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 Kerstvieringen in Roderwolde
 Groot onderhoud aan de molen  Ottersporen in De Onlanden
 Geslaagde tentoonstelling op Het Palet

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

Van de redactie

In dit nummer

Hella Balster

Zo, dat was leuk en lachen, die cabaretgroep Niet Schieten in de prachtige
toneelzaal van het MFA. Leuke sfeer, goede
opkomst, uitstekende organisatie en tig
keer dubbel gelegen van het lachen. Wat
zijn wij verwend door de WÔlmer. En dit
smaakt naar meer.
Gelukkig binnenkort weer een viertal
evenementen rond kerst, variërend van
een samenzang door vier koren onder leiding van Esther van Dijk, voorlezing door
Annie Scheepstra, tot het kinderkerstfeest
en uiteraard de kerstnachtdienst in onze
kerk, ditmaal muzikaal omlijst door Chr.
Muziekvereniging “Oranje”.
Dames, even onder ons; elke eerste vrijdag van de maand is er weer frouluuscafé
in Het Rode Hert. Komt allen tezamen!
Voor de sportievelingen onder ons vindt u
elders in dit blad een oproep voor damesgym op de dinsdagavond.
Wij wensen u veel leesplezier!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Wôlmeravond groot succes
De cabaretavond die op 10 november door
de Wôlmer werd georganiseerd, is een
groot succes geworden. De groep Niet
Schieten trad op, in de tot theaterzaal
omgevormde sporthal, met het programma: Tijd voor een trio. Het werd een
spetterend optreden van Maarten Hennis,
Arend Edel en Esmee van Kampen, dat
aan het eind met een staande ovatie van
het aanwezige publiek werd beloond. Het
trio en hun techniekman waren onder de
indruk van de geweldige entourage waarin
ze mochten optreden en de ontvangst in
Roderwolde
Een compliment dus aan alle vrijwilligers,
die hieraan hebben meegewerkt. Denk
daarbij aan het bestuur en medewerkers van het dorpshuis, onze geweldige
leden van de licht- en geluidscommissie,
de redactieleden van de Wôlmer en het
team van de school, dat de lerarenkamer
en kantoortje beschikbaar stelde voor
de kleed- en schminkaccommodatie van
de artiesten. Een fantastisch staaltje van
samenwerking binnen onze gemeenschap,
waarvan de ruim 150 aanwezigen hebben
kunnen profiteren.
De redactie van de Wôlmer kon deze
avond organiseren, omdat een paar jaar
geleden is overgestapt naar een andere
drukker, die een betere lay-out leverde
tegen een schappelijker prijs leverde.
Daardoor bleef er geld over en de redactie vond, dat dit ten goede moest komen
aan de abonnees en adverteerders.
Bovendien was ze van mening, dat ook
het MFA wel wat financiën kon gebruiken en het bestuur ervan werd benaderd
voor medewerking. Een en ander heeft

geleid tot de samenwerking die hierboven werd geschetst. Na lang zoeken zijn
we terecht gekomen bij Niet Schieten, om
een avondvullend programma voor ons te
brengen. Na afloop hebben we menig keer
mogen horen , dat het een goede keuze was
geweest.

“Een fantastisch staaltje van
samenwerking binnen onze
gemeenschap, waarvan de ruim 150
aanwezigen hebben kunnen profiteren.”
De redactie gaat een en ander evalueren en
wie weet komt er t.z.t. wel eens weer zo’n
avond.
Omgevingsvergunning
B&W van de gemeente Noordenveld
maken bekend, dat zij in het kader van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
vergunning hebben verleend voor het
oprichten van een kapschuur op het pand
Roderwolderweg 36 te Foxwolde; en een
aanvraag hebben gekregen voor het plaatsen van 60 zonnepanelen in het veld bij
Achtersteweg 2 te Roderwolde.
Sint Maarten
Omdat 11 november deze keer op een zondag viel, kwamen de kinderen ’s maandags
12 november met hun mooie lampions
langs de deuren. Die troffen het met het
weer, want hoewel het wel wat frisjes was,
stond er geen wind en was het droog.
Sinterklaas
De goedheiligman is al weer onderweg
naar Nederland en zal ook in Roderwolde
arriveren en de school bezoeken. Zoals
gewoonlijk komt hij tegen de klok van 9.00
uur aan bij de haven.

 De Wôlmer  november 2018  pagina 4

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Sint Maarten
Ieder jaar knutselen onze leerlingen prachtige lampionnen om Sint Maarten mee
te lopen. Op vrijdag 9 november deden
we alvast een oefenrondje om de school
waarbij de kinderen alle lampionnen
konden bewonderen en de liedjes even
konden oefenen. Een mooi gezicht zo’n
lampionnenshow!
Sinterklaas
De Sint en zijn Pieten zijn vanaf 17 november weer in het land. Sinterklaas heeft
aangegeven dat hij ondanks zijn drukke
agenda toch naar Het Palet kan komen. Op
woensdagochtend 5 december hopen wij
hem en zijn pieten te mogen begroeten
in de haven van Roderwolde! Iedereen is
hierbij van harte welkom!
Boekenwebshop Daan Nijman
Sinds 2016 is de website https://palet.
daannijman.nl/ online. Via deze site kunt
u boeken bestellen bij Daan Nijman. Van
elke bestelling via deze site gaat 10% naar
onze school. Mocht u kinderboeken willen aanschaffen, denkt u dan via deze weg
even aan ons?
Tentoonstelling
Dit schooljaar doen we op onze school
allerlei nieuwe dingen. Zo is groep 5 t/m
8 gestart met Blink Wereld en op vrijdagmiddag werken we met groep 1 t/m 8 in
(keuze) ateliers waarbij techniek, handvaardigheid en creativiteit centraal staan.
In deze eerste periode hebben we al veel
mooie dingen gemaakt en die wilden de
kinderen graag laten zien. Op vrijdag
19 oktober was er daarom een tentoonstelling op onze school voor ouders en
andere belangstellenden. Er werd werk

geëxposeerd van alle groepen. De opkomst
was overweldigend en we kijken terug op
een zeer geslaagde middag!

Schoolfruitactie
Wij doen 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 gezamenlijk 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 belangrijk om kinderen
verschillende soorten groente en fruit te
laten proeven. Zo maken kinderen kennis
met veel verschillende 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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Flessen-inzamelactie OBS het Palet
Na een aantal jaren op de Molendag pannenkoeken te hebben verkocht, slaan we
dit jaar een keertje over. We hebben als
vervanging hiervoor een flessen-inzamelactie bedacht om geld binnen te halen voor
onze school. Dit wordt georganiseerd door
de Oudervereniging van Het Palet.

te dragen voor school! Mocht u niet in de
gelegenheid zijn om ze zelf op school af te
geven schiet u dan één van de schoolkinderen aan?

Vanaf 7 januari staat er bij school een grote
container waar statiegeldflessen ingeleverd kunnen worden. En na de gezellige
feestdagen heeft iedereen ongetwijfeld wel
een paar lege flessen om zo een steentje bij

Middenbouw
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De peuters hebben een prachtige paddestoelen lampion gemaakt.
9 november was het zover: we mochten in
groep 1 en 2 onze lampion laten zien. We
hebben als nachtegaaltjes voor ze gezongen en daarna waren zij aan de beurt en
mochten we hun lampionnen bewonderen.
Ons thema is op dit moment nog herfst en
we hebben dan ook een mooie herfsttafel
gemaakt en veel mooie dingen geknutseld als paddestoelen, egeltjes, uiltjes en
eekhoorns.
Ook lees ik voor uit verschillende boeken
over de herfst.
Enkele voorbeelden zijn:Wat nu Olivier?,
mama kwijt, Bobbi in de herfst,de seizoenen en kleine muis zoekt een huis.

Peuterspeelzaal Boemerang
Het is alweer november en we hebben
het heel druk gehad. Allereerst kwam
de herfstvakantie er tussendoor, en toen
moesten er nog lampionnen worden
gemaakt en liedjes worden geoefend.

Verder mogen we een nieuw meisje verwelkomen op de BSO: Fleur Dijkstra! Wij
wensen Fleur een fijne tijd toe op school
en bij ons op de BSO.
Groetjes, Astrid Jonkman
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café HET RODE HERT

voor al uw voetproblemen

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

| Hoofdstraat 44 Roderwolde

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

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde

Kunstenaar/Curator/Docent

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

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Verenigingsnieuws
Dorpshuis
Bericht vanuit het dorpshuis
Beste donateurs van Stichting Dorpshuis
Roderwolde e.o.,
Het bestuur is verheugd dat Stichting
Dorpshuis Roderwolde e.o. afgelopen jaar
weer een brede steun heeft ontvangen in
de vorm van donateursgelden. Uw bijdrage
is voor het voortbestaan van het dorpshuis
van groot belang.
Veel donateurs hebben het dorpshuisbestuur gemachtigd de donateursgelden
jaarlijks automatisch te innen. Wij maken
u er op attent dat deze afschrijving plaatsvindt in de maand december.

verhaal, nadat iedereen bij binnenkomst de
tafel met blikken en andere gebruiksvoorwerpen uit de jaren ‘50 had bekeken. Alle
dames hadden hiervan, vroeger wel het
één of ander thuis in gebruik gehad. Oude
Sunlight zeep, koffiefilters van Melitta,
theeblikjes, Roomse en Protestante pepermunt. King en Faam, de harde voor de
lange mis en de zachte voor de korte mis
en nog veel meer spullen. Het verhaal was
boeiend, iedereen reageerde op elk voorwerp met eigen herinneringen. In de pauze
kregen we doppinda’s en een glas spoetnik,
glazeuse met koffiemelk en suiker. Dat was
hèt hapje en drankje uit de jaren ‘50. We
waren maar met een klein aantal dames
die een gezellige avond hebben gehad.

De donateurs die niet via automatische
incasso betalen worden bezocht door een
vrijwilliger of een van de bestuursleden.
Voor diegene die nog geen donateur
is, maar dit wel wil worden, gelieve
even contact op te nemen met een van
onze bestuursleden, te mailen naar
dorpshuisroderwolde@gmail.com of een
berichtje achter te laten in de brievenbus
van het dorpshuis.
Wij willen u alvast bedanken voor uw bijdrage voor dit jaar.
Het Dorpshuisbestuur

Vrouwenvereniging
Met blikken terug in de tijd
Woensdagavond 17 oktober kwam Carin
van der Wal uit Uithuizermeeden een
lezing geven bij de Vrouwenvereniging
Roderwolde. Rond 20.00 uur begon zij haar

Foto’s uit de oude doos
Woensdag 14 november liet Jannie Buring
ons krantenfoto’s zien afkomstig uit de
schoolkring Roderwolde en die o.a. in de
Leekster Courant hadden gestaan en door
Andries Rozema uitgeknipt en in plakboeken geplakt. De plakboeken liggen nu in
het Rowolmer Archief.
Vele herinneringen passeerden de revue.
Zoals de renovaties van de molen, het
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schaapscheerdersfeest, het 100-jarig
bestaan van de school, de bouw van het
Dorpshoes in 1971, de opening in 1972 en
diverse uitbreidingen, de kerk, het openluchtspel, ODA, arrenslee wedstrijden,
autocross, het uitbaggeren van de vaart
en noem het maar op. Daarna kwamen de
foto’s van sommige werkzaamheden aan
de beurt, zoals het melken van de koeien,
het land bewerken, met paard en wagen
kunstmest strooien of met het zaaiblik
nog voor je buik, het hooi met de vork in
bulten/oppers zetten. Zandstrooien in de
winter met paard en wagen om de weg
begaanbaar te maken. Het pulpschip wat
in de Ronervaart lag ledigen. Werken met
het dorsmachine. Alles met de hand of
schop. Dat moest toen nog om je lichaam
in conditie te houden. Toen waren er
immers nog geen sportscholen. En als
laatste liet ze ons het Roderwolde uit 2013
zien, gemaakt voor de verkiezing van
Het Leukste Dorp Van Drenthe; met de
school, tennisbaan, Kleibos, gemaal, het
ooievaarsnest, de molen, de Waalburg,
Enumahoeve, Kerkhoflaan, graven op het
kerkhof, de kerk en het café. Alom een
hele herkenbare, gezellige avond.
Melkveehouder Peter Oosterhof slaat een
andere weg in.
Dorpsgenoot Peter Oosterhof komt woensdagavond 30 Januari 2019 vertellen over
de omschakeling van het gangbare veehouderij systeem naar een biologische
veehouderij.
Natuurlijk praat je dan niet alleen over
het vee, maar ook over een totaal andere
manier van grasland beheren.

Een ruiger beeld om het zomaar te
omschrijven met veel klaver en kleurrijke
bloemen.
Maar ook het zwart/rood bonte plaatje,
iedereen zo bekend, was anders. Ik moest
denken aan Milka chocolade en dacht, dit
zijn andere koeien?
Zelfs de term strippende boer kwam voorbij. Nu dat is zelfs bij Boer zoekt Vrouw
nog nooit vertoond.
Maar wij in Roderwolde gaan het
meemaken. Daarom nodigen wij jullie, dorpsgenoten uit namens de
Vrouwenvereniging Roderwolde.
De kans, om een enthousiaste Peter
Oosterhof zijn verhaal te horen, hoe hij en
zijn gezin in deze nieuw ingeslagen weg
een mooie toekomst opbouwen.
We hopen op een grote opkomst en een
ieder kan dan ook gelijk kennis maken met
de nieuwe uitbaters van het café het Rode
Hert en dorpsbewoners van Roderwolde,
Hans Wijnbergen en Bien Krips.
De locatie van deze avond : Cafe het Rode
Hert.
Aanvang 20.00 uur.
Opgave voor 28 januari door middel van
een mailtje of telefoontje naar onderstaand
adres, zodat wij rekening kunnen houden
met het klaarzetten van stoelen en natuurlijk ook de koffie.
Mailadres : jechienspeelman@hotmail.com

Zeg je grasland, dan zie je strakke groene
weides, maar nee. Deze zomer, voorjaar
en najaar zag ik als buurvrouw iets heel
anders in de weides verschijnen.

Telefoonnummer: 050-5033222 na 18.00
uur.
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Jacobskerk Roderwolde
AANKONDIGING

Kinderkerstfeest

Kinderkerstfeest presenteert:

Weet je wel?!

Elk jaar vieren we in de week voor
kerst, samen met kinderen, ouders,
grootouders en andere
belangstellenden het kinderkerstfeest
in de sfeervolle Jacobskerk van
Roderwolde.
Dit jaar op vrijdag 21 december,
19.00.
Zet de datum alvast in de Agenda!
Zoals ieder jaar is er voor de kinderen weer gelegenheid om mee te doen
aan het kerstspel in de kerk.
Zit je op de basisschool? Dan kan je meedoen. Alle kinderen van groep 2
t/m 8 zijn welkom! Voor iedereen zoeken we dan een leuke en passende
rol uit. De kinderen brengen door inspringspel dit kerstverhaal tot leven.
De werkwijze is eenvoudig:
- geef je kind op bij Bartele of Jessie (bartelevdmeer@gmail.com of
jessiewesterhof@yahoo.com)
Voor de planning zijn twee momenten belangrijk:
- op vrijdag 14 december na schooltijd is de instructie, we maken dan
ook de rolverdeling en oefenen het stuk eenmalig.
- op vrijdag 21 december is de uitvoering van het spel. We verzamelen
dan in vanaf zes uur voor omkleden en voorbereiden.
Het kost dus maar weinig voorbereidingstijd om toch een geweldige
sfeervolle kerstige avond te beleven met elkaar.
Het verhaal is dit jaar dat de figuren uit een levensgrote kerststal de
moderne mensen op een plein het kerstverhaal willen vertellen. Maar of
dat zo makkelijk gaat….
Het verhaal en de begeleiding wordt wederom uitgevoerd door dominee
Walter Meijles van de Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde. Tijdens
het kerstspel worden er natuurlijk ook kerstliederen gezongen.
Vanuit school werken Bartele van der Meer en Jessie Westerhof mee aan
de organisatie van het kinderkerstfeest.
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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

AANKONDIGING

Sfeervol kerst in Roderwolde: viert u mee??
Ook dit jaar zijn er in Roderwolde verschillende kerstactiviteiten. We beginnen deze
sfeervolle periode met een :
Sfeervolle muziekmiddag
Op zondag 9 december van 16.00 uur tot
18.00 uur zullen in de aanloop naar kerst
(afhankelijk van de weersomstandigheden) in het “Openluchttheater” onder
leiding van Esther van Dijk vier koren zingen. Komt u ook ???

Kerstmiddag Jacobskerk
U, en andere belangstellenden, bent op
dinsdag 18 december om 15.00 uur van
harte welkom in de Kerk voor een korte
kerstviering, daarna gaan we gezamenlijk naar het Jeugdgebouw waar we onder
het genot van een kopje koffie óf thee
luisteren naar een kerstverhaal voorgelezen door Annie Scheepstra. Ter afsluiting
kunnen zullen we samen genieten van een
broodmaaltijd.
Opgeven kan bij Trieneke Aukema, tel.
050-5032494

Donne Ostinate

Het Kinderkerstfeest in de Jacobskerk
zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 21
december om begint 19.00 uur. In deze
dienst, waar de kinderen de belangrijkste
rol spelen zal het kerstverhaal weer op
eigenwijze worden uitgebeeld. De dienst
zal worden geleid door ds. Walter Meijles.
En vanzelfsprekend kunt u ook weer meezingen en luisteren naar de kerstliederen.
Kerstnachtdienst in de Jacobskerk
Op kerstavond zal bent u welkom bij de
traditionele kerstnachtdienst. De dienst

Frizzare

Zangzaad
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vindt dit plaats op maandag 24 december
en begint om 21.30 uur.
Dit jaar zal Chr. Muziekvereniging “Oranje”
de liederen muzikaal ondersteunen. U bent
van harte uitgenodigd niet alleen om te
luisteren maar ook om zelf de (kerst)liederen mee te zingen !!

OPROEP

Damesgym
Wij zoeken jou!
Lekker en actief bezig zijn in een gezellige sfeer?
Even met vrouwen onder elkaar ontspannen en bijpraten?
En dat alles lekker dichtbij, in het MFA?

Dat kan!

De damesgymclub doet het allemaal op dinsdagavond.
En jij bent van harte welkom om mee te doen!
Wat doen we dan?

Onder professionele begeleiding van Ria van der Made doen
we een warming up en wat oefeningen op de mat, waarbij de
buikspieren niet worden vergeten. Ria houd van variatie (en
wij ook), dus soms doen we een renspel, badminton, of een
circuit van verschillende oefeningen.
Daarna pakken we de ballen er bij en spelen we in met wat
volleybaloefeningen. Daarna spelen we een paar sets
recreatief volleybal.

Is het erg als je niet kunt volleyballen?

Zeker niet! Het plezier staat voorop en ook wij leren er elke
keer weer wat bij.

Heb je er zin in gekregen?

Kom gerust langs op dinsdagavond in de gymzaal van MFA De Doefkamp, we starten om 19.45 uur.
Wil je eerst wat meer weten? Neem dan contact op met Geraldien Miedema
(geraldien@miedemabv.nl) of Rika Speelman (henfrikenrikaspeelman@gmail.com).
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NATUUR EN OMGEVING

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

Toen de plannen voor de inrichting van de
Onlanden op het punt stonden om uitgevoerd te worden (ca. 2008), werd er door
de projectgroep nagedacht over een mascotte, een dier dat symbool zou kunnen
staan voor het nieuwe natuurgebied. In
eerste instantie werd de visotter genoemd,
want, waterrijk gebied met moerassen en
waterlopen, je weet maar nooit! Hoewel
de otterpopulatie, die in de jaren ’80 in De
Weerribben in de Kop van Overijsel was
uitgezet, het heel goed deed, leek dat toch
een te hoog gegrepen gedachte. De keus
viel op de grote zilverreiger, want die was al
op diverse plaatsen in Nederland gesignaleerd en De Onlanden zou voor deze, toen
nog vrij zeldzame vogel, een geschikte
leefomgeving kunnen zijn.
Welnu, dat bleek maar al te waar, want
je kunt momenteel het hele jaar door, in
het gehele gebied, deze fraaie spierwitte
reigersoort zien. Ik heb wel eens de indruk
dat ze de oude vertrouwde blauwe reiger in
aantal hebben overvleugeld. De Onlanden
blijkt bij uitstek geschikt voor de grote
zilverreiger, vooral als overnachtingsplek
voor bijna alle exemplaren in de wijde
omtrek.

Grote zilverreiger, symbool van De Onlanden

Er schijnen op de vaste slaapplaats ten
noorden van het Leekstermeer een keer op
één avond maar liefst 259 (!) zilverreigers
te zijn waargenomen. Een terechte keus
dus, al hadden ze achteraf gezien gerust
voor de otter kunnen kiezen, want ook die
doet het in De Onlanden uitstekend!
De Visotter

De visotter, een uitstekende zwemmer
Foto: pixabay.com

De visotter behoort tot de marterachtigen,
net als de wezels, hermelijnen, bunzingen,
steenmarters, boommarters en dassen.
Marterachtigen zijn roofdieren, carnivoren (vleeseters). Het voedsel van de
otter bestaat vrijwel uitsluitend uit vis en
schaaldieren.
De otter haalt al zijn voedsel uit het water
en is dus uiteraard een uitstekende zwemmer. Daarop is hij dan ook bij uitstek
gebouwd, met een zeer gestroomlijnd lijf,
brede poten die voorzien zijn van “vliezen”
tussen de tenen en een staart, die hij als
“roer” gebruikt. Door de gespreide stand is
de prent, de pootafdruk, dan ook meestal
goed te herkennen.
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achterlaat. Die uitwerpselen worden
spraints genoemd en zijn niet alleen goed
te herkennen door de samenstelling (visschubben en graten, schelpresten), maar
ook door de geur. De poep van de otter
ruikt, in tegenstelling tot die van de
meeste andere vleeseters, niet eens onaangenaam. Het is een beetje zoetige vislucht,
die lang behouden blijft, ook als de spraint
al enige tijd geleden is achtergelaten.
Achterpoot van de otter, gespreid staande
tenen met een soort zwemvliezen. Foto:
Diersporengids.nl

Door de gespreide stand is de prent, de
pootafdruk, dan ook meestal goed te herkennen. De afdruk is vergelijkbaar met die
van een hond of een vos, maar is breder en
de tenen staan meer op een rij. Een plek
waar je grote kans hebt om de pootafdrukken van een otter te vinden, is onder de
vele bruggen in De Onlanden. Dat komt
omdat de bodem daar meestal uit vochtig zand bestaat en er zich, door gebrek
aan zonlicht, weinig of geen begroeiing
bevindt. Bovendien zijn de oevers van de
slenken onder de bruggen de plekken waar
de otter graag verblijft en aan soortgenoten laat weten dat hij er geweest is.

Behalve de poep laat de otter vaak ook nog
vaak iets anders achter, het zgn. ottergeil.
Ottergeil is een geleiachtige massa, die net
als de spraint een zoetige geur verspreid.
Met die geur maken zowel de mannetjes- als de vrouwtjesotter aan het andere
geslacht duidelijk dat ze op zoek zijn naar
een partner. (Een soort tinder dus, maar
dan zonder het gebruik van internet).

Otteruitwerpselen op een hoopje zand, rechts
de spraint (poep) en links het ottergeil

Otterprenten in nat zand
Foto: Aaldrik Pot

Behalve zijn pootafdrukken kun je van de
otter ook vaak krabhoopjes vinden, kleine
bultjes waarop de otter zijn uitwerpselen

Zoals gezegd heeft de otter in De Onlanden
een ideale habitat (leefomgeving) gevonden met een groot aanbod van voedsel,
vele schuilplekken en soortgenoten om
mee te paren, waardoor er voldoende
jongen worden geboren om de otterstand niet alleen op peil te houden, maar
zelfs behoorlijk uit te breiden. Enige tijd
geleden is op één van de cameravallen,
(camera’s die reageren op beweging) een
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ottermoeder gefilmd met maar liefst 4
jongen. Zoek maar eens op youtube onder
“otters in De Onlanden” en je vindt vele
prachtige opnamen van deze dieren in
onze omgeving.
Zelf een otter in levende lijve te zien is zeer
onwaarschijnlijk, want ze vertonen zich
vrijwel nooit overdag en ze zijn zeer schuw.
Al kom je de otter dus waarschijnlijk zelf
nooit tegen, het vinden van ottersporen
is ook al een belevenis en dat is in De
Onlanden zeer goed mogelijk.

zaken des levens ter tafel. Ik ben daar altijd
een beetje voorzichtig mee, want de goede
vriend in kwestie is gepensioneerd arts,
en net als ik ruim boven de zeventig jaar.
Ik ben altijd een beetje bang dat hij me
plotseling bezorgd en onderzoekend aankijkt en zegt: ‘Ik zou maar eens gauw naar
je huisarts gaan.’ Maar deze keer opende
hij zelf: ‘Tja, mijn geheugen gaat toch wel
wat achteruit, hoor.’ ‘Oh, het mijne ook,’
stelde ik hem gerust. ‘De leeftijd, hè?’ Stilte.
Koffie. Koek.
‘Ik moest laatst naar eh…’ hernam ik. ’Nou
ja, hoe heet dat plaatsje ook maar weer?
Eh… dinges. Iets met wold. Hoe dan ook,
ik moest het intikken op mijn navigator,
en ik kon toch niet op die naam komen!’
Maarten glimlachte herkennend. ‘Ik ken
dat. Ik moest laatst naar eh… Allemachtig,
kom, ik weet het, het ligt achter hoe-heetdie-plaats ook maar weer, akker, boer, oh
ja, Boerakker!’ ‘Lucaswolde?’ probeerde ik
behulpzaam. ‘Nee, nee, ik bedoelde… irritant! Het ligt op het puntje van mijn tong.’
Ik proefde de koffie nog maar eens, om
Maarten de gelegenheid te geven even zijn
gedachten te ordenen, maar veel verder
dan een paar herhaalde eh… eh…’s kwam
hij niet.

Otterspoor (wissel) nabij het Groot Waal

COLUMN

Geheugens
Henk van Kalken

Laatst kreeg ik een goede vriend op
bezoek voor een bakkie. Gezellig, even
bijpraten, van de Zonde van de Gevulde
Koek genieten en na de meteorologische
omstandigheden besproken te hebben
kwamen, onvermijdelijk, de medische

‘Was het soms… ja, hoe heet dat stomme
dorp ook weer, viel ik hem bij. Gelijktijdig
en door elkaar riepen we: ‘Eh… tja, hè verdikke… emmaah…’ We keken elkaar aan
en barstten gelijktijdig in een hoog, meisjesachtig gegiechel uit. Omdat we mannen
op leeftijd zijn, sloeg het geluid over als
hadden we Aziatische kopstemmen. We
moesten onze koffiekopjes neerzetten om
morsen te voorkomen. ‘Oud worden is niet
zo erg,’ hikte ik. En Maarten vulde aan:
‘Maar oud zíjn…!’
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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 !

AANKONDIGING

Openluchttheater Roderwolde
zondag 9 december om 16:00 uur
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VAN ONDER DE WIEKEN

De “nieuwe” kleuren van Woldzigt
Dirk Magré

We horen om ons heen af en toe reacties
over de kleuren die op dit moment op de
molen verschijnen.
Vooral de gebruikte kleur groen trekt de
aandacht.
Volgens de experts is dit echter geen
nieuwe kleur, maar de kleur waarvan
men heeft kunnen nagaan die het langst
geleden (en waarschijnlijk origineel) is
gebruikt. Op de molen is evenals op meer
monumenten van Het Drentse Landschap
een kleurenonderzoek uitgevoerd. Heel
voorzichtig werd met een krabbertje
laagje voor laagje verf weggekrabd en de
kleur die tevoorschijn kwam vergeleken
met een hele dikke stapel kleurenstaten.
Ook bij Groningen molens is deze kleur
aangetroffen.

ontdekking: Op oude foto’s van vóór 1958
(de schoorsteen van de stoommachine
is toen afgebroken) zijn de luiken aan de
voorzijde helemaal wit.
Op een ansicht van de gerestaureerde
molen uit 1959 is te zien dat de voorzijde
van de kap een heel donkere kleur heeft.
Foto’s van 1974 en later tonen pas de
zandlopers.

Wat uit later onderzoek (met name oude
foto’s) is gebleken is dat pas in de 70-er
jaren de zogenaamde zandlopers op de luiken in de kap zijn aangebracht.

Nacht van de Nacht
Van de website (nachtvandenacht.nl): “Laat
het donker donker en ontdek hoe mooi de
nacht is tijdens de Nacht van de Nacht. De
Nacht van de Nacht is een jaarlijks evenement georganiseerd door de Natuur- en
Milieufederaties. Tijdens de Nacht van de
Nacht worden er door het hele land honderden evenementen georganiseerd in het
donker en doven honderden bedrijven en
gemeenten lichten van gebouwen en reclameverlichting. Dit jaar wordt de Nacht van
de Nacht voor de 14e keer georganiseerd
op zaterdag 27 oktober 2018.”

Jannie Buring dook namelijk in haar
privé archief en kwam tot de volgende

Dit jaar deden wij voor de eerste keer
mee. Gestart werd in de molen, die bij
aankomst van de deelnemers nog baadde
in het licht van de schijnwerpers. Op het
moment dat iedereen binnen was hebben
we deze gedoofd. Belangrijk onderdeel van
deze happening was een natuurwandeling in het donker met Wil Schröder en Lia
Snoek en Joeke de Boer (vrijwilliger van
Het Drentse Landschap). Ze hebben een
rondje Kleibosch gelopen en daarbij de
nadruk gelegd op andere waarnemingen
dan (alleen) met je ogen. Inmiddels was
het goed donker geworden en bij terugkomst wachtte de wandelaars een glas
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warme Glühwein of warme chocolademelk
met allerlei lekkere hapjes. Dit alles bij
kaarslicht.
In totaal waren er 32 enthousiastelingen
op deze activiteit afgekomen. Het was een
heel gezellige gebeurtenis. Zonder meer
voor herhaling vatbaar.
Helaas geen goede foto: daar was het te
donker voor…..
Van de museumcommissie
De wisselexpositie in het Graanmuseum
met werken van lokale kunstenaars was
voor één seizoen. Deze wordt op dit
moment dan ook ontruimd.

Voor nood zijn daar aan de zijkant twee
platen aan vast gelast, die dwars door
de staart heen met een draadeind zijn
verbonden:

De museumcommissie buigt zich nu
over een nieuw onderwerp om de acht
ter beschikking staande vitrines mee te
vullen.
We hebben al een idee. Dat houden we nog
even voor onszelf, maar ik kan wel melden
dat we daarvoor nog een beetje aan de studie moeten.
De bedoeling is wel, dat deze expositie
in ieder geval 2 seizoenen in stand wordt
gehouden.
Nog meer onderhoud aan de molen
Zoals jullie wel hebben gezien zijn de schilders (en houtrotbestrijders) nog steeds
volop aan het werk in / aan de molen.
Ook de molenmaker is ingeschakeld.
Het onderste deel van de staart (waarmee
de kap wordt rondgekruid) verkeert in niet
al te beste staat:
De vrees bestaat dat tijdens het kruien de
onderste metalen “ring” er af kan schieten.

Dit is een tijdelijke oplossing, maar zorgt
er voor dat het nu nog vertrouwd is om de
molen te kruien (op de wind te zetten).
Ramen en andere zaken
Op de eerste verdieping van de molen
zitten aan voor- en achterzijde dubbele
deurtjes bij de wentelas.
Daarboven een mooi halfrond raam.
Aan de noordkant (nooit in de zon) bleek
dat raampje er erg slecht aan toe te zijn.
Dat is er nu in zijn geheel uitgehaald en
meegenomen naar de werkplaats om er
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een hele nieuwe (zo goed mogelijke kopie)
voor in de plaats te maken.

Grote schoonmaak van de wieken
Het was steeds al de bedoeling dat de wieken, voordat de schilders daarmee aan de
gang kunnen, worden gereinigd met hoge
druk water / stoom.
Dat bleek nogal wat voeten in aarde te hebben. Er zijn verschillende schoonmakers
van hetzelfde bedrijf bij de molen geweest
met alle benodigde apparatuur. In de
hoogwerker tot op de hoogte van de askop
(ruim 20 meter boven het maaiveld) was
steeds voor hen toch iets te veel gevraagd
en dus haakten ze weer af.

Bovenaan de schoorsteen van de molenaarswoning zit een mooi bewerkte
houten rand. Die bleek ook behoorlijk te
zijn aangetast.

Op 13 november kwam een ingehuurde
schoonmaker met meer hoogwerker ervaring. Die draaide er zijn hand niet voor om
en heeft uiteindelijk in een paar uur het
gevlucht gereinigd.

Daar is nu een stukje uitgezaagd om als
basis te dienen voor een vervangende rand
met precies hetzelfde profiel:

Dit ziet er op dit moment wel een beetje
vreemd uit.
De platte kap bovenop de schoorsteen
moet er eerst helemaal af voordat de rand
kan worden vervangen. Misschien hebben wij na deze reparatie ook geen lekkend
rookkanaal meer…..

Twee hoogwerkers
Dit leverde wel een speciale situatie op.
Aan de voorzijde van de molen was de
schoonmaker in een groter type hoogwerker aan het werk, terwijl aan de achterzijde
de schilder in een kleiner formaat de
onderkant van de stelling onder handen
nam.
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Activiteiten Woldzigt en voor de komende
tijd:
hhZaterdag 1 december: Eerste zaterdag
van de maand: dus olieslaan. Molen
open van 13:30 – 16:30 uur.

Er is weer een nieuwe voorraad lijnzaad
gearriveerd, dus we kunnen weer goed los gaan

Wanneer is het klaar?
De schilders zijn gestart in week 35. De
klus werd geschat ongeveer 5 à 6 weken in
beslag te nemen. Inmiddels is het week 46.
We zijn dus aan de twaalfde week bezig. Er
zijn verschillende redenen voor de deze
tijdsduur: minder personeel op het werk
dan was voorzien. Ook: meer onderhoud
(houtrot) dan verwacht. Het wachten op
de juiste schoonmaker om de wieken goed
onder handen te nemen.
Een heel aantal weken was maar 1 schilder met de klus bezig. De laatste 2 weken
2 à 3 man. Dat zie je ook goed aan de
vorderingen.
Niemand doet op dit moment een uitspraak over hoe lang ze nog nodig hebben.
Het is natuurlijk ook wel een enorm groot
bouwwerk.

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”. www.woldzigt-roderwolde.nl
Vrijwilliger worden – je bent nog steeds
welkom!
Zie op de website, de pagina “Contact” daar
staat een aanmeldformulier met alle soorten vrijwilligerswerk waar je je voor kunt
aanmelden.
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin
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EEN GOED GESPREK MET

Piet Kamstra 80 jaar
Bert Blaauw

Piet werd op 15 november 1938 geboren in
Zuidhorn. Het was in zijn jonge jaren een
donkere malle tijd, want de oorlog brak
uit en omdat er bommen vielen, werd hij
met andere kinderen ondergebracht in de
smeerkelder van een garage tegenover hun
huis. Toen er inderdaad een Engelse bom
vlakbij ontplofte, gaf dat zo’n verschrikkelijke knal, dat hij helemaal overstuur was.

In Aalsmeer haalde hij diploma’s voor
plantenteelt en bij hovenier Boerma leerde
hij enten. Bij bloemisterij van der Meij in
Haren deed hij de ervaring in bloemschikken op.

Zijn opa was kleermaker en zijn vader
hielp mee, totdat die na de oorlog een vaste
baan kreeg bij de PTT in Groningen. Zo
verhuisde de familie Kamstra naar de stad
en omdat Piet van jongs af aan al interesse
had voor plantjes, ging hij als hulpje werken bij kwekerij Siersma in die plaats. Die
verkocht ook planten op de Vismarkt en
daar hielp hij mee.

Toen werd hij benoemd als bloemist/hovenier aan het Diaconessenziekenhuis in
Groningen.

Bovendien bezocht hij regelmatig het Nat.
Hist. Museum en daar stond een oude
straatlantaarn, waarin achter het glas een
zwerm bijen huisde. Zeg maar een observatiekast. Dat fascineerde hem zo, dat hij
vanaf dat moment, tot aan de dag van vandaag nog steeds bezig is met bijen, zowel
als imker, dan als cursusleider.
Het was dan ook logisch, dat hij na de
lagere school op de tuinbouwschool in
Eelde terecht kwam. Hij volgde naast die
studie een cursus bijenteelt bij de heer
Planting in Haren. Die had liefst 50 kasten
en met al die beesten die daar rond zoemden, was dat toch wel even wat anders dan
die observatiekast in het museum. Maar
hij ging door en volgde de cursus voor
leraar bijenteelt, wat hij jarenlang in praktijk heeft gebracht.

Piet kreeg verkering met Ina en ze gingen wonen in het nog enige overgebleven
spoorhuisje bij Aduard.

In het sollicitatiegesprek werd hem
gevraagd of hij wel wortels kon verbouwen. Het ziekenhuis, was toen namelijk
zelfvoorzienend. Er was tevens een echte
boerderij bij, met varkens, kippen en schapen. En nadat ze eerst in een verbouwde
garage hadden gewoond, verhuisden ze
daarna naar die boerderij, toen zijn voorganger overleed. Onder zijn leiding kwam
er steeds meer bij. Zo werd er een kas
gebouwd, waarin kon worden gestekt en
een uit erfenis verkregen agaveverzameling kon worden ondergebracht.
Op de plek waar het ziekenhuis en de boerderij stonden is nu een woonwijk verrezen.
Zo groot was het terrein. Het ziekenhuis
is gefuseerd met het RKZ ziekenhuis tot
Martini Ziekenhuis. Piet ging automatisch
mee en hij herinnert zich nog goed, dat ter
gelegenheid van het 100 jarig bestaan van
het Diaconessenhuis gevraagd werd om dat
in bloemen zichtbaar te maken. Dat heeft
hij met zijn medewerkers toen in begonia’s
uitgebeeld. Voor de versiering bij het feest
maakte hij bloemstukken op boomstronken, die hij uit Oude Pekela haalde.
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Hij begeleidde tijdens zijn werktijd ook
jongelui met een beperking, waarin hij veel
voldoening vond.

Oldekerk. Dit koor zingt uitsluitend liederen in het Gronings. Samen fietsen ze er
heel wat aan af, ook in die omgeving.

Toen 1990 aan de Roderwolderweg 7 het
huis te koop kwam van een collega van
zijn vrouw, besloten ze onmiddellijk toe
te slaan. Hier kon hij zijn hobby (planten, bloemen, bijen en fietsen) volop
uitoefenen.

Hij vindt het jammer dat beide zonen wat
ver weg wonen, want dan is het contact
met hun kleinkinderen niet zo intensief.
Maar ook bij hen heeft social media haar
intrede gedaan.

In zijn vrije tijd bekleedde hij de nodige
functies. Zo was hij jarenlang secretaris
en voorzitter van de afdeling bijenteelt
van het IVN en heeft het initiatief genomen
tot het opzetten van de Vlindertuin bij
het volkstuincomplex in Roden. Voor dat
complex kweekte hij jarenlang stekjes voor
de verkoop. Ook zorgde hij ervoor, dat er
een bijenstal kwam. Piet werd ingeroepen,
wanneer ergens een zwerm bijen huisde.
Die kwam je op de gekste plaatsen tegen,
zo vertelt hij. (Op een verkeerslicht, een
seinpaal bij het spoor, een fietsstuur.) Ooit
had hij zelf 27 kasten in zijn bezit, nu heeft
hij er nog 2.
Bij zijn huis heeft hij ook een kas staan,
waarin hij eens samen met zijn zoon 120
soorten passieplanten had.
Een bezig baasje die Piet. Neem daarbij
zijn zeer creatieve vrouw Ina , die prachtige schilderijen maakt en de mooiste
poppen creëert, zonder enige opleiding
en die de serre, waarin het gesprek plaats
vindt opfleuren en met het uitzicht op een
schitterende tuin, dan voel je de geweldige
invulling van hun bestaan.
Piet en Ina hebben de contacten met
Zuidhorn nooit verloren. Zo waren ze
actief bij de VCJC, waarmee ze o.a. op kamp
gingen in Hooghalen en zingen ze sinds
1998 samen bij het Oldekarkerkoor uit

Helaas laat de gezondheid beiden wat in de
steek, maar ze hopen toch nog lang op hun
vertrouwde stekje van hun leven te mogen
genieten.

RECEPT VAN DE MAAND

Zuurkoolstamppot
met noten en brie
Voor 4 personen
hh1 kg aardappelen in stukjes
hh500 gram zuurkool
hhzout, peper
hh1 blik perziken (820 g)
hh200 gram brie
hhboter voor invetten
hh300 gram dikgesneden casselerrib
(vleeswaren)
Aardappelen gaar koken en afgieten.
Zuurkoop in eigen vocht gaarkoken en
afgieten.
Samen stampen en op smaak brengen met
zout en peper.
Perziken in zeef laten uitlekken. In schijfjes
snijden.
Brie in plakken snijden.
Over voorverwarmen op 175 graden.
Ovenschotel invetten.
Helft stampot in ovenschaal, hierover casselerrib en perzikschijfjes verdelen.
Rest stampot erop en bedekken met de brie.
Schotel in midden van oven in 30 minuten
laten garen.
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Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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natuursteen
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- sanitair

sanitair
- sanitair
----sanitair
sanitair
vakkundige
vakkundige
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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

SMALLE PRAOT OP ’T BAANKIE

Pieter Dijk
Albert Boelen

Het is wat frisser worden bij ’t holten
baankie veur de meul. De tied is verzet en
’t is al november worden. Het is er ok wat
minder drok. Toch kwam ik nog een ‘echte’
Rowolmer teegn bij ’t baankie. Het was
Pieter Diek, die niet bang is veur ’n beetien
kolde of regen. Hij nam roem de tied, um
eebm met mij te praoten. Jammer genog
ontbrak fotograaf Bert Blaauw, die dizze
maol ies niet toevallig langes fietste, mor
wij hebt oes red.
Waor bin ie iene van ?
Pieter is een zeun van Jacob Dijk en Gerkje
Dijk-Bolhuis. Hij is ien van dree kinder:
Piet en nog ’n breur en ‘n zuster. Jacob
was boerenarbeider. Laoter kunnen ze ’n
boerderijgie huren met 3 hectare laand in
Tolbert, um oeteindelijk te kunnen boeren
in de boerderij van zien grootva en grootmoe in Terheyl: een mooi bedriefie met
zo’n 17-18 koenen. Pieter hef daor tot zien
18e jaor warkt op de boerderij.
Waor kom ie vort ?
Hij is geboren in Tolbert, op 28 september
1940, um precies te wezen. De 40-45-tied
hef hij dus niet echt bewust metmaokt, al
herinnert hij zuk nog wal een grote schuur
vlak bij heur huus, waor Duutse pearde
in zaten, die an de bomen veur het huus
‘oppoetst’ weuren. Hij wet ok nog, dat
hij van zien olders niks mug zeggen van
de slacht van ’n zwientie – de Duutsers
muggen dat veural niet heuren. Hij is dus
eigenliek ‘import’ in Rowol. In Tolbert bint
ze ien keer verhuusd en daornao hef hij
tot zien 23e in Terheyl woond. Hij gung in
Tolbert hen schoel. Hij wol boer worden,
mor dat zat er niet echt in, vanwege de
umvang van de boerderij en de kaansen

veur de toekomst. Hij har wal hen de landbouwschoel gaon. Toen duudelijk weur, dat
boer worden d’r niet in zat, is hij gaon warken in Zeyen, waor hij een opleiding kreeg
as kraanmachinist. Daor kreeg hij veul plezier in. Hij vuulde zuk de keuning te riek,
toen hij zölfs een auto kreeg op zien 19e
jaor (een echte Opel Kadett), waor hij met
hen en wear kun tussen Terheyl en Zeyen.
Op zien 23e kwam hij terecht in Rowol. Hij
weur toen vraogd, um bij Jansma te kommen warken. Dat was achterof een hiele
goeie keus: hij hef het daor geweldig naor
zien zin had. Eerst woonden ze 7 jaor an de
Diakonielaan, mor Ede Jansma (vol bewondering spreuk hij over dizze man; de va
van Bertus), die gooud in de kunde was
met Eipko de Boer die in de gemienteraod
zat, zurgde d’r veur, dat Pieter en zien
vrouw met zien beiden een woning kreegn
aan de Kruuskamp. Dat göld toen under
mear ok veur Wiebe Koopman. Op die
plek woont Pieter nog altied en daor hef hij
zien plekkie echt vunnen.
Hoe vunnen ie ’t in Rowol ?
De Rowolmer tied was zien beste tied (en
nog altied) en het wark bij Jansma was
geweldig. Het was een groot bedrief, waor
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ze ’t as warknimmers bezunder gooud
hadden. Hard warken, mor ze weuren echt
waardeerd deur ’t bedrief. Het bedrief
deed wark in een grote regio. Ze kwamen
zölfs in de Noord Oost Polder. Um over de
umvang van het bedrief nog wat te zeggen,
legde Pieter oet, dat ze twee grote kranen
hadden, 6 mestwagens en ok 6 heuipassen. Hij was veul an ’t wark in ’t laand bij
het Leekstermeer. De klanten vreugen
altied um hum en hij kun daor zien gang
gaon. Van de iene boer naor de aandere. In
’t wark van tien tot tien verwarkte hij zo’n
3 tot 4 doezend pak heui. As ze ’s aobms
wearum kwamen bij de loods van Jansma
stun d’r altied wat klaor en was ’t altied
bar gezellig. Met een dikke glumlach um ’t
gezicht vertelt Pieter verhaolen over zien
tied bij Jansma.
Rowol as dörp bevul hum van ’t begun
of, arg gooud: het is d’r gezellig, het is d’r
rustig, ie kent de meinsn en men gunk
geweldig makkelijk met mekaor um. Hij
kende eigenlijk iederien. Dat is non wal
wat aans worden, d’r woont nou veul
meinsn die hij niet mear kent, mor de
gezelligheid is d’r niet minder um worden.
As ik vraog naor wat minder goeie dingen
van ’t dörp, mut Piet wal hiel diep naodeinken en oeteindelijk komp hij daor niet oet:
alles is hier gooud regeld, d’r is genog te
dooun en ik bin dik tevree, zeg hij.
Wat giet d’r veural gooud in Rowol ?
Op dizze vraog hef Piet een vlot antwoord: kiek as veurbield mor ies naor ’t
openluchtspul: dat löp alle jaor vlekkeloos,
perfect en alle jaor zit de booul vol. Hij hef
veul lof veur al die metwarkers en drag ok
zölf zien stientie bij.

Wel zul burgemister kunnen worden van
Rowol ?
Piet deinkt, dat mannen as Roelof
Blomsma en Bertus Jansma dat hiel gooud
zullen kunnen.
He’j ok hobbies ?
Zien wark bij Belga (3 maol in de week)
is eigenlieks zien grote hobby – daor giet
hij alle keren met veul plezier hen. Ok
de peerdeholderij hef zien hart steulen.
Saomen met Lanting bezucht hij veul veilings, concoursen en keurings. Veurige
week zat hij nog in Zwolle, aandere week
giet hij hen Utrecht. Hij voort de pearde,
verzurgt ze en hef d’r gooud kiek op.
Waor he’j ’n hekel an ?
Piet hef een stevige hekel an zwummen.
As kind al en ok als kwaojong. In zien
diensttied in ’t Harde mus hij zo non en
dan wal zwummen, mor dan deuk hij
under in de auto under een dik dekklied.
Zien kammeraoden wussen dat ok en leuten hum dan stil zitten. Duuken kun hij
dus wal, mor niet in ’t waoter.
En verienings in ’t dörp ?
Hij is actief in verscheidene verienings. Zo
is hij al 47 jaor lid (!) van de volleybalveriening, is hij actief bij ’t openluchtspel, is
hij lid van de tenielveriening en ok van de
iesveriening, waor hij ok nog ies baancommissaoris is. Al praotend scheuten hum
aal mear verienings te binnen zoas: de
reisveriening de Zwerver, waorvan hij kun
vertellen over de mooie reizen, under mear
hen Duutslaand. De Oostvaardersplassen
veurig jaor vullen wat tegen.
Wel zul in ’t dörp een pries verdienen ?
Op dizze vraog kwam Piet al gauw op de
naom van Bert Blaauw: actief, lat zuk d’r
niet op veurstaon en warkt veul op de
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achtergrond. Hij stiet altied klaor veur ’t
dörp.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Wat is ’t mooiste plekkie van Rowol ?
Daor huufde Piet niet lang over nao te
deinken. “Dat is mien huus”, kwam d’r
vlot oet. Het lig mooi, goeie buren, mooi
oetzicht, rustig, vrij, hiele goeie buurt en
ie hebt eigenlijk alles, wa’j neudig hebt:
een mooie viever achter ’t huus, levendigheid veur ’t huus en bij de buren ku’j altied
terecht.
Mooiste gebeurtenis in ’t dörp ?
Eigenlijk was d’r te veul um op te nuumen,
mor Piet nuumde de jaorlijkse fietstocht
van Dörpsbelangen en de mooie reizen
van de Zwerver (daor zit hij ok nog ies in ’t
bestuur). Een belangrieke zaok vindt Piet
ok de anleg van het glasvezelnet in ’t dörp
en de boetendörpen: een staoltie van mooi
saomenwarken in een klein dörp. Zölf, hef
hij nog een schöttel op ’t dak, mor hij is
wal aordig actief met de laptop.
Het weur wat fris op ’t baankie en wij bint
mor op huus an gaon – nog een beetie naogenietend van een mooi gesprek met een
hiel tevreden dörpsbewoner.
AANKONDIGING

Shantykoor in Lieveren
Het Shantykoor Lieveren geeft zaterdag
8 december een concert in het café van
Maarten Scheepstra, Roderwolderweg 21
te Foxwolde.
De entree is gratis.
Zoals gewoonlijk belooft het weer een
sfeervolle, gezellige avond te worden.
Komt allen.

Wej mussen naor Noord Holland, ter
gelegenheid van oeze jaorlukse neven- en
nichtendag.
Oes nichie woont daor met heur man in
Wormer. Nou is het niet zo moeiluk veur
oes um in dat dörp te kommen, maor wej
hebt nogal ies meuite um precies de plek
te vinden waoras ze woont. Dus wat doej
dan? Dan zet je de tomtom an en riedt
der recht op aof. En dat is nou net oes
probleem, want die hew niet. Zeg maor:
verkeerde zunigheid. Niet getreurd. Wej
hebt wal een computer met internet en dan
zuuk je op de Routeplanner van de ANWB
toch op waoras je weezen moet. Zo gezegd,
zo gedaon. Ons adres ingetoetst en dat
van mien nichie en dan graog de körtste
route der naor toe in tied. Die komp vrij
vlot op het scherm. Maor wat schetst mien
verbaozing? Die leidt oes via de polder en
Amsterdam naor Wormer. Bliekbaor hebt
ze bej de ANWB niet an al die files daocht,
die je dan underweg tegenkomt. Dat doen
we niet dus. Dan maor de körtste route
in kilometers. Die stuurt je via Drachten,
Leeuwarden en Harlingen naor de
Afsluutdiek. Volgens oes is dat juust umrieden en dat doew dus ok niet.Dan blef de
alternatieve route nog over. Die verschient
op het scherm en dat is de weg, die wej ok
rieden zulden. De A7 op over Heerenveen,
Joure en Sneek naor de Afsluutdiek.
En wat bliekt nou bej bestudering van die
routes? Over Amsterdam is het 2 minuten körter en over Leeuwarden is het 2
km körter. Körtum het maokt eigenluk
niks oet, waoras je langs gaot. In oes geval
tenminste.
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Dorpsagenda

Colofon

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- ontmoetingsochtend in het
Jeugdgebouw voor iedereen, van 10.00
-11.30 uur
zondag 9 december 2018
Openluchttheater : Sfeervolle
Muziekmiddag van 16.00 uur tot 18.00
uur m.m.v. vier koren ol.v. Esther van Dijk
woensdag 12 december 2018
Vrouwenvereniging Roderwolde: gezellige
avond met quizzen en heerlijke hapjes
en drankjes. Aanvang 19.30 uur in het
Dorpshuis.
dinsdag 18 december
Jeugdgebouw en Kerk : Kerstviering voor
belangstellenden; aanvang 15.00 uur
vrijdag 21 december 2018
Kerk : Kinderkerstfeest; aanvang 19.00 uur
maandag 24 december 2018
Kerk : Kerstnachtdienst; aanvang 21.30
uur, m.m.v. Muziekvereniging Oranje
maandag 31 december 2018
Dorpshuis: oliebollenactie
maandag 31 december 2018
Dorpshuis: oudejaarsborrel in het
Dorpshuis

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 december 2018
Lever uw bijdrage aan in Word-formaat.
Lever eventuele afbeeldingen apart aan.
De Wôlmer wordt ongeveer twee weken na
de inleverdatum bezorgd.
Digitaal archief
Oudere nummers van De Wôlmer staan op
www.dorpsbelangenroderwolde.nl.
Sponsors
De Wôlmer wordt mede mogelijk gemaakt
door:
hhMiedema, dakbedekking en
installatietechniek
hhCafé Marten Scheepstra
hhStichting Olie– en Korenmolen Molen
Woldzigt
hhDiaconie
hhVereniging Dorpsbelangen Roderwolde
hhBertus Jansma
hhStichting Openluchtspel Roderwolde
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boekhandel
daan nijman
heerestraat 87 • roden • 050 501 29 67
info@daannijman.nl • daannijman.nl

 


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
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Ruime showroom
Lichtadvies
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thuis
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bijuuuthuis
thuis
Lichtadvies bij
tal van workshops en lezingen
Vrijblijvend
uitproberen
Vrijblijvend uitproberen
Vrijblijvend
uitproberen
verrassingsdiners
door kok bereid
Gratis
Gratis bezorgen
bezorgen
Gratis
bezorgen
wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer
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