voor geworden. We hebben er
dus in principe ook meteen twee olieslagers bij.
De andere twee komen 2 maart. Wellicht
worden zij net zo enthousiast voor het
olieslaan!
Van de museumcommissie
Stukje bij beetje komen we als museumcommissie verder met de ontwikkeling
van de nieuwe wisselexpositie. We denken

Als de molen echt door gaat draaien terwijl
de vang er op ligt, ontstaat er geheid brand
boven in de kap.
Inmiddels is de molenmaker er al bij
geweest en wordt een aantal aanpassingen
aan de vang gedaan om te zorgen dat die
weer goed gaat werken.
Brandveiligheid
Nu we het toch over brand of brandrisico’s hebben: Op maandag 18 februari
komt iemand van de brandweer een veiligheidscheck uitvoeren in en om de molen.

 De Wôlmer  februari 2019  pagina 27

Het is goed om met de nieuwste kennis
over brandveiligheid de boel weer eens te
inspecteren.
Wellicht komt er een aantal adviezen
uit naar voren waarmee we nog weer de
risico’s voor de molen kunnen verkleinen.
Ik houd jullie op de hoogte.
Groepen in de molen
We mogen ons verheugen in een mooie
belangstelling vanuit Duisland. Een groep
van 50 personen wil graag op 30 maart
onze molen bezoeken. Daar kunnen we
aan voldoen.
Op 15 juni wil een andere groep Duisters
de molen bezoeken. Hier gaat het om zo’n
12 molenaars in opleiding die een dagje
meer willen leren over het olieslaan (en
ook zelf de handen uit de mouwen zullen steken). Daarvoor hebben we nog wat
extra inzet van onze eigen olieslagers
nodig.
Activiteiten Woldzigt en voor de komende
tijd:
hhZaterdag 2 maart 2019: Eerste zaterdag
van de maand: ook deze maand houden
we onze demonstraties olieslaan. Molen
open van 13:30 – 16:30 uur.
Voor groepen wordt het momenteel wat
lastiger een afspraak te maken om de
molen te bezoeken. De weersgesteldheid is daarvoor te onbetrouwbaar.
Natuurlijk kan dat wel weer voor een
bezoek vanaf medio april. Dit kan via de
website op de pagina “Contact” op www.
woldzigt-roderwolde.nl.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Je wordt de leste tied regelmaotig confronteerd met beelden van gele hesjes. Het
breidt zich oet over heul veul landen. Het
is dudeluk, dat ze het niet met de huidige
gang van zaoken in heur land eins bint.
En dat laot blieken ok. Nou is der niks op
tegen, dat ze dat doen, want recht van
demonstratie is een goed recht binnen
een democratie. En , laot der gien misverstqaand over bestaon, dat moet ok zo
blieven. Allen lup het zo vaok oet de haand.
Dan vernielen ze de boudel, moet de
pelitie der an te pas kommen en draait de
gemienschap weer veur de kosten op. En
dat is zo jammer. Oeteindeluk hebt ze tot
nog toe niks bereikt en gaot ze der gewoon
met deur. Kan dat niet anders? Ik denk
van wal. Ik heb stark het idee, dat dizze lui
gien gebruuk maokt van een aander recht
dat ze hebt um veraandering te kunnen
anbrengen.
Regelmaotig bint der naomeluk in een
democraotie verkiezingen, waor aj op een
partij kunt stemmen, die datgene wat jij
belangriek vindt in het programma hef
staon. Volgens mej maokt ze van die gelegenheid gien gebruuk en dat moet ze nou
juust wal doen.
Laot ze een veurbeeld nemen an die jongelui, die dat recht nog niet hebt, maor wal
op een geweldloze manier, via een spijbelstaoking op komt veur ons klimaat, dat naor
heur miening lang niet de aandacht kreg
die het verdient. Ik understeun heur van
ganzer harte.

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

SMALLE PR0AT OP ‘T BAANKIE

Siem ter Steege
Albert Boelen

Bij ’t holten baankie bij de meul zag ’t er troosteloos uut: kold, nat en mistig. Gelukkig
kun ik terecht bij Grietje en Siem op de baank in de warme huuskamer an de
Hansekamp, vlak under ’t schilderij van Hennie Buter. Ik kwam daor eebm gezellig
‘op de kovvie’. Een mear dan ‘smalle praot’ op de baank over van alles en nog wat kan
dizze rebriek non besluuten. D’r komp de leste tied nogal wat ‘vraoggesprekken’ in de
Wôlmer; wij gaot dus wat aans prebeern veur ’t vervolg. Het baankie en ’t mooie plekkien veur de meul an de ‘Schippershaovn’ laot wij eebm veur wat het is en hopelijk ok
blef: een mooi plekkie um je eigen dörpsgenoten eebm teegn te kommen en wat tied te
nimmen veur ’n praotie. Met Siem har ik in ieder geval een mooi afsluutingsgesprek in
dizze rebriek van de Wôlmer.
Waor koj’ vort ?
Siem is een echte Rowolmer – hij is d’r
geboren in 1951 en is al haost 48 jaor saomen met Grietje van der Veen. Grietje
komp oet Peize. Ze kregen twee dochters:
Afie en Rina. Aafie is in Peize geboren in
een jaor, dat ze d’r eebm tussenoet mussen. Nao dat jaor bint ze gauw wearum hen
Rowol gaon. Grietje warkte bij Idema (al
as vieftienjaorig wichtie begunt) en Siem
kwam daor een maol sigretten halen en zo
is ’t begund.

elke geliekenis met de mannegies van de
Muppet Show berust op hiel veul toevalligheid….

Waor binj’ iene van ?
Siem is een zeun van Henderika Meelker
(oet Niebert) en Anne ter Steege (ok oet
Rowol). Hij is nuumt naor zien opa, Sijmen

ter Steege, die trouwt was met Jantje
Buring. Dat hij gien Sijmen, mor Siemen as
naom kregen hef, zul volgens Siem wal ies
te maken kunnen hebben met het feit, dat
ze vrogger as man saomen met de buurman hen ’t gemientehoes gungen um ’t
kind an te geebm en dat ze underwegens
ok wal ies een borreldie namen. Zo kunnen de naomen van de kinder d’r wal ies
net eebm aans oet kommen te zeein.
En wieder ?
Nao de LTS in Leek kwam Siem al gauw
terecht bij Jansma in de warkplaots. Toen
d’r een neie kraon anschaft weur veur het
schoonmaken van de sloten in de umgeving, kreeg hij de opdracht um ‘op de
kraon te kommen’. Dat was veur hum een
hiele belevenis. As klein jongie was hij
al ‘weg’ van trekkers en landbouwmesienes. Ze woonden toen op de Achtersteweg
naost loonwarker van der Velde (‘de poemels’) en hij was gek van trekkers; hij was
zoas hij ’t zölf zee: ‘besmet deur iezer en
trekkers’. Tot op de dag van vandaog is hij
ok drok met iezer (lassen) en techniek:
zien schuur stiet d’r vol met.
Nao 9 jaor kwam hij toen bij ’t Waterschap
(ze kenden hum al van ’t wark an de
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sloten, dus toen het Waterschap zölf het
underhold begunde te dooun met een
eigen kraon, was de keuze veur Siem gauw
maakt). Mor leefst 25 jaor hef hij ‘op de
kraon zeten’. Hij hef daor de 50 dienstjaoren mooi volmaakt en is non met pensioen.
Op 5 mei vierde hij de ‘bevrijding’, zoas hij
zölf zee, al vuult het niet hielemaol zo – hij
mist ‘de kraon’ nog wal ’n beetien.
In zien wark was hij veul ‘allennig’ met
zien ‘kraon’. Hij döt nog altied dingen
graog allennig. Op zien veule wandelingen
deur de netuur is hij ook ’t liefst allennig: “dan heur en ziej’ alles veul beter”,
zeg Siem. Ok saomen wandelt ze veul,
mor Siem is beslist gien ‘wandelclub-lid’.
Dat is hum veuls te drok en “t lek op een
begrafenisstoet”.
En Rowol ?
In Rowol ligt zien ‘roots’ en hij vuult zuk
daor gooud. Hij hef altied in en rondom
Rowol warkt en kent elk plekkien as zien
broekzak. Hij roemt de ‘gebörgenheid’,
de ‘veiligheid’ en de ‘gemoedelijkheid’.
Hij is ok altied geweldig drok west in ’t
verienigingsleebm. Zo zat hij 11 jaor in
’t bestuur van de iesveriening en zit hij
non veur de tweede keer in ’t bestuur van
Dorpsbelangen (eerst van 80 tot 89). Hij
zat 24 jaor in ’t Dörpshoes-bestuur, in de
personeelsveriening van ‘Noordenveld’
en laoter in de undernimmingsraod van
‘Noorderzijlvest’, in ’t Meulenbestuur en hij
was altied al actief bij ’t Openluchtspel. Hij
holt in al die besturen van ‘eerlijk en rechtuut’. Hij kan honderduut vertellen over
alle dingen, die hij daorin metmaokt hef:
mooie en minder mooie dingen. Veural
het ‘op scharp’ zetten van de verschillen
van miening, is hum wal bijbleebm. Dat
was niet zien hobby. Hij nuumt dan bijveurbield de kwesties rond de meul en de
meulenkaomer, de autocross en de creche

in het dorpshuus. “As ie argens in zit, naomens een aandere veriening, dan moej’
ok het standpunt van die veriening naor
veuren brengen”, gef Siem an. (soms lag dat
wat lastig). In eigen hoes hebt ze ‘het roer’
altied recht hollen, want ook Grietje zat
in ’t bestuurlijke weareldtie in Rowol en
daor kuj’ netuurlijk altied op ankeken worden. Ok hef hij mooie verhaolen over de
praktische dingen oet die tied. Zo dimden
ze ’t locht bij ’t openluchtspel (met Luut
Veldhuis) deur de keuperen plaoten in een
bak met waoter te drukken.
Hij is arg tevree over de ‘cultuur’ van het
dörp Rowol: “wij promoot het dörp altied
bij neie bewoners, mor ze bint vrij um te
dooun en laoten, wat ze zölf wilt: iederien
lat iederien vrij en dat gef locht. Ok vindt
hij, dat Rolwolmers wal ‘zelfbewust’ bint –
gien ‘Calimero’s’ en gien meinsn, die zich
altied teruggestoot vuult.
Wat kun d’r beter in Rowol ?
Over dizze vraog mus Siem hiel lang
naodeinken, mor oeteindelijk gaf hij an,
dat het dörp toch nog wal wat meer oet
de Herinrichting har kunnen haolen. Hij
har het dan over de toegankelijkheid van
’t mooie neie netuurgebied (hij is d’r arg
tevree over). Het ‘laarzenpad’ is soms met
wal hiel hoge learzen nog niet te belopen
en is wal arg nat. Het zul veur de netuurliefhebbers/dorpsbewoners mooi wezen,
as ze d’r wat mear deurhen lopen kunnen.
Mooiste plekkie ?
Op dit moment weur Siem arg earensachtig, want hij kende zo veule mooie plekkies.
Toch was d’r ien plekkie, waoras hij zien
oeteindelijke bestemming wal zul willen
hebben en dat is een eilandtie midden in
de Zuudermaode (tussen Rowol en Peize):
het is er mooi, het is er roem en a’j daor
ligt, kuj’ Peize zeein en kuj’ ok de meul van
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Rowol zeein en dat is veur heur beiden
toch wal een hiel biezundere umstandigheid. Hij holt van die umgeving en kent
die umgeving hiel gooud. Hij vertelde, dat
netuurdeskundigen hum ies vertelden,
dat d’r neie vogels kommen waren in ’t
gebied (bijveurbield de Roerdomp). Siem
zee daorvan: “non, toen ik op de kraon zat
vrogger, zaten de Roerdompen al vlak veur
mij bij de sloot” – “zo nei bint ze dus niet”.
Al praotend over mooie plekkies kwam
ok de Kleibos op taofel. As ie het padtie
inloopt naost Ada en bij ’t baankie linksof
slaot en dan op de briede laon komt met de
dikke stienen, loop ie teegn een mooi stukkie bos an. In dat bos zie’j nog de inkeping
van een waterloop (een riviertje, waoras
vrogger de stienenschepen deurhen vaarden). Het waoter löp non met een bocht
in de richting van het Peizerdiep. Wat
graag zul hij eebm met de kraon die olde
waterloop weer löshalen en d’r weer water
deurhen laoten lopen (mooi schoon, helder,
een mooie waterloop in ’t bossie en een
prachtplek veur iesvogelties). “Daor zul wij
nog ies met Drents Landschap over moeten praoten”, gaf Siem enthousiast an. Zien
handen kunnen ie zeein jeuken…
Hobbies ?
De hobbies van Siem weuren in ’t gesprek
al wal duudelijk: techniek, lassen, netuur,
wandeln en actief in ’t verieningsleebm.
Ok hier nuumt hij eebm weer het
Openluchtspel, waor hij veul plezier an hef.
Hij is beslist gien vakantieganger – hij mut
de meul zeein kunnen. Hij nuumt zukzölf
ok een ‘hoeshen’. Hij vertelt zölfs, dat hij
wal emotioneel kan worden, as hij in de
buurt van Arnhem zo mor een auto van
Belga zöt. Overigens vertelde hij ok, dat hij
vrogger wal chauffeur har willen worden
bij Belga, mor dat hij nao twee sollicitaties
die ambities mor har opgeebm.

Börgemister ?
De vraog naor het meugelijke börgemisterschap har hum al langer bezighollen. Siem
har daorveur een vrouw op ’t oge. Een
vrouw met kwaliteiten, sociaal, vrundelijk
en hiel actief in ’t dörp. Hij har het over
Janny Stoffers. “Kan Roelof wal loco worden”, zee hij met glimoogies”.
Hekel an ?
Siem gef volmondig an, dat hij een hekel
hef an onrecht.
Oetreiken van een pries ?
Op dit punt kwam ik niet wieder met Siem.
Hij vun de vraog, waorum de iene wal en
de aandere niet, een vraog waor hij nog
gien antwoord op har. Hij holt niet van
priezen, ok niet van linties. D’r bint altied
meinsn, die achter de scharmen grootse
dingen doet, mor waorvan gien meins zöt,
wat ze doet. Daorum nuumt hij wal een
naom van zo’n persoon, mor wol hij ’t niet
in ’t stukkie hebben. En dat respecteer ik
netuurlijk.
Mooiste herinnering ?
Op dizzze vraog komt d’r herinnerings
boven an ‘grote feesten in ’t dörp’. “dat is
tegenwoordig toch flink minder worden”,
zeg Siem. Hij bedoelt de schoelfeesten met
’t hiele dörp, feesten van de tenielveriening
met meziek. Ok nuumt hij de opening van
de ‘Schippershaoven’ en de start van de
schoel in het MFA. Het kuunstwark an de
Hooiweg is hij wat minder over te spreken.
“De bomen mussen kapt worden an die weg
um de gaanzen de ruumte te geebm um te
‘trekken’ en non stiet er dat kuunstwark”.
Wat zien wark betreft, is hum de nacht
van 4 januari 2012 bijbleebm: altied was
hij drok met het teegnhollen van ’t waoter en ’t in de gaten hollen van de dieken,
mor op die dag/nacht mus hij de dieken
deursteken, um de overstroming van de
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Zuudkaant van de Stad teegn te hollen. De
Onlanden waren toen haost klaor, toen
de eerste test al kwam. Misschien niet zo
mooi, mor wal hiel indrukwekkend.
En duurzaomheid ?
Zien bijdraoge an de duurzaomheid giet
wieder, dan de 48 jaor duurzaom saomenleebm met Grietje. Hij stiet positief
tegenover alle maotregeln um minder
energie te gebruuken en zuunig te wezen
op de umgeving, mor hij wacht de ontwikkelings toch nog mar eebm of. “Eebm
kieken, wat de commissie d’r van zeg”, stelt
Siem: “d’r is nog veul onduudelijk, d’r bint
nog veul vraogen”, laoten wij niet te hard
lopen en wij weet ja ok niet, hoe lang wij
hier nog woont”. “Waterstofgas deur de
leidings laoten stromen, kan misschien
ook een meugelijkheid wezen”, gef hij nog
eebm met.
De tied leup undertussen mor deur – wij
hebt toen mor een einde breit an een hiel
plezierig gesprek bij Siem en Grietje.

COLUMN

Beheer
Henk van Kalken

‘Bestuur, bewindvoering, m.n. administratie van een zaak, gelden enz.: het beheer
over iets voeren; in eigen beheer zonder
tussenkomst van derden,’ zegt Van Dale,
en die hoort het te weten. Ik heb de laatste
tijd de term ‘beheren’ uit de monden van
verschillende personen en instanties horen
komen.
Een mevrouw van CDA-huize,
Europarlementariër Annie SchreijerPierik van wie je toch kunt verwachten
dat ze vanuit christelijk perspectief
spreekt, wil de wolf, die sinds enige tijd

ook in Nederland voorkomt, beheren.
Waarschijnlijk liefst in eigen beheer, zonder tussenkomst van derden. Dat beheren
van Gods schepping, in haar termen, mág
niet zomaar. God schiep immers mens
en dier, dus ook de wolf. Beheren. Een
verdoezelwoord voor afknallen. Om te
voorkomen dat schapen, die op de menukaart van de wolf staan, doodgebeten
worden. Niet uit barmhartigheid met de
schapen, maar uit barmhartigheid met de
portemonnee van de boeren. Terwijl het
menselijk vernuft gewoon zou kunnen
zorgen voor afdoende preventieve maatregelen in de sfeer van afrasterings- en
schrikdraadbeheer.
Een meneer met een dermate dure naam
en titel dat ik hem amper durf neer te
schrijven - Seger Emmanuel baron van
Voorst tot Voorst - is ook al zo’n voorstander van beheren. “Beheer(s)baarheid
komt uit de loop van een jachtgeweer,” zou
het motto op zijn heraldieke familiewapen kunnen luiden. Hij is ook nog eens
directeur van Het nationaal Park De Hoge
Veluwe. Deze nobele beheerder is niet
tegen wolven, ‘MAAR… niet overal,’ zegt hij.
Net als die CDA-mevrouw wil hij ook stiekem voor God spelen en bepalen wie mag
leven en wie ‘beheerst’ wordt.
Misschien een goed idee om het beladen woord euthanasie te vervangen door
Beheren. Een euthanasie-arts wordt dan
een beheerder.
In landen met de doodstraf zouden ze het
woord executeren ook kunnen vervangen door beheren. Vroeg in de morgen
op 1 maart is de gevangene Wilson in de
Louisiana State Penitentiary door middel
van een injectie beheerd. Ik heb, vind ik
zelf, het woord voor het jaar 2019 bedacht.
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Dorpsagenda

Colofon

woensdag 27 februari 2019
Dorpshuis Roderwolde:
Informatie optimalisatie Onlanden; 		
aanvang 20.00 uur

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

zaterdag 2 maart 2019
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan,
13.30 - 16.30 uur

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

zaterdag 2 maart 2019
Rowolmer Archief: Open Archief. 10.00 12.00 uur in de MFA

Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact
op met de redactie.

woensdag 13 maart 2019			
Vrouwenvereniging Roderwolde:
avond. Aanvang 19.30 uur in het 		
Dorpshuis

Aanleveren kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com
Volgende inleverdatum: 15 maart 2019

woensdag 13 maart 2019
Dorpshuis Roderwolde: 			
donateursvergadering, 20.30 uur in de
kantine
donderdag 14 maart 2019
Café Scheepstra: ALV Tennisvereniging
Roderwolde; aanvang 20.00 uur
zaterdag 16 maart 2019
Dorpshuis Roderwolde: NL Doet klussen
in en rondom MFA, van 9.00 tot 12.00 uur
donderdag 28 maart 2019
Café Scheepstra: ALV Dorpsbelangen
Roderwolde e.o.; aanvang 20.00 uur

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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(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

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

