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Van de redactie
Hans Noordhof

De laatste Wôlmer van dit jaar ligt weer op 
de mat.

Binnenkort zal het dak er af gaan bij de ijs-
vereniging. Dit is wel noodzakelijk omdat 
het dak uit asbest bestaat. Er zal geld 
bespaard worden omdat de dakbedekking 
zelf aangebracht zal worden.

De komende kerstperiode kan men terecht 
in de Jacobskerk, voor een sfeervolle 
muziekdag. Maar ook het kinderfeest zal 
weer plaatsvinden in de kerk.

De toneelvereniging is weer druk bezig 
voor het nieuwe jaar. Men zal in het 
komende jaar nieuwe stukken ten tonele 
brengen. In drie verschillende groepen 
zullen ze 4 stukken opvoeren.

Zoals menigeen al heeft kunnen lezen is 
Roderwolde één van de twee kernen waar 
een pilot is gestart om het energie neutraal 
te maken.

Of het nu gaat om minder gas te verbrui-
ken of je woning beter te isoleren of samen 
een windmolen aan te schaffen en zo bij te 
dragen aan een energie neutrale leefom-
geving, daar is Energiek Roderwolde voor. 
De komende tijd zullen we meer van hun 
horen en lezen in De Wôlmer.

Namens de redactie wensen wij u veul heil 
en zegen in het neie jaor!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Presentatie nieuwe boek Ada van Dijk
Op zaterdagmiddag 24 november vond de 
presentatie plaats van het derde boekje 
van Ada van Dijk, in de serie Historische 
Reeks Roderwolde. Al eerder versche-
nen de delen: Klein rondje Roderwolde 
(2012) en Tichelwerken in de Kleibosch 
(2017). Daar werd nu aan toegevoegd: De 
geschiedenis van het huis Mensinga in 
Roderwolde. 

De zaal in het Rode Hert was goed gevuld, 
toen Ada de aanwezigen welkom heette 
en een kleine inleiding gaf op datgene wat 
er die middag mocht worden verwacht 
en summier inging op de inhoud van het 
boek. 

Vervolgens gaf Wim Ensing, een historicus, 
die opgegroeid is in Peize en nu woonach-
tig in Elim, een bevlogen betoog over zijn 
onderzoeken naar de moord op Justina 
Abelina de Coninck, (één van de bewoon-
sters van Mensinga) Zij zou zijn vermoord 
op het moment, dat haar man, predikant 
Anthonius Clant, in de kerk alhier de preek 
leidde. 

Deze moord is nooit opgelost,  hoewel er 
wel twee theorieën over te vinden zijn. 
Ada bood het eerste exemplaar aan, aan 
Jan Bos, oud-archivaris van het Drents 
Archief. 

Iemand, die haar veel terzijde heeft 
gestaan en ook met anderen een boek 
geschreven heeft over Huizen van stand, 
Geschiedenis van de Drentse havezaten 
en andere herenhuizen en hun bewoners. 
Onder het genot van een hapje en een 
drankje werd de presentatie beëindigd.

Ongeval op Sandebuur
Op dinsdag 27 november rukten ambu-
lances uit voor een ongeval op Sandebuur. 
Ook de traumaheli verrichtte assistentie. 
De bewuste bewoner stond bij huis boven 
op een kraan, gleed tijdens een praatje met 
de buurman uit en viel naar beneden. Hij 
kwam daarbij op zijn rug terecht, waarbij 
hij waarschijnlijk enige wervels en ribben 
beschadigde. 

Even was men bang voor inwendige bloe-
dingen, maar dat bleek gelukkig mee te 
vallen. Wel werd hij door een langzaam 
rijdende ambulance naar het ziekenhuis 
vervoerd. De patiënt is inmiddels weer 
thuis.

Sinterklaas ontvangen
Op 5 december werd Sinterklaas bij de 
haven ontvangen door de kinderen van 
de basisschool Het Palet. Hij werd ver-
welkomd door directeur Erik Beumer 
en de burgemeester van de gemeente 
Noordenveld, Klaas Smid. 

Vanwege de weersomstandigheden ging de 
tocht al snel naar de school, waar de goed-
heiligman samen met z’n twee Pieten een 
gezellige morgen had.

Succesvol optreden koren Esther van Dijk
Helaas kon vanwege het slechte weer op 
zondag 9 december niet worden opge-
treden in het Openluchttheater, maar de 
kerk bleek een goede uitwijkmogelijk-
heid voor het optreden van Vocal group 
Donne Ostinate, Opera-ensemble Frizzare, 
Dames-&Herenkwartet Peize en homo-
mannenkoor Zangzaad te zijn. 
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Deze koren verzorgden een schitterende 
performance o.l.v. Esther van Dijk.

Het publiek genoot met volle teugen.. Niet 
alleen van de klanken, maar ook van de 
warme chocolademelk en de glühwijn.

Vergunning vreugdevuur
B&W van Noordenveld hebben vergun-
ning verleend voor het houden van een 
vreugdevuur op oudejaarsnacht op de 
kruising Kruiskamp/Hoofdstraat. Tevens 
werd die verleend voor het wijzigen van de 
kleurstelling bij Hoofdstraat 58.

Kleine kernen centraal in 2019
De raad van de gemeente Noordenveld 
heeft 2019 uitgeroepen tot het jaar van 
de kleine kernen. Organisaties kunnen 
subsidie krijgen voor activiteiten die ze in 
2019 op touw zetten in het kader van het 
themajaar. De raad heeft hiervoor €20000 
beschikbaar gesteld. Organisaties uit 
Roderwolde/Foxwolde, grijp je kans.

Gaslek in Foxwolde
Op zondagmiddag 9 december moest de 
brandweer uitrukken voor een gaslek aan 
de Roderwolderweg. Het lek was ontstaan 
nabij de kruising van deze weg met het 
Moleneind/Haarveensedijk. 

De oorzaak is onbekend. Wel was het 
gas duidelijk hoorbaar door het sissen. 
Enexis was snel ter plaatse om het euvel te 
verhelpen.

Licht in donkere dagen

Het is verheugend om te zien, dat in deze 
donkere dagen op allerlei plekken in het 

VERSLAG

Nominaties voor het 
woord van het jaar 2018

Van Daele heeft de nominaties bekend 
gemaakt voor het woord van het jaar 2018. 
Alleen woorden die ontstaan zijn in het 
afgelopen jaar komen daarvoor in aan-
merking. Hiervoor zijn er 18 genomineerd 
voor de uitverkiezing van het woord van 
het jaar. 

Die achttien woorden zijn:
h balanstrutje
h blokkeerfries
h bomcycloon
h creditboy
h drankhangen
h hempathie
h vliegschaamte
h kantlijnsporter
h kwispellezen
h plogging
h practivisme
h primarkpremie
h rooftijdschrift
h selfieshopper
h testosterontweet
h intimiteitscoördinator
h yogasnuiver
h mangomoment

dorp weer lichtjes verschijnen bij avond. 
Het zijn heel verschillende objecten, maar 
met elkaar zorgen ze ervoor, dat ons dorp 
op een schitterende manier verlicht wordt 
in de dagen rond Kerst.

Super!



 De Wôlmer  december 2018  pagina 6

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Sinterklaas
Op woensdagochtend 5 december 
kwam Sinterklaas aan in de haven van 
Roderwolde. Alle kinderen van het Palet 
en andere belangstellenden stonden hem 
op te wachten. Wat waren de kinderen blij 
om hem weer te zien! We hebben de Sint 
toegezongen en zijn daarna met hem naar 
school gelopen. Sinterklaas heeft de groe-
pen bezocht en de kinderen van groep 1 
t/m 5 zijn verblijd met prachtige cadeaus. 
In de bovenbouw hebben surprise- en 
dichtpieten gezorgd voor een geslaagd 
Sinterklaasfeest. Dank u Sinterklaas, graag 
tot volgend jaar!

Fietscontrole, Lightwise ANWB
De groepen 5 t/m 8 doen op 17 december 
mee met de ANWB fietsverlichtingsactie 
Lightwise.In dit speciale programma voor 
basisscholen staat veilige fietsverlichting 
voor leerlingen centraal. Wij vinden het 
belangrijk dat leerlingen met een veilige en 
goed verlichte fiets naar school gaan, zeker 
nu de dagen korter zijn. ANWB Lightwise 
bestaat uit een digitaal lespakket en een 
fietscontrole. 

Eerst bespreken de leerlingen in een 
speciale les de noodzaak van goede 

zichtbaarheid in het verkeer. Daarna 
worden hun fietsen gecontroleerd op 15 
belangrijke punten. Zo gaan alle leerlin-
gen van de groepen 5 t/m 8 met een goed 
verlichte en veilige fiets op pad. Voor meer 
informatie over het programma Lightwise: 
www.anwb.nl/lightwise

Kerstfeest
Het kerstbuffet blijft elk jaar weer een 
groot succes bij de leerlingen. Daarom heb-
ben we er ook dit jaar weer voor gekozen 
om het traditionele lopende kerstbuffet 
te organiseren. De kinderen lopen langs 
alle gerechten die door de ouders worden 
aangeleverd en pakken wat ze zelf lekker 
vinden. Dit jaar is het buffet op donder-
dag 20 december 2018. Na afloop zijn de 
ouders welkom op school waar onze kerst-
musical “de kleine boom” in première zal 
gaan!

Boekenwebshop Daan Nijman
Sinds vorig jaar 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 in de kinderboeken 
willen aanschaffen, denkt u dan via deze 
weg even aan ons?

Oproepje’s van de OV
Muntjes Bakkerij Ons Belang/van Esch ten 
behoeve van het voorleesontbijt 2019. 

Velen in Roderwolde halen broodjes 
bij Bakkerij Ons Belang/van Esch in 
Peize. Hierbij krijg je muntjes waarmee 
je kan sparen voor o.a. witte bollen en 
krentenbrood. 
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Voor een extra lekker voorleesontbijt vra-
gen wij ons af of er mensen zijn die een 
paar van deze munten kunnen missen. 
Inleveren kan in een envelop in de brie-
venbus van school (Hoofdstraat 21) tot 17 
januari 2019. 

Met vriendelijke groet, 

De Ouder Vereniging van OBS Het Palet 

Flessen-inzamelactie OBS het Palet
Na een aantal jaren op de Molendag pan-
nenkoeken te hebben verkocht, slaan we 
dit jaar een keertje over. We hebben als 
vervanging hiervoor een flessen-inzamel-
actie bedacht om geld binnen te halen voor 
onze school. 

Dit wordt georganiseerd door de 
Oudervereniging van Het Palet. Vanaf 7 
januari staat er bij school een grote con-
tainer waar statiegeld flessen ingeleverd 
kunnen worden. 

En na de gezellige feestdagen heeft ieder-
een ongetwijfeld wel een paar lege flessen 
om zo een steentje bij 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? 

Peuterspeelzaal de Boemerang

We hebben weer een drukke periode 
achter de rug, en gaan weer richting de 
kerstdagen.

We hebben sinterklaas gevierd met pie-
tengym en een pietendiploma,pepernoten 
gebakken,en mooie knutsels gemaakt. De 
kinderen van de peutergroep kregen een 
mooi groepscadeau van sinterklaas: een 
werkbankje. Dat was een groot succes.

De kinderen van de BSO hebben iets van 
“models” gekregen om mee te knutselen en 
walkie talkies.

Ook daar is al veelvuldig gebruik van 
gemaakt.

We hebben samen de kerstboom versierd, 

en kerstliedjes gezongen.

Gisteren hadden we samen met de ouders 
een koffie en thee/chocomel middag met 
zelfgebakken kniepertjes er bij. Dat was 
erg gezellig.

Groetjes, Astrid Jonkman, leidster peuter-
speelgroep en BSO de Boemerang.
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Middenbouw
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Verenigingsnieuws

IJsvereniging Roderwolde

Vooraankondiging:
Het dak gaat er af!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Na een ingrijpende renovatie aan de bin-
nenzijde van ons clubgebouw is nu de 
buitenkant aan de beurt. Dat beperkt 
zicht tot het dak. De platen op het dak zijn 
asbestplaten en die moeten we vervan-
gen op basis van landelijke wetgeving. De 
verwijdering van het asbest dient door een 
erkend bedrijf te geschieden. Het aanbren-
gen van nieuwe dakbedekking doen we in 
eigen beheer en middels zelfwerkzaam-
heid. Een voorlopige begroting geeft aan 
dat de totale kosten worden geraamd op 
€.3250.-

Een bedrag dat we weliswaar in kas heb-
ben, maar het is wel een dermate groot 
bedrag dat we bij eventuele calamiteiten  
(bv aanschaf nieuwe veegmachine) in de 
problemen komen.

De nationale subsidiepot van de overheid 
is in middels leeg. Voor bijdragen in de 
kosten zijn we op zoek gegaan naar spon-
soren. We hebben de Rabobank Clubkas 
Campagne 2019 benadert en er is inmid-
dels een goedkeuring tot deelname aan de 
betreffende campagne. 

Leden van de Rabobank Noordenveld 
Westerkwartier ontvangen in de loop 
van januari een unieke code waarmee ze 
kunnen stemmen op een deelnemende 
vereniging. Middels dit schrijven hopen 
we dat alle Raboleden in februari op de 
ijsvereniging gaan stemmen. Hoe meer 
stemmen hoe meer geld.

Met vriendelijke groet,

Bestuur IJsvereniging Roderwolde e.o. 

Rowolmer Archief

Berigt 50
Enige tijd geleden hebben we toegezegd zo nu 
en dan iets te publiceren uit het boek “Rowol 
Toendertied”. We beginnen met de aflevering 

“Het Peizerdiep en de Roderwolderdijk”. (Het 
boek is onderhand 30 jaar oud en soms is 
er iets vermeld waar we nu toch wat anders 
tegenaan kijken. We houden ons echter aan 
de oorspronkelijke tekst.)

Het Peizerdiep en de Roderwolderdijk 
hebben eeuwenlang enerzijds de water-
voorziening en waterhuishouding 
verzorgd, daarnaast vormden ze over 
water en over land de onmisbare verbin-
ding tussen de noordelijke streken, de 
stad Groningen en het zuiden. Daardoor 
heeft Roderwolde van oudsher behalve 
een agrarisch, ook een duidelijk forensen 
karakter gehad. De wegen waren welis-
waar vooral ‘s winters bar slecht, maar 
in het uitgestrekte veen- en moerasge-
bied van Noord-West Drenthe was de 
Roderwolderdijk met de aansluiting via de 
oude Kleiweg naar Roden de enige verbin-
ding over land. Ook de inwoners van Peize 
moesten over Roderwolde langs de Dijk 
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naar de stad, daar de oostelijke madelan-
den meestal onbegaanbaar waren.

Men kan zich voorstellen dat in droge 
jaargetijden veel reizigers te voet of te 
paard op weg naar de stad in het noorden, 
aanlegden bij een pleisterplaats aan de 
Voorsteweg om zich te verfrissen. Behalve 
eten en drinken, kon men daar immers 
ook de reisvoorraad aanvullen: de kaste-
lein van “Het Roode Hert” was ook bakker, 
kruidenier en boer. Een laatste stop kon 
nog gemaakt worden bij de overzet, waar 
het in het Peizerdiep stroomt. Hier had 
Jan Jans de Weert in het midden van de 
17e eeuw al een herberg. Na hem werden 
de herbergiers op deze plaats altijd met de 
bijnaam “de Weert” aangeduid. Als men 
zich hier had laten overzetten, bereikte 
men al spoedig door de Drentse Laan, de 
grote stad. 

Roderwolde heeft in goede en in slechte 
tijden altijd “onder de rook van Groningen” 
gelegen. In tijden van oorlog trokken 
soldaten hier plunderend voorbij en wer-
den vast en zeker menig kip en varken 
aan het spit geregen. Reeds in 1350 waren 
Roden, Roderwolde en Peize verwik-
keld in een oorlog met de stad Groningen, 
en daar de verbindingen schaars waren, 
moest natuurlijk ook het voetpad over de 
Roderwolderdijk gebruikt worden, ook 
al was dit doorgaans in een erbarme-
lijke staat. Tijdens de Saksische oorlogen 
aan het begin van de zestiende eeuw lag 
Roderwolde tussen twee vuren: in het 
noorden de belegerde stad en in het zui-
den Mensinge in Roden, eigendom van 
de familie van Ewsum die actief aan deze 
oorlog deelnam. 

In deze oorlogsverwikkelingen speelt 
het Klooster van Aduard een belangrijke 
rol; het werpt zich steeds weer op als een 
trouwe bondgenoot van de Noorddrentse 
dorpen. Geen wonder als we bedenken dat 
het klooster hier grote economische belan-
gen had o.a. als deelgenoot in de marke 
van Roden en als belangrijkste partner in 
het Aduarder Zijlvest.

De laatste keer dat soldatenvolk over de 
Roderwolderdijk trok was in 1945 toen de 
Duitsers naar Groningen moesten vluch-
ten. We kunnen ons levendig voorstellen 
dat de vroegere Rowolmers vogels van 
velerlei pluimage aan zich voorbij hebben 
zien trekken.

De mensen reisden noodgedwongen 
meestal over water. Vanuit Roderwolde 
voer men over één van de talloze brede 
sloten of tochten achteruit naar de 
Matsloot. Bovendien waren er verschil-
lende schipsloten die direkt in Roderwolde 
en Foxwolde aansloten op het Peizerdiep. 
De huidige Schipsloot in Roderwolde 
tegenover de molen hoorde oorspronkelijk 
bij het buiten “Woldzigt”, het grote huis 
dat ooit stond op de plaats waar de fami-
lie Datema later hun boerderij bouwde 
(Hoofdstraat 62). Ook “de Waalborg” had 
eigen verbindingen.

Het vracht- en passagiersverkeer van Peize 
en Roden ging eveneens voor het grootste 
gedeelte door het Peizerdiep. De beurt-
schipper was ook postbode en bezorgde bij 
schulte Jan Wilmson Kymmell de post-
stukken, waar bij het adres meestal een 
simpele notitie stond: “tot Groningen te 
bezorgen in het Rhoonderschip” (±1800).
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Jacobskerk Roderwolde

SFEERVOL KERST IN RODERWOLDE
Ook dit jaar zijn er in Roderwolde ver-
schillende kerstactiviteiten. We beginnen 
deze sfeervolle periode met een : 

Sfeervolle muziekmiddag
Op zondag 9 december van 16.00 uur tot 
18.00 uur was het een drukte van belang 
in Roderwolde. In aanloop naar kerst 
vond de muziekmiddag verzorgd door vier 
koren onder leiding van Esther van Dijk 
plaats. De bedoeling was om dit in het 
Openluchttheater te laten plaatsvinden, 
maar in verband met de onzekere weers-
omstandigheden werd uitgeweken naar de 
mooi verlichte Jacobskerk. 

Veel mensen kwamen luisteren naar een 
divers programma, variërend van klassiek 
tot modern.

Wat was het gezellig en ongedwongen, 
met gluhwein, chocolademelk en een 
kerstkransje!!

Wij hebben genoten en volgens ons velen 
met ons. 

Bedankt voor jullie komst en vrijwillige 
bijdrage!  Tot een volgende keer!!!

Het Kinderkerstfeest in de Jacobskerk 
Zal dit jaar plaatsvinden op vrijdag 21 
december en begint om 19.00 uur. 

In deze dienst die wordt geleid door ds. 
Walter Meijles spelen de kinderen dit jaar 
het kerstspel : ‘Weet je wel?! ’

Lukt het de mensen uit een levensgrote 
kerststal de moderne mensen op het plein 
het kerstverhaal te vertellen? ?? Zo gemak-
kelijk is dat nog niet ……………….

Komt u (ook dit jaar) mee genieten van het 
acteertalent van 17 kinderen van OBS ‘Het 
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Palet’! ! Vanzelfsprekend kunt u ook weer 
meezingen met kerstliederen.

Kerstnachtdienst in de Jacobskerk
Op kerstavond zal bent u welkom bij de 
traditionele kerstnachtdienst. De dienst 
vindt dit plaats op maandag 24 december 
en begint om 21.30 uur.  De voorganger in 
deze dienst is kw. Astrid Mekes

Chr. Muziekvereniging ‘Oranje’ zal dit jaar 
de liederen muzikaal ondersteunen. U bent 
van harte uitgenodigd niet alleen om te 
luisteren maar ook om zelf de (kerst)liede-
ren mee te zingen! ! 

Koffiedrinken Jacobskerk
Omdat de eerste dinsdag van de maand 1 
januari is verschuiven we het koffiedrin-
ken één week. Een ieder is op dinsdag 8 
januari van 10.00 uur tot 11.30 uur harte 
welkom in het Jeugdgebouw. 

Nieuwjaarsvisite 2019
En dan is 2018 bijna alweer voorbij. De 
tijd gaat (soms) zo verschrikkelijk snel. En 
zoals elk jaar kunnen we elkaar ook onder 
het genot van koffie / thee of limonade 
en iets lekkers in het Jeugdgebouw,  een 
goed,  gezond en gelukkig 2019 toewensen. 
De gelegenheid hiervoor is op zondag 13 
januari na de kerkdienst waarin ds. Walter 
Meijles voorgaat. 

Vrouwenvereniging Roderwolde

Vrouwenvereniging Roderwolde e.o. 
sluit 2018 af met een gezellige avond. 
Woensdagavond 12 december zaten onze 
dames gezellig bij elkaar in het dorpshuis. 
Onder het genot van een kopje koffie met 
lekkere koekjes werd er gezellig met elkaar 
gepraat. 

Na de pauze werden er enkele moeilijke en 
minder moeilijke quizzen gespeeld. Hierbij 
stonden lekkere hapjes op de tafels, waar-
van de dames konden genieten. Helaas 
waren er geen prijzen aan de quizzen 
verbonden en ging het om de eer. Rond de 
klok van tien uur ging iedereen huiswaarts. 

Het bestuur van de Vrouwenvereniging 
Roderwolde e.o. wenst iedereen Fijne 
Kerstdagen en Goede Jaarwisseling. 

Graag zien we iedereen terug op woensdag 
30 januari 2019 in het café het Rode Hert.



voor al uw voetproblemen

Anneke Buring | Hoofdstraat 44 Roderwolde 
t 06 15 36 41 95 | e info@pedicure-opgoedevoet.nl 

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

op donderdag en vrijdagochtend praktijk 

in L&M Haarmode, Kanaalstraat 6 Roden

ook voor uw diabetische en/of reumatische voet
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FOKKO  RIJKENS 
 
Hoofdstraat 80, Roderwolde 
 
Kunstenaar/Curator/Docent 
 

 

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

Vanaf half oktober is de Toneelvereniging 
Woldbloem alweer druk aan het repete-
ren om in het nieuwe jaar weer een aantal 
mooie stukken ten tonele te brengen. Dit 
jaar wordt er in drie verschillende groepen 
gespeeld en worden er maar liefst 4 stuk-
ken opgevoerd. 

Een vooruitblik. ..

De Kannibaal en ik: een bijzonder stuk 
(gespeeld door de basisschool jeugd)

Goedemiddag. Hartelijk welkom bij 
het programma: hobby’s in Nederland. 
Vanmiddag zijn we te gast bij meneer 
Zuurtjes uit Holwerd, die jullie graag wat 
wil vertellen over zijn wel heel bijzonder 
hobby, namelijk: het sparen van kanniba-
len. Kannibalen, zul je denken? Hoe zit 
dat? En hoe kom je erop? Daarvoor geef ik 
graag het woord aan meneer Zuurtjes...

De Prins en de 4 dwergen
(ook gespeeld door de basisschool jeugd)

We hebben in dit sprookje een Toverkol, 
een tovenaar, Prins en… 4 dwergen. Het 
is alles bij elkaar een vrolijke toestand, 3 
van de 7 dwergen zijn door toedoen van 
Sneeuwwitje het nachtleven ingedoken. 
De Toverkol vergiftigt, door afwezigheid 
van Sneeuwwitje en een gebrek aan appels, 
de Prins met een banaan………… en toch, 
zoals bij elk sprookje, leeft iedereen aan 
het eind nog lang en gelukkig!

Buurman……ze steelt
(gespeeld door de middelbare school jeugd)

Toestanden rondom een geldkistje van 
de toneelvereniging, een nephorloge dat 
voor antiek verkocht wordt, een peperdure 

raskat die alsmaar zoek is, een vrien-
din die niet te vertrouwen lijkt, en een 
buurmeisje die wel erg snel geld weet te 
verdienen...

Een beter huishouden begint bij de man
(gespeeld door de volwassenen 
met wat jeugdige aanvulling)

Nel en Henk zijn al jaren getrouwd en heb-
ben twee kinderen in de pubertijd. Nel is 
van het ouderwetse type huisvrouw, maar 
heeft eigenlijk behoefte aan meer vrij-
heid. Als een vriendin haar overhaalt om 
een paar dagen van huis te gaan, komt het 
gezinsleven helemaal op z’n kop te staan. 
Henk moet het huishouden runnen en ook 
nog eens twee pubers onder controle zien 
te houden. Hij krijgt hierbij veel hulp van 
vrienden en nieuwsgierigen, maar of deze 
hulp hem wel echt helpt is nog maar de 
vraag.

Nieuwsgierig geworden naar het verdere 
verloop van deze toneelstukken? Kom 
dan naar de uitvoeringen in het MFA in 
Roderwolde.

Jeugd: zondag 27 januari (aanvang 15:00)

Volwassenen: vrijdag 1 en zaterdag 2 
februari (aanvang 20:00)

De kaartverkoop is op maandag 14 januari 
van 20:00 tot 21.00 uur in het MFA. Ben je 
niet in de gelegenheid om daar je kaarten 
te halen, dan kun je ze vanaf 14 januari ook 
online reserveren via www.woldbloem.nl 

Wij wensen jullie allemaal namens de 
Woldbloem fijne feestdagen en tot ziens in 
2019 in het MFA! 
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Energiek Roderwolde

Energiek Roderwolde is er voor u
Denkt u wel eens na over isolatie, zon-
nepanelen of een warmtepomp? Wilt u 
uw energieverbruik wel graag wat omlaag 
brengen? Is uw huis comfortabel genoeg? 
Wat betekenen de klimaatverandering en 
de stijgende energieprijzen voor u? 

Met deze vragen gaan wij aan de slag. Wij 
zijn het platform Energiek Roderwolde. 
Wij bieden alle inwoners van Roderwolde, 
Foxwolde, Sandebuur en Matsloot hulp en 
samenwerking bij het vinden van moge-
lijkheden om zelf wat te doen. We worden 
daarbij ondersteund door de gemeente, 
Woonborg en de Energiecoöperatie 
Noordseveld. Meedoen kost niks en u 
hoeft ook nergens lid van te worden. Het is 
geheel aan u. 

Begin volgend jaar gaan we alle huizen bij 
langs om uw vragen en interesses te peilen. 
De leden van het platform zullen een eer-
ste ronde maken, gevolgd door studenten 
van Hanzehogeschool die alle woningen 
voor ons in kaart gaan brengen. 

Het platform is druk bezig om het project 
te organiseren. Er is inmiddels een website 
www.energiekroderwolde.nl en in januari 
zal er op een speciale Facebookpagina ook 
informatie beschikbaar zijn. 

Het platform richt zich niet alleen op de 
aanpak van woningen, maar kijkt ook 
naar collectieve voorzieningen. Het is niet 
de bedoeling dat iedereen direct van het 
aardgas afstapt, al zijn er genoeg die dat 
wel willen. Maar misschien zijn er kansen 
om dat toch te doen, door bijvoorbeeld een 
collectief warmtenet aan te leggen. 

In plaats van een gasaansluiting komt er 
dan een aansluiting van warm water waar-
mee het huis verwarmd kan worden. Het 
is nog lang niet gezegd dat we dat gaan 
doen, maar het platform wil dit graag ver-
der uitwerken.

Ook hebben zich tijdens de informatie-
bijeenkomst al drie mensen gemeld die 
wellicht een groot dak ter beschikking 
willen stellen voor collectieve zonnedaken. 
Door een goede samenwerking te organi-
seren en doordat zoveel mogelijk mensen 
meedoen is het energieneutraal maken van 
Roderwolde haalbaar! Wij gaan ervoor, 
doet u mee?

Het platform Energiek Roderwolde bestaat 
uit: Oeds Keizer, Virry Schaafsma, Wim 
Brenkman, Willem Roffel, Joris Brouwer, 
Michael Roeterdink, Jeroen Kruims, 
Herman Sips, Inge Noordhof, Rina Jansma, 
Dinie Rotman (Woonborg), Jan Kuiper 
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(Woonborg), Jaap Lobbezoo (gemeente), 
Jeroen Niezen (ECN), Anita Speelman 
(ECN/ Zuinig Wonen) en Carina Wiekens 
(Hanzehogeschool Groningen). Wie graag 
actief mee wil doen kan zich melden bij 
Jeroen Niezen: jeroen@noordseveld.nl

Wie de energietransitie in 12 minuten wil 
begrijpen, verwijzen we graag naar dit 
filmpje: https://www.morgenlandfilm.nl/
film.php. 

VERSLAG

Pub Quiz in het MFA

Op  23 November vond de eerste Pub quiz 
plaats in het MFA. Het MFA was voor de 
verandering omgebouwd tot café. 17 teams 
vonden er een warm plekje. 

Er werd gespeeld over 8 rondes. Zes 
roden met vragen, een ronde met geluids-
fragmenten (in dit geval tunes van TV 
programma’s) en een ronde met muziek 
fragmenten. 

De organisatie was in handen van Janet 
Barelds. Lisette Barelds verzorgde de pun-
tentelling. Dick Bathoorn was deze keer de 
spreekstalmeester. 

Samen met de andere vrijwilligers zor-
gen zijn voor een gezellige avond. De 
inrichting werd geleverd door “Mooi 
van Vroeger” uit Steenbergen en Cruwijn 
zorgde voor een poedelprijs en een 
dagprijs.

De teams hadden zich op verschillende 
wijze voorbereid, de een had zich al moed 
in gedronken en de ander had de nog even 
de boekenplank tot zich genomen. 

Het bracht Major Tom niet de eerste prijs 
maar zij konden wel bovenin meedoen. De 
poedelprijs, een Rode Sonnema pet voor 
elke deelnemer van het team, was voor 
hoe toepasselijk de Rooien. 

Dit team bestond uit Alwin van der Veen, 
Wouter Steenbergen en Fre Steenbergen.  
De 3e prijs een eetbare “Slof” pepernoten 
was er voor “de Sjappies”, bestaande uit 
Ronald Ter Steege, Bart Hagenauw, Johan 
Ananias en Henri Venekamp. 

De 2e plaats, gehaktballen voor het hele 
team, was voor “Druk jij of druk ik”, Rina 
ter Steege, Annemarie Timmer, Gerda 
Bezema, Janet Talens en Jannie van 
Zonneveld. 

De winnaars van de “Cruwijn” waren 
“de Lucky Losers”, Sabine Teune, Coen 
Germeraad (het stel van bureau van plan, 
die wonen in de oude school) en twee 
vrienden. Zij spelen vaker een Pub quiz en 
dat maakt toch verschil. 
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- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet, hapjesbuffet,
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U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

Duurzaamheid
Voor de aanleg van duurzame energieprodukten, 
zoals bijvoorbeeld een zonneboiler of pv-panelen 
kunt u ook bij installatiebedrijf Bos terecht. 
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Iedereen kan zingen, ontdek jouw talent !
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zangeres. Zij biedt zangles aan volwassenen en kinderen. Mail 
of bel voor een gratis proeßes naar:
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06 51 76 70 81
Hoofdstraat 38A
9315 PC, Roderwolde

www.esthervandijk.eu
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Het verhaal van deze maand is niet geba-
seerd op waarnemingen in De Onlanden, 
omdat het beest uit dit verhaal er niet 
voorkomt en voor zover bekend ook nog 
niet is gesignaleerd. Sommigen vinden dat 
jammer, anderen zijn daar waarschijnlijk 
erg blij om. Ik ga het nl. hebben over de 
wolf.

Door de vele aandacht, die de laatste jaren 
door de verschijning van enkele exem-
plaren in Noord-Nederland krijgt, zal 
iedereen wel een aardig idee hebben hoe 
een wolf eruit ziet.

Qua uiterlijk lijkt de wolf veel op een hond, 
de Duitse Herder, maar is meestal wat 
minder scherp getekend en wat grijzer van 
kleur. De oren zijn wat kleiner en staan 
wat verder uit elkaar. 

Er bestaat een niet erkend hondenras dat 
wolfshond wordt genoemd. Dit ras is ont-
staan uit een kruising tussen een wolf en 
een gedomesticeerde hond.

Wolven leven in roedels. Een roedel 
bestaat uit een wolvenpaar, hun welpen 
van dit jaar en de zogenaamde jaarlingen, 
jongen van het voorgaande jaar of soms 
nog een jaar eerder. Een roedel is dus 
eigenlijk een wolvenfamilie.

Een wolvenroedel leeft in een gebied van 
100 tot 300 vierkante kilometer, dat uiter-
aard merendeels uit natuurgebied (bossen) 
bestaat. De totale oppervlakte van De 
Onlanden is ca. 25 km². 

Dat betekent dat een gemiddelde roedel 
een territorium nodig heeft van zo’n 5 tot 
10x De Onlanden, waar ze geen andere 
wolvenfamilies dulden. 

De jonge wolven, die na een jaar of twee 
de familie moeten verlaten, zoeken elders 
een territorium, waar ze met een mogelijke 
partner een nieuw gezin willen stichten. 

Europese wolf

Moederwolf met jongen
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Het is dan ook logisch, dat de wolvenpopu-
latie in Midden-Europa, die langzaam maar 
zeker toeneemt, steeds verder in westelijke 
richting trekt en dat er steeds vaker wol-
ven dicht bij de Nederlandse grens en zelfs 
in ons land worden waargenomen. 

Wolven kunnen zich over grote afstanden 
verplaatsen. 70 km in één nacht is geen 
uitzondering. Hoewel ze schuw zijn voor 
mensen, trekken ze zich op zo’n tocht wei-
nig aan van de omgeving. 

Geen wonder dat, net als bij dassen, vos-
sen, bevers en otters, ook bij wolven het 
verkeer doodsoorzaak nummer één is. 

Een volwassen wolf eet ruim 3 kilo prooi 
per dag, maar ze kunnen ook 10 kg voedsel 
in één keer verorberen en daar dagenlang 
op leven. 

Die prooidieren kunnen herten, reeën en 
everzwijnen zijn, maar ook muizen en rat-
ten. Als ze de kans krijgen zullen ze ook 
vee aanvallen, zoals schapen en geiten. 

Uit onderzoek van wolvenkeutels in 
de regio Lausitz (Dld), waar meerdere 
wolvenroedels leven, bleek het voedsel als 
volgt te zijn samengesteld:

Ree 52,1%, edelhert 24,7%, wild zwijn 16,3% 
haas 3,4%, moeflon 0,7%, damhert 1,5%, vee 
0,8%, overig 0,5%.

Een wolf is gemakzuchtig en zal dan ook 
vooral op oude en zwakke dieren jagen. 
Ook jonge dieren vallen vaak ten prooi aan 
een wolvenroedel.

Ik vertel geen nieuws als ik zeg dat over 
de (terug)komst van de wolf in Nederland 
heel verschillend wordt gedacht. De 
meeste natuurliefhebbers zijn zeer enthou-
siast en beschouwen het als een verrijking 
van de natuur. 

Anderen, zoals schapenhouders zijn er om 
begrijpelijke reden heel wat minder blij 
mee. Ik zal de argumenten van beide “par-
tijen” eens nader bekijken.

Hoewel de angst voor de terugkeer van 
de wolven wel wordt bestempeld als het 

“roodkapje syndroom”, omdat de angst 
voor de wolf vaak gebaseerd is op het 
gevaar dat door sprookjes en verhalen 
wordt gesuggereerd, is de weerstand van 
de schapen- en geitenhouders zeer begrij-
pelijk en terecht. 

In 2013 werd in Luttelgeest (NOP) een 
aangereden wolf aangetroffen. Het was de 
eerste wolf die weer in Nederland terug was. 
Uit onderzoek bleek later dat deze wolf in 
Oost-Europa was doodgeschoten en “voor 
de grap” langs de weg was neergelegd!
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Vergoedingen voor gedood vee maakt dat 
natuurlijk niet goed.

Het lijkt haast ondoenlijk om alle scha-
penweiden met gaas onder stroom te 
omheinen, vooral omdat het bij voorkeur 
anderhalve meter hoog moet zijn. 

In landen in Zuid-Europa waar al heel 
lang boeren hun vee tegen wolven moe-
ten beschermen, worden de schapen ‘s 
nachts op stal gezet (de wolf jaagt vrijwel 
uitsluitend ‘s nachts) en worden kudde-
waakhonden ingezet.

Het is bekend dat wolven een eetpatroon 
ontwikkelen, waarbij ze alleen die prooi-
dieren eten die ze kennen. Als ze niet 
gewend zijn schapen te eten, zullen ze daar 
ook niet op jagen.

Wolven oefenen ook een positieve invloed 
uit op hun leefomgeving. 

Prooidieren als herten en reeën zullen 
plekken waar ze wolven tegen kunnen 
komen, mijden. Hierdoor krijgen daar 
jonge bomen en struiken een kans. Wolven 
zorgen dus voor bosverjonging. 

Verder zullen ook andere predators als 
vossen het jachtgebied van de wolf mijden. 
Hierdoor krijgen hun prooidieren zoals 
weidevogels en kleine zoogdieren een grotere 
kans om in aantal toe te nemen. 

Dè oplossing zal het niet zijn, maar wol-
ven zouden een rol kunnen spelen in het 
reduceren van ongebreidelde groei van de 
edelherten in de Oostvaardersplassen en 
van de wilde zwijnen op de Veluwe. 

Tenslotte, loopt de mens gevaar door de 
aanwezigheid van wolven?

Er zijn in de geschiedenis in Europa wel 
eens mensen door wolven gedood. In de 
meeste gevallen had dat te maken met 
heersende hondsdolheid onder wolven. 

Ook kan extreem voedseltekort wolven 
ertoe brengen om nieuwe prooien te zoe-
ken. Onder normale omstandigheden zal 
de wolf contact met de mens ontlopen en 
hem zeker niet als potentiële prooi zien.

Kuddewaakhonden worden speciaal gefokt 
voor de bescherming van het vee
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EEN GOED GESPREK MET

consumpties met het bestuur van Keet Rowôl
Henk van Kalken

Ze zien er nou niet echt uit als twee typi-
sche ‘zuipkeetjongeren’. In uiterlijk noch 
gedrag. Jack Boxen (21) en Korné Nieboer 
(23) verwelkomen me vriendelijk en voor-
komend achter op het erf van de boerderij 
van Braams aan de Roderwolderweg. Jill 
Braams (23), vriendin van Korné, die mij 
op het erf de weg wees, blijkt er ook bij 
te horen, maar is op het moment van dit 
gesprek met de paarden bezig. Een oude 
caravan, deels ingebouwd door hoog 
opgestapelde lege en volle bierkratten. Een 
aangebouwd afdakje waaronder een tiental 
jongeren zich rondom een volop bran-
dende kachel hebben geschaard. Muziek 
klinkt op draaglijke sterkte uit luidspea-
kers en er staan hapjes uitgestald. Op 
voorstel van Jack trekken we ons terug in 
de caravan en er wordt mij een versnape-
ring aangeboden. Het leek mij wel goed om 
die in overeenstemming met het onder-
werp in dank te aanvaarden. Het biermerk 
zal ik niet noemen, maar het was iets met 
een hertog…

Jack is een grote kerel. Volgens Korné zijn 
dat toch meestal de liefste mensen en Jack 
grinnikt wat verlegen. 

Als er al eens een opstandje is dan komt 
Jack er tussen en dan komt het meestal 
goed, lacht Korné. Jack grinnikt beschei-
den en we proosten. Dan stel ik mijn eerste 
vraag:

Wanneer is de keet opgericht?

Korné: Op de mooiste datum die er is: 
11-11-11. Vandaag bestaan we 7 jaar!

Gefeliciteerd! Hoe kregen jullie die mooie 
datum voor mekaar?

Door elkaar: Puur toeval! zegt Korné. Wij 
zaten in Eelde op school. Jack, ik en nog 
een paar anderen. We hadden al eens iets 
op YouTube en de tv gezien over een keet 
en we hadden ook al wel eens een keer bij 
hem (knikt naar Jack) op het erf gestaan 
met een partytent aan de Kruiskamp. Jack 
zei toen: Ik wil eigenlijk wel een keet.

 Toen hebben we een paar jongens opge-
trommeld. Want na de basisschool ging 
iedereen naar een andere school toe. We 
spraken elkaar een jaar of twee niet meer. 
Dat was zonde. Toen hebben we met onge-
veer 8 man elk 25 euro bij elkaar gelegd. 
De boer hier had een caravan staan, voor 
zijn dochter (Jill Braams). Die caravan 
moest weg, want die was ‘af’.

Jack: ik was hier toevallig een keer op een 
zaterdagmiddag en later troffen we elkaar 
bij iemand thuis en toen ontdekten we dat 
het toch wel erg gezellig was. Ik had het 
idee al wat langer dus zijn we toch maar 
eens gaan kijken op het internet. Dat bleek 
te duur. Maar ik kwam in diezelfde periode 
bij Albert Braams hier (ik was hier kind 
aan huis) en die zei: Nou, als jullie wat wil-
len… zet m hier achter maar neer.

Korné: Een week nadat hij dat gezegd 
had hadden wij ook al een caravan gere-
geld. (Ze grinniken door elkaar heen) Hij 
(Albert) had natuurlijk niet verwacht dat 
het zó uit de klauw zou lopen! Hij wijst om 
zich heen.
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Jack: Die man van die caravan heeft ons 
ook gematst. We hadden 250 euro, hij 
vroeg 450 maar hij vond ons doel wel sym-
pathiek en we kregen hem.

Hoe ziet het bestuur eruit, als ik dat zo mag 
noemen?

Korné: Het bestuur, dat zijn Jack en ik. Wij 
zijn ook echte Rowolmers. Jill is nogal 
druk met school.

Wat zijn hoofdzakelijk jullie activiteiten?

Jack grapt: Voorlezen aan kleine kinderen.

Korné: Dit is dan toevallig een keet, maar 
als we dit niet hadden zaten we bij iemand 
thuis in een garage. Of in een café.Jack: We 
mogen elkaar allemaal, we zijn allemaal 
vrienden.

Korné: Het is gewoon gezelligheid, ver-
halen vertellen, en ok, af en toe gaat de 
muziek wel eens wat harder, gek doen met 
zn allen, beetje dansen en elkaar eens een 
beukje geven, eens tegen het dak aanslaan… 
Soms moeten we ook wel even wat repa-
reren, maar ja, het is toch van onszelf! Hij 
neemt een slok uit zijn flesje en vervolgt 
dan: Alles onder het genot van een biertje. 
De opvatting over een zuipkeet is meestal 
dat we hier wat bij elkaar zitten, zoveel 
mogelijk zuipen in zo kort mogelijk tijd. 
Door elkaar: Maar dat is niet zo!

Jack: We hebben hier best wel een grote 
sociale controle. Dat is onderling heel 
sterk hier. Als hier iemand komt die twee 
biertjes van de ouders mag drinken, dan 

we houden dat best wel met zn allen in de 
gaten.

Korné: We maken wel eens mee dat er jon-
gens waren die echt iets te veel ophadden 
en dan toch met de fiets naar huis wilden. 
Dan zeggen wij: Dat gaat natuurlijk niet 
gebeuren. Er gaat dan iemand mee of er 
komt iemand met een auto. Fiets achterin 
en thuisbrengen. Zo doen we dat.[ 

Zijn er alleen maar Rowolmers?

Bijna niet meer! Alleen Alwin (van der 
Veen, die even later ook binnenkomt), wij 
en Jill, verder komen ze overal vandaan. 
Haulerwijk, Waskemeer, Peize, Eelde…

‘Zelfs eentje uit Pieterburen! Eén grote 
mengelmoes van jongeren.

Hoe bekostigen jullie alle activiteiten?

Korné: Kijk, we rekenen één euro voor 
een biertje, en dan houden we aan het 
eind van het jaar wel eens een paar centen 
over. Dan leggen we zelf geld bij, dan komt 
er een feestje en dan wordt er wat meer 
omgezet. We proberen quitte te spelen.

Jack: Het eerlijkst was om gewoon muntjes 
aan te schaffen.

Korné: Kijk, het geld dát we verdienen 
wordt geïnvesteerd in onderhoud, nieuwe 
koelkast, betere geluidsinstallatie… voor 
de overkapping hebben we twee jaar 
gespaard. Na het laatste feest hebben we 
een tap gekocht.
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Zijn er nog meer activiteiten? Ik las iets van 
een soort wedstrijd… 

Jack en Korné: Ah ja, de Run van t Paizer 
Daip. We hebben een goeie band met Keet 
Beun uit Peize. We zaten bij elkaar en ver-
zonnen wat nieuws. Eerst een biertje, we 
beginnen hier, dan door de Kleibos, dóór 
het Peizerdiep en dan door het land van 
Ensing naar Keet Beun, dan buikschuiverij 
door de modder. 

Korné neemt nog een slok uit zijn flesje en 
raakt dan goed op dreef terwijl hij steeds 
enthousiaster klinkt. Wij willen heel graag 
ook wat meer bij het dorp betrokken zijn. 
Veel keten zonderen zich hier juist van af. 
Dat maakt niet populair. Wij hebben ook 
in 2013 met het schoolfeest meegedaan. 
We hadden een eigen wagen (wijst enthou-
siast op een foto aan de wand).

Wat is het beeld dat mensen uit het dorp van 
jullie hebben denk je?

Jack: Heel goed! We kennen ook veel men-
sen, ook die bij het sociale leven in t dorp 
betrokken zijn. Die zijn allemaal positief 
over wat wij doen.

Korné: Er is natuurlijk altijd wel wat 
gezeur, maar over het algemeen is het alle-
maal positief voor zover wij weten.

We spreken een tijdje over een paar inci-
denten die er wel eens geweest zijn, onder 
andere met oud en nieuw, maar volgens 
Jack en Korné zijn er dan ook veel jongeren 
die ze anders nooit in de keet zien.

Doen jullie ook actief wel eens iets om het 
imago van de keet te verbeteren? Zoals via 
Facebook iedereen uitnodigen om een biertje 
te komen drinken?

Jack: Ja, daar waren we een beetje laat mee. 
Korné sluit hierbij aan. We hebben bij het 
paasvuur (lacht) nou ja… paasvuur… een 
paar ouwe takken opgefikt, en daar waren 
ook dorpsgenoten bij. 

Bij de eerste Run van Paizer Daip waren 
zeker 20, 25 dorpsgenoten. En als we wat 
hebben, een Keetfeest of zo is het prima 
als daar wat dorpsgenoten bij zijn. De 
verstandhouding tussen de oudere dorps-
genoten en de keet-jongeren is prima. Bij 
de Rowolmer fair hebben we ook geholpen 
met opruimen. Biertje erbij, gezellig.

Vinden jullie dat er in Roderwolde en omge-
ving voldoende voor jongeren gedaan wordt?

Nee! roept Jack duidelijk terwijl Korné 
hard het hoofd schudt.

In Stad heb je natuurlijk allemaal van die 
hardcore-feesten in onze leeftijdscategorie, 
maar dat vinden wij niet mooi. Met drugs 
en dat soort spul.

Zou je kunnen zeggen dat wat jullie hier doen 
ook met de plattelandscultuur verbonden is?

Korné: Ja, natuurlijk, het is ook een stukje 
rebellie. Toch is het hier wat gemoede-
lijker. Je drinkt samen een biertje, en als 
er een probleem is wordt het ook meteen 
uitgepraat.
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Als jullie nou een motto zouden moeten ver-
zinnen voor de keet Rowol?

Jack: Gezelligheid kent geen tijd. Korné: Ik 
zeg altijd Oost west, keet best.

We drinken er allemaal nog een biertje 
op en terwijl de kachel buiten nog eens 
wordt opgestookt gaat de muziek een 
tandje harder. Tijd om op te stappen, vond 
ik. En ook jammer dat ik zelf geen jaar 
of 18 meer ben. Na handdrukken, met 
twee biertjes achter de knopen fietste 
ik ietwat voorzichtig huiswaarts. Keet 
Rowol, leuk initiatief van leuke jongens. 
Kameraadschap, lol, soms tegen de grens 
aan, maar nooit erover. 

COLUMN

Verandering
Henk van Kalken

Elk jaar verandert er wel iets in ons rustige 
dorpje, dat zich in het zicht van het nieuwe 
jaar geeuwend uitrekt als een luie kater en 
zich gereedmaakt voor de feestelijkheden 
van de decembermaand.

In mijn eigen directe omgeving veran-
derde er dit jaar veel. Mijn buurman Gjalt 
Keizer overleed helaas. Ik herinner me 
hem als een buurman waarmee ik altijd 
humorvolle praatjes in het Fries had. We 
wisselden wel eens appels en schorseneren 
uit en we hebben hem ook wel eens thuis-
gebracht als hij de weg naar huis even niet 
meer wist. Hij kreeg een mooie, drukbe-
zochte uitvaart.

Onze hond Gosse overleed ook. Naast het 
verdriet betekende dit een einde aan mijn 
gestructureerde fietstochtjes om en door 
het dorp. Even een praatje met deze of 
gene, zwaaien naar de ooievaars en mijn 
dagelijkse portie licht, lucht en beweging. 

Onze overbuurvrouw Hannie Bushoff 
verhuisde naar Winde en houdt het oog op 
Roderwolde gericht in de hoop op herhuis-
vesting. Wij onderhielden en onderhouden 
een leuk contact met haar. 

Als Hannie vertrekt komt het huis logi-
scherwijs leeg te staan. Maar al heel snel, 
op een mooie zondagmorgen in mei, werd 
die leegte opgevuld door de komst van 
Robert en Iris. 

Ze zijn beide werkzaam in de psychia-
trie en vanaf de eerste ontmoeting was 
er een klik-contact. Al snel verschenen er 
een paar wagens vol klussers. Onder veel 
geraas van machines en de onvermijdelijke 
bouwvakradio werd tijdelijk de gebruike-
lijke stilte in de buurt verjaagd. 

Maar aan alle leed komt een eind, en in een 
paar weken tijd werd het interieur aan de 
eigen smaak van Robert en Iris aangepast. 
De Hansenkamp werd weer rustig. Robert 
houdt van surfen en Iris houdt van dieren. 
Er lopen nieuwe kipjes rond en de nieuwe 
buren waren en zijn beide verrukt van de 
uilen in onze hulstboom, Het Rode Hert en 
de sfeer in Roderwolde. 

En ik wens alle Rowolmers een gelukkig 
2019!
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SMALLE PRAOT OP ’T BAANKIE

Dörpsbewoners van Rowol
Albert Boelen

‘t is kold worden op en umtrent het baan-
kie veur de meul. Het ding is nat en 
gruunig oetslaogen en is bliekbaor al 
begunt an een winterslaop. D’r is gien volk 
meer, dat d’r op zitten giet en de tied nemp 
um eebm wat te praoten. De tied van ‘t jaor 
is d’r naor: eebm wear wachten op de zun, 
de warmte en het locht. 

Toch is ‘t niet stil en oetstörven in ‘t dör-
pie. Een honderdtal meters wiederop stiet 
het witte kerkie in een gruunig locht te 
straolen. Allemaol verlochte punties wordt 
d’r op de witte veurkaant van ‘t gebouwgie 
projecteerd. Het is een feestelijk gezicht 
en naost het kerkie stiet een tent, waor 
men warme wien en warme sukkelaomelk 
oetdielt. Het is d’r drok en de deur van ‘t 
kerkie stiet wagenwied lös. In de kerk is ‘t 
warm en d’r klinkt vrolijke meziek.

Neisgierig as wij bint, stapten wij hen bin-
nen en zagen, dat ‘t kerkie al haost vol 
was – allemaol verschillende meinsn, die 
kwamen luustern naor meziek van zan-
gers en zangeressen oet het dörp en de 
naobije umgeving. Het was een feestelijk 
en gezellig gebeuren. De kerk van Rowol 
as herberg, waoras iederiene welkom is en 
veur iederiene een plekkie is en waor ok 
vrolijke en stemmige meziek klinkt, waor 
meinsn vrolijk en warm van wordt. Juust 
in dizze decembermaond een golden greep. 

Umdat d’r toch gienien op ‘t baankie zat, 
bin ik mor in ‘t kerkie gaon zitten – volk 
genog, mor gien meuglijkheid um te prao-
ten – wal, um te genieten van de prestaties 
van zangers en zangeressen.

Toen ok nog het ‘Oh Happy Days’ uit volle 
borst klonk, kwam ik oeteindelijk tot het 
volgende vanoet het kerkie van Rowol; het 
blef een biezunder gevallegie, dat kerkie 
met dat golden ballegie….

Tussen preekstooul en örgel
dromt het volk warm bij mekaor.

‘t Is singelier, dat witte kerkie:
herberg, veur elkenien klaor.
Zuut geluud van mooie stemmen
met in de haand wat warme wien
elk met zien eigen gedachten,
met zien eigen plezier, met zörg of pien.
Zo’n mooi gebouwgie vol kleurriek volk; 
een palet van veul gezindten.
As een veilig huus – een boerderij
met dikke, starke gebinten.
Elk zien eigen stem, zien eigen kleur,
gien iene is geliek.
Zo’n kerkie in je eigen dörp,
meziek en zang, zo vol en riek.
Ien ding bindt toch de hiele club
Veur elk, van voet tot haor
een algemien geleuf
geleuf dan in mekaor.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Even rust
Dirk Magré

Winterschilder
De schilders hebben het lang volgehouden, 
maar met ingang van vrijdag 7 decem-
ber is de rust rond de molen eventjes 
weergekeerd.

Ondanks de speciale verfsamenstelling, 
waarmee ook met lage temperaturen kon 
worden door geverfd heeft het winterweer 
het nu toch gewonnen. 

De glansverf wilden niet goed meer glan-
zen en het werd ook wel heel erg koud in 
de hoogwerker.

Herstelwerkzaamheden
In mijn vorige “van onder de wieken” ver-
telde ik al over het halfronde raam boven 
de deur bij de  wentelas aan de achterzijde 
van de molen. Dat was in zo’n erbarmelijke 
staat, dat totale vervanging nodig was.

Op 22 november was het nieuwe raam 
klaar en geschilderd:

De steiger werd weer achter de molen 
opgericht om de tijdelijke houten plank te 
vervangen voor het nieuwe raam.

Schoorsteen molenaarswoning
De houten rand bovenaan de schoorsteen 
op ons huis was ook helemaal verteerd 
en daar is dus nog snel een nieuwe voor 
gemaakt.

De vierkante kap die bovenop de schoor-
steen staat (met zinken dakbedekking) 
moest er eerst nog af en dat werd een ware 
kamikaze klus.

Daarna werd m.b.v. de hoogwerker de oude 
rand verwijderd en de nieuw aangebracht.

Nog een paar dagen alles laten uitharden 
en dan kunnen we onze houtkachel met de 
kerst in ieder geval weer lekker stoken.
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Borden en zeilen weer in de wieken
Op 30 november hebben de schilder en ik 
samen in 3 van de 4 wieken de windbor-
den en de zeilen weer aangebracht.

Ikzelf moest en de wiek klimmen en de 
schilder kwam daar achteraan met een 
windbord op het bakje van de hoogwerker. 
Zo konden we op een veilige manier de 
borden en de zeilen weer aanbrengen.

De zeilen waren voor onderhoud bij de 
zeilmaker geweest en die moeten er nu ook 
weer een poosje tegen kunnen.

De vierde wiek moest nog een paar dagen 
wachten, want daarvan was de verf nog 

niet droog.

Die is op de laatste dag (7  december) nog 
aangepakt.

Wat moet er nog gebeuren?
Als de winter voorbij is komen de schilders 
(en de hoogwerker) nog weer terug.

Het “voorste deel” van de wieken (waar de 
borden in zitten) moet nog worden voor-
zien ven de glanslak in de vastgestelde 
eindkleur.

Dan moeten de borden er dus nog een keer 
uit.

Onder de raampjes in het rieten deel 
van het achtkant moet de nu nog te felle 
kleur groen worden over geschilderd met 
dezelfde kleur als de rest van de molen (of 
wit gemaakt worden).



 De Wôlmer  december 2018  pagina 31

Ook bijna alle (grijze) vensterbanken 
moeten nog een keer worden afgelakt (die 
zijn nu door het slechte weer veel te dof 
gebleven.

Bij ons zijn de voorzetramen (aan de bui-
tenkant tegen de vensters) verwijderd. 
Daarvoor in de plaats moeten nog nieuwe 
voorzetramen aan de binnenkant worden 
geplaatst. We hopen dat dat nu wel snel 
gaat gebeuren. Dan kunnen we ook weer 
eens naar buiten kijken….

Van de museumcommissie
De vitrines van de wisselexpositie in het 
graanmuseum zijn nu allemaal leeg. De 
leden van de commissie zijn op dit moment 
driftig aan het studeren op de informatie 
die we gaan gebruiken voor de volgende 
expositie.

Bij de seizoensopening in april hopen we 
jullie weer een mooie en informatieve pre-
sentatie te kunnen voorschotelen.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende 
tijd:
h Vrijdag 28 december Molenstichting 

Drenthe heeft voor haar jaarlijkse 
Afsluiting van het Molenjaar dit jaar 
Molen Woldzigt uitverkoren. Zo’n 40 
genodigde zullen samen terugkijken op 
het afgelopen molenjaar (maar ook in 
de gelegenheid zijn de molen te bezich-
tigen). Dit alles van 14:30 tot ongeveer 
17:00 uur.

h Zaterdag 5 januari 2019 december: 
Eerste zaterdag van de maand: dus 
olieslaan. Molen open van 13:30 – 16:30 
uur.

h Maandag 14 januari 2019 Starten we 
met de opleiding Molengids. Op dit 
moment zijn er al 4 belangstellenden. 
Wil je hier ook aan meedoen (met als 
doel een bijdrage te kunnen leveren bij 
rondleidingen in onze molen), meld je 
dan s.v.p. nog even aan via onze web-
site: www.woldzigt-roderwolde.nl op de 
pagina “Contact”. Daar staat onderaan 
een aantal linkjes naar verschillende 
formulieren. Klik dan op: “Aanmelding 
vrijwilliger” en vul het formulier in.

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

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin
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te bedenken veur ien of aander Tweide 
Kaomerlid, die weer op zien stokpeerdje 
zit. Zie moet het grootste diel van die 
mensken die die regels maokt, ontslaon en 
zie opleiden tot handhavers. En dat dan ok 
warkelijk laoten doen”,

RECEPT VAN DE MAAND

Roergebakken Oosterse 
quorn met groenten

Hoofdgerecht voor 2 personen.
4 lente-uitjes
1 rode paprika
1 rode ui
2 knoflookteentjes
2 eetlepels zonnebloemolie
1 eetlepel geraspte gemberwortel
250 gram oosterse quorn of gehakt
1 eetlepel sojasaus
6 eetlepels Chinese chilisaus
2 eetlepels gesnipperde koriander.

Maak de lente-uitjes schoon en snijd ze 
schuin in stukjes van ca. 3 cm. Maak de 
paprika schoon en snijd hem in smalle 
reepjes. Pel en snipper de ui en de 
knoflookteentjes. 

Verhit de olie in een wok of in een andere 
geschikte pan en roerbak de lente-ui, 
paprika en ui ca. 3 minuten.

Voeg de knoflook, gember en quorn toe en 
roerbak het geheel nog ca. 2 minuten. Roer 
de sojasaus en de chilisaus erdoor en laat 
alles nog ca. 2 minuten pruttelen. 

Neem de wok van het vuur en roer de kori-
ander erdoor. Lekker met rijst of mie.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Elk en ein hef ‘n miening. Dat mag en 
dat is maor goed ok. Het is ok goed, dat 
ze allemaol vaok ‘n verschillende hebt, 
want aans wordt het maor ‘n saaie bedoe-
ning. Dat wil’n wej in gien geval hebben. 
Reuring moet der blieven. Het wordt aans, 
as wej deur al die mieningen der niet meer 
oetkomt. En zo het nou liekt, gaot het die 
kaant meer en meer op. Denk bejveurbeeld 
an de Zwarte Pietendiscussie. 

Sunterklaos is nog maor net het laand 
oet, of het gaot alweer over de verkiezing 
van sportman/sportvrouw van het jaor, 
het wal of niet oet de kaast kommen van 
sporters, wal of gien vleis eten met de 
Karstdaogen, of leiver heulemaol gien vleis 
meer. 

Moet de grote grazers in de 
Oostvaardersplassen wal of niet dood-
scheuten worden? Laot wej de wolf wal of 
niet toe in oes laand? Moet smartphone-
gebruuk tiedens het fietsen en autorieden 
wal of niet verbeuden worden. Wal of niet 
argens roken. En zo kan ik nog wal ‘n tie-
dje deurgaon, maor daor schiet ik niks met 
op. 

Is der dan ‘n oplössing? Ik betwiefel het, 
maor ik kan wal ‘n hiel ende metgaon met 
de man, waor as ik lest met praotte. Die 
zee:”Wej hebt in oes laand veul regels. Das 
misschien wal goed, maor as ze niet hand-
haaft, dan hebt die regels ok gien zin. Weet 
je wat ze nou moet gaon doen? 

Doar in Den Haag zit doezenden ambte-
naoren op de ministeries, die allemaol 
bezig bint met het maoken van regels 
um zichzölf an ‘t wark te holden, of die 
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

  Banden
  Stabilitator
  Breek kabel
  Trekhaakkoppeling
  Remmen
  Schokdemper
  Oplooprem
  Gasslangen
  Verlichting
  Afpersen -gasleiding
  Vochtmeten
  Gasdrukregelaar
En nog 24 andere controle punten

€ 75,-
vanaf

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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AANKONDIGING

Pub Quiz
Vrijdag 18 januari 2019
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AANKONDIGING

Oliebollenactie Dorpshuis van Bakkerij Van Esch
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AANKONDIGING

Samen het oudejaar uit
Maandag 31 december 2018
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INGEZONDEN

Wensen
Henk van Kalken

Dat de kleur op het gelaat van de assistent 
van Sinterklaas geen belemmering mag 
zijn om een kinderfeest te vieren zonder 
dat de ‘volwassenen’ elkaar de hersenen in 
slaan.

Dat de politiek ophoudt te denken dat we 
iets hebben aan stabiele beurzen. Terwijl 
de elementen lucht, aarde en water in 
plaats van leven op aarde mogelijk te 
maken, de zwaar vervuilde ondergang van 
datzelfde leven worden.

Dat de Sylvana Simonsen van deze wereld 
gaan beseffen dat er misschien eerder naar 
hun boodschap geluisterd wordt als ze hun 
veel te scherpe vocale volumeknop omlaag 
draaien.

Dat Donald Trump een staatbezoek aan 
Noord Sentineleiland brengt en

dat de locale bevolking overeenkomstig 
hun gebruiken hem een permanente ver-
blijfplaats op het strand aanbiedt.

Dat Roderwolde van het gas afgaat en de 
Rowolmers daarmee in samenhang niet 
massaal aan de bedelstaf geraken.

Dat Johan Derksen plotseling bekent ver-
liefd te zijn op Thierry Baudet en hij zich 
genoodzaakt ziet om tijdens zijn praatpro-
gramma uit de kast te komen.

Dat burgemeester Klaas Smid van 
Noordenveld niet het boerkaverbod hoeft 
te handhaven.

Dat áls we massaal gaan protesteren tegen 
iets, we het tenminste in oranje hesjes 
doen.

Dat Emile Ratelband in hoger beroep gelijk 
krijgt van de rechter na bemoeienis door 
de Raad voor de Kinderbescherming. Dat 
hij steeds jonger wordt, en vervolgens 
wegens acuut infantilisme onder strak toe-
zicht geplaatst wordt.

Dat de lantarenpaal die drie maanden 
geleden door een automobilist omvergere-
den werd op de Hansenkamp dit jaar nog 
herplaatst wordt.

Dat iedereen beseft dat de werkelijkheid 
met een korreltje zout nemen ertoe kan 
bijdragen dat 2019 een lichtvoetig jaar 
wordt!

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

Toneelvereniging Woldbloem zoekt...
Wij zijn voor de aankleding van de zaal 
opzoek naar schilderijen vanaf A3 formaat 
of groter. 

Ook zoeken we kamerschermen en 
staande lampen.

Heeft u iets liggen wat wij gratis mogen 
ophalen/gebruiken dan horen wij het 
graag! 

U kunt contact opnemen met Magna ter 
Steege via: contact@woldbloem.nl.
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Dorpsagenda

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. 

zaterdag 5 januari 2019  
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan. 
13.30 - 16.30 uur.

woensdag 16 januari 2019 
Vrouwenvereniging Roderwolde: 
jaarvergadering. Aanvang 19.30 uur in het 
Dorpshuis

vrijdag 18 januari 2019   
Dorpshuis: pubquiz in het Dorpshuis. 

Colofon

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

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

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

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

Lever uw bijdrage aan in Word-formaat. 
Lever eventuele afbeeldingen apart aan. De 
Wôlmer wordt ongeveer twee weken na de 
inleverdatum bezorgd.

Digitaal archief
Oudere nummers van De Wôlmer staan op 
www.dorpsbelangenroderwolde.nl.

Sponsors
De Wôlmer wordt mede mogelijk gemaakt 
door:
h Miedema, dakbedekking en 

installatietechniek
h Café Marten Scheepstra
h Stichting Olie– en Korenmolen Molen 

Woldzigt
h Diaconie
h Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde
h Bertus Jansma
h Stichting Openluchtspel Roderwolde



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



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

boekhandel 
daan nijman


