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 Atelierroute Kunstmomenten Noordenveld
 Oude meesters en juffen  Boek Natuur in de Onlanden
 Ploegentijdrit door Roderwolde  Hoe denkt u over windmolens?

(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

grote foto voorkant: Lia Snoek

Van de redactie

In dit nummer

Hella Balster

Op tien mei opende onze burgervader de
Atelierroute Kunstmomenten, opgeluisterd met muziek vanaf het water en een
historisch echtpaar. Weer een van die vele
evenementen die je als Rowolmer niet mag
missen. Toch gemist? U kunt het nalezen
in deze Wôlmer.
Bij kunst denk je overigens al gauw aan
creatieve mensen. Toch leren wij uit het
verhaal van Wil dat ook dieren heel creatief kunnen zijn bij het houtbewerken.
Het seizoen voor de molen en de
Meulenkaomer is weer geopend. Dus u
kun weer winkelen in eigen dorp. Heeft
u uw tuinmeubelen al geolied met olie
van de molen? En een bezoek aan de
Meulenkaomer levert al snel inspiratie op voor aanschaf van een origineel
verjaardagscadeau.
Dat onze molen flink wat aandacht trekt
zou wel eens tot concurrentie kunnen
leiden nu Energiek Roderwolde ook interesse voor molens heeft. Hopelijk nemen
ze elkaar straks niet de wind uit de zeilen!
Het fijne leest u wederom in deze Wôlmer.
Zwaar geschokt ben ik door de val van
Dumoulin (van de molen…vrij vertaald)
en met mij vele andere wielerliefhebbers.
Gelukkig, als pleister op de rood bebloede
gewonde knie komt 15 en 16 juni een wielerronde door Rowol. Ik hou beide dagen
vrij om de renners aan te moedigen. De
route gaat onder andere over de "Col de
Rowol" in de Achtersteweg en langs (..daar
is ‘ie weer..) de molen. Geniet ervan!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Seizoen opening Meulenkaomer en molen
Woldzigt
Op vrijdag 26 april jl. hadden de
Meulenkaomer en molen Woldzigt hun
gezamenlijke opening van het seizoen.
Onder grote belangstelling nam eerst
Harm Jansen, voorzitter van Stichting
Molen Woldzigt, het woord.

nieuwe naambord, dat tijdens de openstelling van de Meulenkaomer bij de straat zal
staan.

Dit vanwege het feit dat de Meulenkaomer
vaker open is dan de molen en wel eens tot
verwarring leidde.

Hij heette iedereen welkom en ging in op
enkele zaken, die afgelopen tijd aan de
orde waren geweest .Dat waren o.a. de
besprekingen over een nieuw huurcontract met de Meulenkaomer en de opzet
van de nieuwe expositie in het graanmuseum. Hierin wordt gebruik gemaakt van
opgegraven voorwerpen bij het archeologisch onderzoek rondom de veenterpen in
de Onlanden. Archeoloog Johan Nicolay
van de Universiteit Groningen, die bij het
onderzoek betrokken was gaf daarna enige
uitleg over de verhaallijnen, die zichtbaar
zijn in de expositie.

Daarna drukte wethouder Henk Kosters
op de startknop, zodat de marathon
olieslaan kon beginnen.
Vervolgens was er onder het genot van
een hapje en een drankje nog een gezellig
samenzijn en konden de exposities worden
bewonderd.
Het belooft weer een mooi “molenseizoen”
te worden.

Ada van Dijk, voorzitster van de
Meulenkaomer, was blij met de expositie van schilderijen van schilderessen uit
Roderwolde (Jannie Cazemier, Ina Smilda
en Janet Talens) in de Meulenkaomer. En
ter gelegenheid van de seizoen opening
onthulde ze samen met Lia Snoek, het
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Dode bij éénzijdig ongeluk op de Hooiweg
Zondagmiddag 5 mei vond op de Hooiweg
tussen Matsloot en Sandebuur een éénzijdig ongeluk plaats, waarbij de bestuurder
van een auto in een flauwe bocht tegen een
boom is gereden.
Ondanks de snelle aanwezigheid van alle
hulpdiensten is de inzittende ter plekke
overleden.
Opening Atelierroute Kunstmomenten
Op vrijdagavond 10 mei vond de opening plaats van de Atelierroute van
Kunstmomenten Noordenveld. Tegen
20.00 uur kwam een praam aanvaren, met
daarop het harmonieorkest van de muziekvereniging Noordenveld, die de mars
Fanfare( in Es), uit de gelijknamige film

van Bert Haanstra, speelde. Hiervoor werd
de Schipsloot uitgekozen, omdat dit historisch gezien past in deze omgeving, want
tot in de vorige eeuw leek Roderwolde,
door de vele sloten, wel op Giethoorn.
En op de voorplecht stond het echtpaar
Johannes en Robertina Gaerthé, dat onderweg was naar hun huwelijksschilderij,
dat in Roderwolde hoort. Het echtpaar
woonde destijds in de boerderij naast de
molen. De wethouders Kirsten Ipema
en Jeroen Westendorp waren voor deze
gelegenheid in de huid van het echtpaar

Gaerthé gekropen. Het schilderij is nu in
beheer van Tjerk Karsijns uit Roden, die
daarvoor een geschikte plaats zoekt. Of die
daar ook werkelijk zal gaan hangen, is nog
maar de vraag.
Bij het openingswoord, op het terrein voor
de molen, van onze dorpsgenoot en burgemeester Klaas Smid, stond het echtpaar
in de lijst en na afloop werd gezamenlijk
met een dameskoor het Rowôlmer lied
gezongen.

Nadat voorzitter Fokko Rijkens de nodige
medewerkers had bedankt, verzorgde
het harmonieorkest van mv Noordenveld
nog een concert. Vervolgens konden de
vele toegestroomde belangstellenden
een drankje halen bij de consumptietent
van Het Rode Hert, napraten, of al vast
even een kijkje nemen in de molen en
Meulenkaomer.
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Kunstroute
Tijdens de kunstroute, die op 11 en 12
mei was, had men de gelegenheid om op
8 verschillende locaties het werk van
plaatselijke en andere kunstenaars te
bewonderen en eventueel te kopen. In
totaal deden 36 mee, waarvan er 10 uit
eigen dorp kwamen.
Die locaties waren:
hhBij Dineke de Jong (Roderwolderweg 16
hhCafé Het Rode Hert
hhDe Meulenkaomer
hhMolen Woldzigt
hhBoerderij Datema
hhAtelier Fokko Rijkens
hhWaalborg
hhTheetuin De Essentie
Gezien de enorme drukte op beide dagen,
hebben velen van de gelegenheid gebruik
gemaakt om de resultaten te bewonderen
en om eens op een plekje te komen, waar
je anders niet zo vaak de kans toe krijgt.

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Verruiming van de buitenschoolse opvang
In de afgelopen periode heeft onze school
in kaart proberen te brengen of er meer
behoefte is aan (extra) opvang van Kids
Casa. Hierop zijn meerdere reacties binnengekomen, van verschillende gezinnen.
Op dit moment heeft onze school 2 middagen buitenschoolse opvang. Voor zowel de
school en het dorp zou het heel mooi zijn
als er meer opvang aangeboden kan worden. Helaas is het een dure aangelegheid
omdat het om kleine aantallen kinderen
gaat. Maar het iventariseren was niet voor
niets! N.a.v. regelmatig contact heeft Kids
Casa ons nu laten weten open te staan
voor het verruimen van de openingstijden
als het binnen de mogelijkheden van de
organisatie ligt. Zij roepen (ook toekomstige!) ouders op hun concrete wensen
voor opvangdagen bij hun neer te leggen,
zodat ze stappen kunnen gaan zetten en
kijken wat de mogelijkheden zijn. Mailen
kan naar Kids Casa Kinderopvang. E-mail:
m.deboer@kidscasa.nl of via het contactformulier op de website: https://kidscasa.
nl/contact/
Nieuwe leerlingen
Na de meivakantie zijn er 2 nieuwe leerlingen op onze school gestart. Zij zijn in
Foxwolde komen wonen. Mats zit in groep
4 en Jurre in groep 2.

Oproep

Mats en Jurre: van harte welkom op onze
school!

De examentijd is weer begonnen. Wilt u
geslaagden via een berichtje in de volgende Wôlmer feliciteren, dan kan dat.
Wij plaatsen graag uw felicitaties! Deze
kunt u tot en met 15 juni aanleveren door
te mailen naar: de. wolmer@gmail.com
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Parro

Goede communicatie met alle ouders
vinden wij heel belangrijk. Daarom gebruiken we nu al diverse manieren om onze
informatie te verspreiden: klasbord, de
nieuwsbrief, e-mails en de website. Daar
komt nu dus nieuwe communicatie app bij
(die op termijn een aantal andere manieren
kan vervangen).
In mei starten we een pilot met de app
Parro, die tot aan de zomervakantie loopt.
Dankzij de slimme koppeling met ons
administratiesysteem “ParnasSys” hebben
de leerkrachten snel alle ouders van hun
groep uitgenodigd.
Via de app kunnen wij:
hhFoto’s en bijzondere groepsmomenten
delen
hhOuders snel en veilig bereiken door
één-op-één berichten te sturen of d.m.v.
een mededeling aan de groep
hhOp een snelle manier vervoer regelen
voor excursies, voorstellingen en/of
andere activiteiten
hhContactmomenten met ouders flexibel
inplannen

De EU-schoolfruitactie
De EU- schoolfruitactie is inmiddels afgelopen. Dit betekent dat alle kinderen weer
dagelijks een eigen pauzehap mee moeten
nemen. De kinderen hebben in de afgelopen 20 weken 3 dagen per week groente en
fruit gegeten op school. We hopen dat alle
ouders groente en fruit mee blijven geven
voor in de pauzes. Het team kijkt terug op
een mooie actieperiode!

Meesters- en Juffendag
Op dinsdag 14 mei vierden alle meesters
en juffen van OBS het Palet gezamenlijk
hun verjaardagen. Het thema van deze
feestelijke dag was “Voor altijd jong”.
Dankzij de hulp van een aantal opa’s en
oma’s van de leerlingen konden er verschillende workshops gegeven worden. Zo
werden er mooie delfts blauwe tegeltjes
beschilderd, er werd geborduurd, grootmoeders appelmoes gemaakt en was er een
rollatorrace. Tijdens de lunchpauze stond
er een poffertjeskraam klaar om iedereen
van een traktatie te voorzien. We willen
iedereen die ons geholpen heeft heel erg
bedanken voor deze leuke dag!

Alles in Parro is beveiligd en onzichtbaar
voor de buitenwereld en voldoet aan de
laatste privacyregels.
Musical 2019
Op vrijdag 28 juni vindt de jaarlijkse musical plaats. De kinderen van groep 3 t/m
5 verzorgen voorafgaand aan de musical een optreden. De musical zal worden
opgevoerd door de leerlingen van groep
6/7/8. Binnenkort starten we met de
voorbereidingen!
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Middenbouw
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Ook hebben we afscheid genomen van
Lizabeth. Zij is alweer vier jaar en gaat nu
naar groep 1.
Gelukkig zien we haar nog wel met haar
grote zussen op de BSO.
Deze week zijn we begonnen met het
thema “verkeer”. Het lokaal is ingericht,en
we hebben het gehad over wat er allemaal
in het verkeer is.
Ook heb ik voorgelezen uit:” de grote rode
bus” en” stop stoeprand stop”.
Verder is het heerlijk weer om buiten te
spelen en dat hebben we dan ook gedaan.

Peuterspeelzaal Dreumes
We hebben net het thema lente gehad.Het
is altijd een erg gezellig thema, met Pasen
en koningsdag er tussendoor, maar we zijn
ook bijna twee weken vrij geweest.

Voor iedereen die wil weten hoe het met
de kikkervisjes is: die heb ik vrij gelaten in
een sloot beschut van de ooievaars.Dus als
jullie kikkers horen kwaken,zijn dat straks
misschien onze kikkertjes wel!
Groeten, Astrid Jonkman, Leidster peutergroep en BSO de Boemerang

Dus naast het knutselen van een hoed voor
koningsdag, moesten we daarna hard aan
de slag voor: jaja, moederdag! Ik hoop dat
alle moeders genoten hebben van de knutsels van hun peuters.Want ze hebben hier
heel erg hun best op gedaan.
Afgelopen vrijdag zijn we naar de lammetjes geweest met groep 1 en 2,dat was
groot feest,maar ook een beetje spannend.We hebben ook nog gezien dat er een
schaap geschoren werd!
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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 !

Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen

Zie voor meer info de website van de
Gemeente Noordenveld.

Dorpenfonds
Namens Dorpsbelangen willen we uw idee
inbrengen bij de Gemeente. Hoe mooi zou
het zijn als we gebruik kunnen maken van
het Dorpenfonds!
Dus heeft u een idee, neem dan contact
op met 1 van de bestuursleden van de
vereniging Dorpsbelangen of mail ons:
info@dorpsbelangenroderwolde.nl

OPROEP OM MEE TE DENKEN
Dorpenfonds, goed voor elkaar.
Gemeente Noordenveld maakt ideeën voor
dorp of buurt bereikbaar.
In het Dorpenfonds zit 1 miljoen euro.
Heeft u een goed idee voor Roderwolde
eo?
Spelregels voor uw idee:
hhHet idee verbetert uw buurt, wijk of
dorp
hhHet idee moedigt inwoners aan iets te
doen voor hun wijk of dorp
hhHet idee moedigt inwoners aan om
samen problemen aan te pakken
hhHet idee geeft inwoners meer invloed
op de inrichting van hun buurt, wijk of
dorp
hhHet idee kost meer dan € 15.000,- maar
minder dan € 100.000,- Kost het uitvoeren van uw idee minder dan € 15.000,-,
dat is het Fonds Leefbaarheid van de
gemeente misschien een alternatief
hhInwoners betalen of werken mee aan
het idee
hhMeebetalen of meewerken is 25% van
de kosten van het idee
hhVoor het Dorpenfonds geldt op=op

Vragen die in ieder geval voor de aanvraag
beantwoord moeten zijn:
1 Wat gaat u organiseren?
2 Welk doel wilt u bereiken?
3 Voor wie wilt u het organiseren?
4 Waar gaat u dit organiseren?
DORPENBATTLE
Wat is de dorpenbattle?
In de dorpenbattle kunnen alle dorpen in
de gemeente Noordenveld het tegen elkaar
opnemen in een leuke, interactieve quiz.
Een Dorpsquiz die het midden houdt tussen een pubquiz en “Waku Waku”. Maar
ook wel weer tussen “2 voor 12” en “Heel
Holland Bakt”. Een interactieve quiz die
het hele team een hele avond bezig houdt.
Dorpsgenoten kunnen een team maken
bestaande uit maximaal tien personen. Zij
nemen het vervolgens tegen elkaar op in
een quiz, die op iedere gewenste locatie
kan worden gespeeld. Denk hierbij aan het
plaatselijke café, een dorpshuis of gewoon
bij iemand thuis. Niet alleen dorpen, ook
wijkverenigingen en buurtschappen kunnen natuurlijk meedoen.
De vragen zijn voornamelijk ‘Noordenveld
gericht’.
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Wordt Roderwolde de slimste kern van
Noordenveld? Ja toch?
Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde eo
heeft zich ingeschreven voor deze leuke
quiz.
De voorronde vindt plaats op zaterdag 29
juni 2019 in café Het Rode Hert om 19.30
uur. De prijsuitreiking is zaterdagmiddag 6
juli 2019. Deze wordt groots gevierd aan de
Albertsbaan.
Meedoen?
Heb jij zin om met ons de strijd
aan te gaan met andere dorpen van
onze gemeente? Meld je dan aan via
info@dorpsbelangenroderwolde.nl
Uiteraard kunnen we ook supporters
gebruiken! Dus kom vooral gezellig langs
in Het Rode Hert op 29 juni!

Ook in molen Woldzigt en de
Meulenkaomer gonsde het van de activiteiten. Daar werden ook de Nationale
Molendagen gevierd, met olieslaan en
pannenkoeken bakken. De Meulenkaomer
puilde uit met belangstellenden voor de
schilderijen van Janny Cazemier, Janet
Talens en Ina Smilda. Heel mooi en aantrekkelijk werk, dat gelukkig de hele zomer
in de Meulenkaomer blijft hangen.
De dames van de Meulenkaomer waren
heel tevreden over de verkoop tijdens
deze dagen. Er zijn veel planten, honing,
jam en sokken verkocht. Maar bovenal
was het gezellig op het molenterrein.
Zo’n evenement heeft altijd een hoog
reunistenkarakter, er komen dan veel oudinwoners naar Roderwolde om even bij te
praten. Voor herhaling vatbaar: de eerstvolgende grote happening is op zondag
11 augustus a.s. Op die dag organiseert
de Meulenkaomer voor de 10e keer de
Zomermarkt.
Kijk voor meer informatie op onze
nieuwe website :www.meulenkaomer.nl!
Aanvullingen en goede ideeën zijn altijd
welkom.
Het bestuur van de Meulenkaomer

De Meulenkaomer
DE KUNSTROUTE IN RODERWOLDE
Tijdens het weekend van 10, 11 en 12
mei was het feest in Roderwolde en wijde
omstreken. Een groot aantal amateurkunstenaars exposeerde op verschillende
locaties. Niet alleen was er veel kunst te
zien maar ook veel muziek te horen. Een
prachtig festijn, Roderwolde op zijn best.
Het is jaren geleden dat het Rowolmer lied
zo vaak en zo enthousiast werd gezongen.

Openingsact op de vrijdag avond: het echtpaar
Gaerthé wordt verwelkomd door de burgermeester
van Noordenveld (foto Roel Lubbers)
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Vrouwenvereniging
Kiepkerel
Woensdag 17 april kwam de Kiepkerel
langs bij de Vrouwenvereniging
Roderwolde, of wel Wim Dussel en zijn
vrouw Jannie vertelden en zongen hierover. Wim kwam binnen in de kleding die
men droeg in het begin van de vorige eeuw.
Op zijn rug had hij een rieten korf met van
alles en nog wat erin. Negotie noemden
wij dat vroeger. Zo liep een kiepkerel bij
de huizen langs om zijn waar te verkopen.
Bretéls, sokophouders, sokken, ondergoed,
elastiek, knopen, garen, naalden, spelden,
briepennen, wol, schoteldoeken, theedoeken, handdoeken, schorten, borstels
en boenders, pannensponzen. Eigenlijk
had hij zijn hele winkeltje op zijn rug.
Hierover zong Wim het aloude lied van de
kiepkerel. Daarna konden we kijken naar
een reportage die het tv programma Van
Gewest tot Gewest vroeger over het leven
van een kiepkerel gemaakt had. Een marskramer of kiepkerel sliep en at onderweg.
Hier in Roderwolde, Foxwolde hadden we
vroeger Anne Kraak of wel Anne Kraokie
die met zijn fiets en drie koffers langs de
deuren ging. Anne heeft zelfs nog in de
Molenkaomer gewoond. Later had hij zijn
winkel in het huis van Henk en Tieneke
Brand aan de
Hoofdstraat 5. In Roderwolde kwamen ook lappieskerels/kiepkerels uit
Groningen, o.a. Gebr. Hinrichs, de fa.
Visscher en Gotschalk. Uit Roden hadden we Rosenbaum, Datema, van Dalen,
Boonstra en Fokke Been. Uit Leek kwam
Sam Woudstra en uit Peize kwam Van der
Mark. De Rowolmers konden dus te kust
en te keur thuis hun inkopen doen en hun
centen uitgeven. In die tijd was geld pinnen er nog niet bij. Wim had van 1958
t/m 1961 in Roderwolde als leerkracht op

de basisschool gewerkt met meester van
der Velde, die in het dichten zijn grote
voorbeeld was geworden. Uit deze tijd had
Wim nog een paar schoolfoto’s meegenomen waarbij Jannie Buring nog wat oude
schoolkranten had nageplozen om informatie over meester Dussel te vinden. Hier
konden we nog even met z’n allen naar kijken en herinneringen opdoen. Na de pauze
gingen Wim en Jannie zingen in het dialect
met zelf geschreven liedjes over het wel
en wee van vroeger en wat er veranderd
was naar, voor ons de moderne tijd. Ook
werden er zelf gemaakte gedichten voorgedragen met veel inhoud. Het was een
gezellige avond met heel veel variatie.

Lentefair in Frederiksoord
De Vrouwenvereniging Roderwolde ging
zaterdag 11 mei 2019 met 10 dames naar
de Lentefair in Frederiksoord. De zon
scheen al bij vertrek en was ons de hele
dag goed gezind. Via Langelo, Een, Haule,
de Weperpolder, Oosterwolde, Wateren,
Doldersum en Vledder kwamen we om
ongeveer half 11 in Frederiksoord aan.
Enkele dames hadden hun rollator mee en
daardoor konden we dichtbij, op de invaliden parkeerplaats parkeren. Elk nadeel
heeft zijn voordeel.
Natuurlijk gingen we eerst even koffie
drinken, om daarna de 130 kramen te
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bekijken. Kramen met haken, bloemen,
planten, kruiden, tassen, kussens, hoesjes
om je pasjes skimming vrij in op te ruimen,
Keramiek, sierraden, watermeters met
mooie vogels eraan. En aan eten en drinken was ook geen gebrek, onder andere
hebben we genoten van het heerlijke ijs en
de vers gerookte paling.

veroberden in de pauzes heerlijke Franse
crêpes, gebakken door Tijs .
Met een leuk tennisgadget gingen alle kinderen rond 12 uur weer naar huis.

De blikvanger liep er ook rond om een
stukje theater op te voeren. Menigeen keek
een beetje beteuterd en had uitleg nodig
bij het kijken in de hele oude vuilnisemmer. Deze vuilnisemmer was vastgemaakt
op een oude eg en als je er in keek, zag je je
zelf in de spiegel, die ze in deze vuilnisemmer hadden gemaakt. Daarom was het ook
een blikvanger, want ze vingen immers
onze blik door die spiegel. En dit is nog
maar een minimum van de kramen wat we
eigenlijk hebben gezien.
Ook hebben we in de mooie tuinen gewandeld met het insectenhotel en waar ze ook
mooie ideeën hebben om je bloemen aan
de muur of schutting te hangen of anders
in je tuin te verwerken.
s Middags even heerlijk geluncht. En zo
reden wij in de namiddag, na een hele
mooie dag weer terug naar ons eigen
mooie Roden, Foxwolde en Roderwolde.

Tennisvereniging Roderwolde
Pannenkoekentoernooi Rood
Op de heerlijke zonnige zondagochtend
van 12 mei namen ruim 24 kinderen in de
leeftijd tot 10 jaar deel aan het traditionele
Pannenkoekentoernooi op de tennisbanen
van Roderwolde.
Onder leiding van trainer Winand speelden de kinderen veel wedstrijdjes en
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Rowolmer Archief

Dan hoefde men op de terugweg niet weer
de beurs te trekken.

Berigt 55: het verkeersnet, deel 2 (uit:
“Rowol Toendertied”)
In 1884/1885 werd de klinkerweg van
Roden tot de Molenbrug aangelegd.
Daarover lezen we in de Prov. Drentsche
en Asser Courant van 8 juli 1884: “Roden.
Heden had in het gemeentehuis alhier de
aanbesteding plaats van het leggen van den
straatweg van Roden tot de Molenbrug of
de grens van Peize”. De laagste inschrijver
bleek te zijn D. Klamer te Groningen voor ƒ
24.850. Verder lezen we: “Voor den weg af
den Haarveenschendijk door Roderwolde
schreef Ph. Croon te Groningen in voor
ƒ 23.833; T. Bos te Bedum ƒ 27.668; P.H.
Dopheide te Groningen ƒ 20.800. Daar de
laagste inschrijvers beneden de begrooting
van den heer Schotanus gebleven zijn, zal
de gunning zeker binnen eenige dagen
bekend zijn”. Teneinde de kosten van deze
wegenaanleg te kunnen bestrijden schreef
de gemeente Roden een lening uit groot ƒ
26.000 tegen een rente van 4½ %.
De route van de weg FoxwoldeRoderwolde werd enigszins gewijzigd. De
oude weg liep van Foxwolde rechtdoor
over de Kleiweg (voor langs de Kleibos) en
kwam dan bij Roderwolderweg 34 bij de
tegenwoordige weg uit. De nieuwe klinkerstraat volgde het huidige tracé.
In Roderwolde hield de verharding
even voorbij de haven (ongeveer voor
Hoofdstraat 62) plotseling op. Wie verder
wilde moest maar door het zand van de
Rowolmerdijk.
In Foxwolde werd een tolhuisje gebouwd.
Voor een fiets betaalde men 1 cent en voor
een paard en wagen een dubbeltje. Meestal
betaalde men op de heenreis meteen maar
het dubbele bedrag.

De opbrengst van de tol werd door de
gemeente voor één of meerdere jaren bij
inschrijving verpacht. De tolgaarder had
een vrije woning, maar moest maar zien
dat hij zijn inschrijfgeld bij dubbeltjes
en centen van de passerende reizigers
terugkreeg.
De bewoners van Sandebuur hebben nog
het langst moeten wachten op een goede
verbinding met de buitenwereld. Tot aan
het begin van de vorige eeuw moesten
zij nog dwars door de weilanden als ze
naar Roderwolde wilden. Verschillende
landhekken moesten dan open- en weer
dichtgedaan worden. Daarom werd
Sandebuur ook wel Hekkebuur genoemd!
Tot aan 1934 moesten zij zich tevreden
stellen met een sintelweg, maar toen werd
dan eindelijk de nu nog bestaande klinkerweg aangelegd. Daarover lezen we
in het raadsverslag van juli 1934 in de
Leekster Courant: “De voorstellen van B &
W inzake toekenning subsidie voor de weg
Sandeburen wordt aangenomen. De weg
zal met klinkers worden verhard; de meerdere kosten boven ƒ 9,- per 1000 klinkers
komen ten laste van de gemeente en wel
tot een maximum van ƒ 2000,-. Er zullen
ongeveer 37.000 klinkers noodig zijn. B
en W zeggen in hun prae-advies dat de bij
Raadsbesluit van 14 December uitgetrokken subsidie nog niet is goedgekeurd; maar
dat zij toch meenen, dat het met het oog
op de lage klinkerprijzen gewenscht is (en
ook met het oog op den voortgang van
het werk) dat de Raad thans een besluit
neemt”.
Na al die jaren was er nu dus opeens haast
bij om Sandebuur uit het isolement te verlossen . . .
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Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

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

www.trimsalonmolenbrug.nl
info@trimsalonmolenbrug.nl

Dé wijnspeciaalzaak met meer dan 50 wijnen
onder de vijf euro!
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief op:
groningen@henribloem.nl
Wij bezorgen gratis in Roderwolde/Foxwolde!
Verlengde Hereweg 26-28 GRONINGEN Tel. 050-526 81 88
Email: groningen@henribloem.nl
www.henribloem.nl

Energiek Roderwolde
Windmolens
De oplettende reiziger, die via de Hooiweg
en Matsloot naar de stad rijdt heeft ze
al wel gezien: de windmolens langs de
A7. Deze twee windmolens zijn van EAZ
(Enschede Aan Zee) en zijn gemaakt in
Hoogezand. Met hun ashoogte van ca. 15
m behoren ze tot de kleine windmolens.
Eén zo’n molen levert jaarlijks ongeveer
net zoveel stroom op als 120 zonnepanelen, zo’n 35.000 kWh.
Windmolens zijn tegenwoordig vaak een
onderwerp van verhitte discussie. Meestal
gaat het dan om grote molens, die hoger
zijn dan 100 meter. Die leveren jaarlijks
al gauw 8 miljoen kWh op, vergelijkbaar
met zo’n 27.000 panelen. Dat is een groot
verschil met kleine windmolens; van die
kleine heb je er wel heel veel nodig als je
geen grote wilt.
De doelstelling van Energiek Roderwolde
is om energieneutraal te worden, dat
betekent dat we evenveel energie willen
opwekken als we samen gebruiken. De eerste inzet is op besparen, de vervolgvraag
is: hoe wekken we de rest dan op? Een
halve grote windmolen is dan voldoende
voor heel Energiek Roderwolde, om maar
eens een knuppel in het hoenderhok te
gooien.

Windmolens kunnen niet zomaar worden
geplaatst. Volgens het ruimtelijk beleid van
onze gemeente mogen geen grote windmolens worden geplaatst. Voor kleine is de
Matsloot de eerste pilot. De gemeente is
druk bezig om ruimtelijk beleid te maken,
dit moet in de zomer door de gemeenteraad worden vastgesteld.
Een belangrijke ontwikkeling is de beweging naar “sociale windmolens”. Urgenda
bepleit (https://www.urgenda.nl/maakwindmolens-sociaal/) om windmolens
van de gemeenschap te maken. Die
gemeenschap heeft dan behalve de lasten
(impact landschap, geluid) ook de lusten in
de vorm van jaarlijkse opbrengsten die aan
de gemeenschap ten goede komen.
In juni houdt Energiek Roderwolde een
bewonersbijeenkomst waar ook dit onderwerp ter sprake zal komen. Kom en denk
mee! Hoe denkt u over windmolens? Doe
alvast mee aan de poll over kleine windmolens op www.energiekroderwolde.nl
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RECEPT VAN DE MAAND

Zomerse SinaasappelAardbeitiramisu
hh2 á 3 sinaasappels (schoongeboend) al
naar gelang de hoeveelheid sap.
hh20 lange vingers
hh500 gram aardbeien
hh4 el kristalsuiker
hh250 ml slagroom
hh250 gr mascarpone
hh1 citroen (schoongeboend)
hhschaal
Rasp de oranje schil van de sinaasappels
en pers de vruchten uit. Verdeel de lange
vingers over de bodem van de schaal.
Schenk de helft van het sinaasappelsap
erover.
Snijd de aardbeien in plakjes en doe met de
helft van de suiker in een kom. Laat 5 min.
staan. Klop ondertussen de slagroom met
de rest van de suiker stijf. Roer de mascarpone los en spatel door de slagroom.
Verdeel de helft van de aardbeien over de
lange vingers.
Rasp de gele schil van de citroen en pers
de vrucht uit. Schep het sinaasappel en
citroenrasp door het roommengsel. Roer
1 eetlepel citroensap en de rest van het
sinaasappelsap erdoor.
Schep het mengsel op de aardbeien in de
schaal. Verdeel de rest van de aardbeien
erover. Laat de schaal afgedekt minimaal 2
uur in de koelkast opstijven.

Dus lange vingers, mascarponemengsel,
aardbeien, lange vingers, mascarponemengsel aardbeien.
Ook is het lekker om 1 laag lange vingers
in de sinaasappellikeur te dopen.

INGEZONDEN

Collecte Nationaal
Fonds Kinderhulp
In de week van 15 t/m 20 april heb ik in
Foxwolde en Roderwolde gecollecteerd
voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Toen
ik nog werkzaam was Jeugdbescherming
Noord Groningen deed ik vaak met succes een beroep op dit fonds. Ze gaven vaak
ondersteuning bij de aanschaf van kleding,
een fiets, een weekje vakantie etc. voor
kinderen waar ik vanuit mijn werk mee te
maken had.
Deze doelgroep heeft nog steeds baat bij
uw steun.
Vorig jaar kwamen we uit op een bedrag
van €376,76. Dat hebben jullie dit jaar ruim
overtroffen met een totaal bedrag van
€.441,80.

Je kunt er eventueel vlak voor het serveren
nog chocolade over raspen.

Namens het Nationaal Fonds Kinderhulp
bedank ik Foxwolde en Roderwolde voor
het gulle geven.

Kan ook 1 dag van tevoren worden bereid.

Met vriendelijke groet,

Zelf maak ik altijd twee lagen in de schaal.

Piet Boelen
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AANKONDIGING

Dauwtrappen
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NATUUR EN OMGEVING

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

De laatste tijd worden er in de bossen in
Nederland nogal eens bomen gekapt en
soms gaat dat vrij rigoureus. Vaak hoor je
mensen dan ook mopperen over “kaalslag”
van het prachtige bos.
Daar komt dan nog eens bij dat het hout
soms niet eens wordt “opgeruimd”. Het
lijkt mij dan ook goed om daar het een en
ander over uit te leggen.

Het werk van de letterzetter

Al dat leven in het hout is weer voer voor
vogels als mezen, spechten, lijsters, boomklevers, boomkruipers en vele andere.
Vogels die insecten uit dood hout halen
hebben meestal een lange snavel en/of een
lange tong en dat behoeft natuurlijk geen
verklaring.

“Het meest levende bos is een bos
waar de helft van het hout dood is”

Dood hout
Als ik op een excursie met een groep door
zo’n bos loop, poneer ik altijd de stelling:
“het meest levende bos is een bos waar de helft
van het hout dood is”. Dat lijkt een paradox,
oftewel met zichzelf in tegenspraak, maar
dat is niet het geval.
Dood hout zit vol met leven. Spinnetjes,
kevers, larven, rupsen, etc. Een prachtig
voorbeeld van dat leven is een kevertje,
dat onder de bast van de dode boom het
hout opeet en daar zijn voeding uithaalt.
Hij doet dat volgens een bepaald patroon,
dat wel iets wegheeft van de loden letters
die vroeger in het drukken van boeken en
kranten werden gebruikt. De kever wordt
dan ook letterzetter genoemd.

Het onderscheid tussen een boomklever
en een boomkruiper is niet alleen dat de
eerste fraai oranje blauw van kleur is en
de kruiper een beetje grijs/bruin, maar
ook hun gedrag bij het zoeken naar voedsel. De boomkruiper begint onderaan de
boom en klimt spiraalsgewijs naar boven,
om vervolgens dat patroon te herhalen op

Boomklever
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doen ze dat meestal in een dode boom,
omdat het hout dan een stuk zachter is. Na
het verlaten van het nest door de specht
wordt het vaak overgenomen door andere
holtebewoners, zoals houtduiven, uilen en
vleermuizen, maar ook wel boommarters!
Allemaal dieren die belangrijk zijn voor de
biodiversiteit, de aanwezigheid van een zo
groot mogelijke verscheidenheid van soorten in het bos.
Boomkruiper

de volgende boom. De boomklever is wat
handiger en beweegt zich kriskras naar
boven en beneden over de stam en hangt
ook rustig op de kop aan de schors.
Spechten zijn natuurlijk het meest voor de
hand liggende voorbeeld van vogels die
hun voedsel uit de boom halen. In het bos
vinden we dan ook vaak de sporen van
deze soorten. Van de vrij zeldzame zwarte
specht zien we vaak haksporen aan de voet
van een (dode) stam. Je staat versteld wat
een kracht deze beesten hebben. Probeer
maar eens met een zakmes een gat in beukenhout te krijgen.

Een groot gat en veel spaanders onderaan een
stam, typisch het werk van een zwarte specht

Een specht hakt ook een holte in een boom
om er zijn nest in te bouwen. Uiteraard

Haksporen en nestholte in dode beuk

Ook daarom is de aanwezigheid van voldoende dood hout in het bos van belang.
Het beleid van de natuurbeheerders
(Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten) is
de laatste jaren gericht op het bevorderen
van een minimale hoeveelheid van dat
hout. Omgevallen bomen worden daarom
ook niet opgeruimd. (Voordat hij volledig
verteerd is, ligt een dode boom nog net zo
lang in het bos als dat hij er als levende
boom gestaan heeft).
Het kappen van open plekken in het bos,
of soms het rooien van een groot stuk bos,
heeft ook als doel om de biodiversiteit te
bevorderen. Dat kan zijn om een oorspronkelijke begroeiing, bijvoorbeeld heide,
terug te brengen (het bos is vaak aangeplant voor de houtproductie), of om jonge
bomen en andere soorten een kans
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te geven. Schrik dus niet van een gerooid
stuk bos, het doel is het verjongen van het
bos.

“Voordat hij volledig verteerd
is, ligt een dode boom nog net zo
lang in het bos als dat hij er als
levende boom gestaan heeft”

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Der is ’n tied van kommen en ’n tied van
gaon. En de tied van gaon is nou kommen.
Beste mensen ik haol der met op. 10 jaor
heb ik met veul plezeir dizze column in de
Wôlmer muggen vullen. Het het mej nooit
veul meuite kost um er ein veur mekaor te
kriegen.
Zie zegt wal ies, dat domnies de beste
preek maokt as ze die op het leste moment
bedenkt.
En ik geleuf, dat daor een grond van
waorheid in zit, want het is mij ok vaok
overkommen.

Kaalslag heeft een goed doel (foto Ingrid Schenk)

Herhaalde oproep: Boek
Natuur in de Onlanden
In het komend jaar willen wij, bij voldoende gebleken belangstelling, een
boekje gaan uitgeven met artikelen
die Wil Schröder in de loop der jaren
over de Natuur in de Onlanden heeft
geschreven.
Voor Wôlmer-abonnees is het boekje
gratis.
In verband met het aantal te drukken
exemplaren willen wij graag weten
wie er belangstelling voor het boek
heeft.
U kunt uw belangstelling kenbaar maken door te mailen naar:
de.wolmer@gmail.com

En toch mark ik, dat het der niet makkelijker op wordt. Ik heb dan ok groot respect
had veur Jan Wieringa, die jaorenlang elke
dag ’n column schreef in het Dagblad van
het Noorden. Intussen is dat overnummen
deur Herman Sandman. Elke dag maor
weer! Ik lees ze elke keer met veul plezeir
en ik moet zeggen, dat Herman het knap
döt. Of hej het ok net zo lang volholden zal
as Jan Wieringa, weet ik niet, maor dat zal
de tied leren.
Ik heb ik elk geval besleuten, het niet zo
lang te doen. 10 jaor is ’n hiel ende en ik
vind het mooi zo.
In de volgende Wôlmer zal ik nog ein keer
‘n stukkie schrieven en as der ein is, die
het wal leuk vindt um de opvolger van
Lubbert te worden, dan is die bei dezen
van harte oetneudigt um zich an te melden
via de.wolmer@gmail.com of bei ein van
de redactieleden.
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AANKONDIGING

Wielrennen in en door
Roderwolde en Foxwolde
15 en 16 juni
De W.V. Roden organiseert op 15 en 16 juni a.s.
voor de 36e keer het ‘Wielerweekend Roden ‘.

In totaal zullen er zo’n 150 teams starten met
een minuut tussenruimte per team.

Een onderdeel van dit weekend is een ploegentijdrit. Het weekend is ook een stuk promotie
voor Noordenveld. Nadat we de vorige keer een
route in de omgeving Lieveren, Altena, Roden
hadden, hebben we nu een parkoers bedacht
in het gebied Roden, Foxwolde, Roderwolde,
Onlanden, Leutingewolde.

Vanwege de verkeersveiligheid moeten we
het parcours afsluiten voor doorgaand verkeer
gedurende de duur van de tijdrit.

We hebben overleg gehad met I.V.N. aangaande
de passage door het natuurgebied ‘de Onlanden
‘. De passage stuitte bij hen niet op bezwaren.
Omdat het om een ploegentijdrit gaat, moeten
er op het gebied van verkeersveiligheid verkeersmaatregelen genomen worden voor het
parkoers.
De start van de tijdrit is aan de Dwazziewegen
(nabij Autoschadeherstel Bathoorn) en
gaat vervolgens via het Haarveen en de
Roderwolderweg naar Roderwolde.
Via de Hoofdstraat verlaten het dorp en
gaan we door de Onlanden en komen via
de Roderwolderdijk en Hooiweg terug in
Roderwolde.

Om te voorkomen dat aanwonenden aan het
parkoers afgesloten zijn van de omgeving, bieden wij een ieder die gedurende de tijdrit haar of
zijn woning wil verlaten of bereiken de mogelijkheid dit te doen onder motorbegeleiding van
onze organisatie.
Hiertoe hebben wij op diverse punten langs
het parkoers motorrijders gestationeerd staan
die u tussen de wielerteams naar het punt van
bestemming brengen.
Wij kunnen ons voorstellen dat er bij vele aanwonenden en ondernemers/bedrijven vragen
ontstaan over bereikbaarheid e.d. gedurende de
periode dat het weggedeelte is afgesloten.
Om duidelijk uitleg aan een ieder te kunnen
geven, organiseren wij 2 inloopavonden in de
maand mei a.s. in het M.F.A. in Roderwolde en
wel op maandag 6 en maandag 13 mei a.s. tussen 19.30 en 21.30 uur.

Via de Achtersteweg, Pastorielaan,
Hansekamp en Hoofdstraat gaan we via de
Kruiskamp, Sandebuur langs de Ronervaart en
Leutingewolde terug naar Roden, waar de finishlijn ligt op de Leutingerwolderweg na de passage
onder de tunnel door.

Wij nodigen u van harte uit, voor zover daar
behoefte aan is, om op een van deze avonden te
komen. Wij zullen dan tevens het parkoers met
toelichtingen overhandigen.

De tijdrit start om 09.30 uur en de finish van de
laatste ploeg wordt verwacht rond 12.45 uur.

Jan Slenema, voorzitter WV Roden.

Gaarne tot ziens op één van de avonden.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Ondertussen in de molen
Marjan Schetsberg

Deze keer geen bericht van Dirk. Hij wandelt naar Santiago de Compostela. Wij
volgen zijn tocht met belangstelling en kijken uit naar zijn terugkeer.

De 20 personen die eraan meededen pasten precies op de Platte.

Dirk had in de vorige Wolmer de activiteiten aangekondigd die zouden komen.

AH Roden heeft middels sponsoring ervoor
gezorgd dat de olieslagers en ontbijters
meer dan voldoende te eten en drinken
hadden, waarvoor dank uiteraard.

Deze keer verslagjes van de activiteiten.

De olieopbrengst was 120 liter!

Opening
De opening van de molen en
Meulenkaomer vond plaats op vrijdagmiddag 26 april. De nieuwe expositie
“Huisplaatsen in de Onlanden” is door Dr.
Johan Nicolay van de Rijks Universiteit
Groningen geopend. Hij vertelde op boeiende wijze over de ontwikkeling van de
Onlanden. Wij hopen hem nog een keer te
kunnen strikken voor een langere lezing in
Roderwolde.

Kunstmomenten/Nationale Molendagen
Vervolgens vond op vrijdagavond 10 mei
de opening van Kunstmomenten plaats
voor onze molen, waarbij veel mensen aanwezig waren. Een opening met muziek, het
Rowolmer lied, historie en verzorging van
de inwendige mens door Hans en Bien van
Het Rode Hert. De molen kon op de wind
draaien met volle zijlen wat de plek nog
sfeervoller maakte.

Wethouder Kosters opende de olieslagmarathon. Ook deze keer weer een hele
gezellige en sfeervolle 24 uren lijnolie
slaan. ’s Nachts kwamen, ook eigenlijk al
een beetje traditie, nog enkele bezoekers.
De volgende morgen ontbijt van 9-11. Dat
moest binnen plaatsvinden vanwege het
weer.

De zaterdag en zondag waren gezellig druk
met bezoekers voor de molen vanwege de
Nationale Molendagen en de expositie in
de molen. Op zaterdag werden pannenkoeken gebakken en verkocht, gemaakt
van meel gemalen in Woldzigt. Die vonden gretig aftrek – gelukkig was het weer
fantastisch.
De olieopbrengst op zaterdag was 25 liter,
het aantal bezoekers na beide dagen rond
de 150. Ook vermeldenswaardig: de molen
heeft meer dan 6000 omwentelingen
gemaakt. Dat is veel en kan alleen als er
echt veel wind staat.
We konden gebruik maken van de tent
van Het Dorpshuis en de muziekinstallatie van de geluidscommissie. Mooi om
zulke faciliteiten te hebben in ons dorp en
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de vrijwilligers die ervoor zorgen dat het
werkt.
Ondertussen in de molen:

Missen wij ons bestuurslid/baliemedewerker Dirk van Hell en Peter Boskamp,
olieslager; beide zijn herstellende van een
operatie. Beterschap gewenst.
Nieuw prijsbeleid
Na jaren de entreeprijs op € 3,00 per persoon en kinderen onder de 6 jaar gratis te
hebben gehanteerd hebben we nu 2 prijzen
geïntroduceerd:
€ 3,00 per persoon en kinderen onder de
6 jaar gratis op dagen waarop geen olie
wordt geslagen,

Is er door een recordaantal vrijwilligers voor de opening de hele molen
van kapzolder tot begane grond grondig
schoongemaakt;
Doen de kauwtjes nog steeds hun best om
de dienstdoende vrijwilligers van werk te
voorzien door onder de kap hun nesten te
bouwen die er helaas echt weg moeten;
Is het pad naar de molen weer helemaal
zichtbaar door noeste arbeid van Henk,
Bert en Jannie en is een groep mensen
bereid gevonden om het voorterrein regelmatig onder handen te nemen;
Zijn de molengidsen en nieuwe vrijwilligers volop aan het werk (hopelijk snel in
onze herkenbare kleding);
Is de verfbeurt voor de molen nog niet
helemaal afgerond (dus u zult waarschijnlijk weer een hoogwerker voor de molen
ontwaren binnenkort).

€ 5,00 per persoon en kinderen onder de 6
jaar gratis op dagen waarop wel olie wordt
geslagen. Reden is dat op die dagen meer
vrijwilligers aanwezig zijn om de bezoekers rond te leiden en te informeren.
Ook anders:
Voorheen hadden alle inwoners van de
schoolkring Roderwolde gratis toegang.
Dit hebben wij gewijzigd in: alle donateurs inclusief gezinsleden hebben gratis
toegang – donateurschap kan dus heel
voordelig zijn.
Wat gaat komen
Op 15 juni ontvangen we een groep Duitse
molenaars in opleiding die op die dag zullen olieslaan. Twee jaar geleden hebben wij
ook een groep uit Duitsland “over de vloer”
gehad, heel gezellig.
Het hele seizoen bent u natuurlijk
van harte welkom om de expositie
“Huisplaatsen in de Onlanden” op de eerste
verdieping te bezoeken, een aanrader!
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ROWOLMER DROKTE

Kuunstig….
Albert Boelen

Berend zat op het mooie neie baankie veur
de meul en keek naor het volk, dat veurbijtrök. D’r was kuunst te zeein in ’t dörp
en Wubbegien, zo extraant was ze wal, har
hum de deur oetdrukt, um “ies eebm te
kiekn, of d’r nog wat te beleebm völ”. Non
mus Berend metien deinken an zien va die,
as hij as jongie in de wear west was met
wat kromme spiekers en een stukkie holt,
altied een beetien pesterig teegn hum zee:
“nou mien jong, kuunstig heur !”. Hij mug
hopen, dat het volk dat de kuunstenaors
veurbijtrök, dat niet zullen zeggen”. Hij har
zien buren in de boot zien ankommen in
de haoven en vlot daornao oet een schilderij zien stappen. Een aandere buurman har
op een dikke toeter blaozen en gezaomenlijk waren ze nog in ’t lied kommen.
Het was ’n drokte van belang west, mor
Berend har d’r van geneuten. Henk Buring
kwam eebm bij hum zitten en vertelde,
dat ok ‘de Waalborg’ non te bekieken
was en dat ze nog een deel hadden met
zaand as vloer en dat ze zo non en dan
sproeiden um het stof vort te kriegen. Het
olle schilderij van 225 jaor old har hij al
zeein in ’t olle hoes van van Erp. Daor
har Berend wal oren naor en Henk beud
an um de beide olde bewoners in de auto
d’r eebm hen te brengen. Ze geneuten, de
olle verhaoln kwamen wear lös, de mooie
schilderijen van Otto van de locht boovn
Samber en d’r was ook een glassie rooie
wien te drinken.
Ze bint daornao de Hooiweg nog eebm
opreedn en kwamen op het aandere baankie bij ’t grote kuunstwark an de weg bij
‘t Stobbenveld te laande. Daor har zuk al
een mooi koppeldie kuunstbezuukers oet

het dörp verzaomeld en de discussie over
’t kuunstwark leup hoog op. Daor tussen
de gele bloemen, gunk ’t van: “Dat har ik
ok wal kunnen maken, man” – “dat geld
harren wij wal aans kunnen besteden” –
“ik vin het een mooi marktieken veur oes
dörp” – “van wat veur kaante ie ok kiekt,
altied blinkt d’r wal ien van de bladties in
de zunne” – “aj op de snelweg riedt, dan
zie’j ’t altied mooi in ’t locht staon” – “het
lek wal of ’t altied teegn de wind in stiet
te drukken: d’r sprek ‘kracht’ oet” – “nou,
die sturm van jannewari 2018 hef het toch
mooi overleefd: ’t stiet er stevig bij”; het
liekt wal of die zeuvn paolen oes umarmt–
“Ieken met zulver blad op lange steeln; ik
bin d’r grots op !” – “het is mij te kaol, ie
kunt er ok een paor draodpaolen henzetten” – “ik har ’t leeiver midden in ’t dörp
had: non lek het asof ’t er niet hielemaol bij
heurt” – “die staonders liekt ja wal verroest, man” – “het is veur mij net as bij de
‘olde grieze’: het tiekent mien dörp”.

“kuunst maokt praoterij en zörgt
veur verbinding tussen meinsn”
Berend en Wubbegien deden drok met
an de discussie en d’r was gelukkig ok
iene, die een flesse met wat glassies bij
zuk har. De praoterij weur zo aal vlotter
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en ok goeiiger. “Het is toch wal kuunstig”,
zee Berend um de boel of te ronden en
de mond völ hum lös toen zie vrouw zee:
“daor hej wal geliek in, Berend”. Dat har hij
nog niet vaok metmaokt – “dat is pas echte
kuunst”, dacht hij. Het is een heuile drokte,
um het te maoken, mor as ’t klaor is levert
het ok een gezellige drokte op: ‘kuunst
maokt praoterij en zörgt veur verbinding
tussen meinsn. Goeie greep jongens: zo’n
kuunstroute ! Het maakt de tongen lös en
zörgt veur de broodneudige drokte in ’t
dörp !

AANKONDIGING

Rowolmer Fair/Rondrit

Rowolmer Fair / Rondrit
zondag 15 september 2019
van 10.00 - 16.30 uur
Met o.a.:
Brocante, Woonaccessoires, Sieraden,
Tuindecoratie, oldtimers en een gezellig terras
Gratis entree en parkeren!
MFA terrein
Hoofdstraat 21b
Roderwolde

www.rowolmerfair.jouwweb.nl
www.facebook.com/rowolmerfair
www.facebook.com/rowolmer-rondrit
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boekhandel
daan nijman
heerestraat 87 • roden • 050 501 29 67
info@daannijman.nl • daannijman.nl

Heerestraat 57 | 9301 AE Roden | 050-5016748 | www.cruwijn.nl | www.bjwijnkopers.nl

COLUMN

Ootje
Henk van Kalken

Sinds een jaar ben ik de gelukkige eigenaar
van een Peugeot 307 Griffe. Hoewel op
leeftijd, zag hij er uit alsof hij kort daarvoor van de fabrieksband was afgerold. Hij
heeft veel electronica en computermogelijkheden, waar een inmiddels ietwat
belegen man zoals ik volkomen niets van
snapt. Er ‘ligt’ een tweelitermotor in, en,
zoals dat populair heet, ‘Hij wil wel.’ Toen
ik hem kocht zei de garagehouder dat de
vorige eigenares de overbekende oudere
dame was geweest en dat ze hem altijd zelf
in onderhoud hadden gehad, u kent dat wel.
Weinig op de teller, dus het kon misschien
ook wel kloppen, zo’n standaardverhaal…
Vorige week kwam ik uit een bekende
supermarkt aan de Heerestraat in Roden.
Boodschappen inladen, auto starten…
Een oudere dame verscheen onverwacht,
druk gesticulerend voor het portierraampje, en riep onverstaanbaarheden. Dus:
motor uit, raampje naar beneden: ‘Dag,
mevrouw.’ Honderden glimlachrimpels.
‘En, bevalt-ie?’
‘Eh… wie?’ Met stemverheffing: ‘Nou, de
auto natuurlijk!’ Alsof dat vanzelf sprak.
‘Eh… ja hoor, ik eh…’ ‘Dit was de mijne!
Ik heb hem verkocht omdat ik een auto
met hogere instap wilde. De leeftijd, hè?’
Ik prees mijn vervoermiddel natuurlijk
de autohemel in. Haar daaropvolgende
relaas was een letterlijke herhaling van
het verhaal van mijn garagehouder. ‘Ik
mis Ootje nog dagelijks’ vervolgde ze licht
hees. ‘Hij deed altijd zo wat ik wilde, hè?
Mocht u hem ooit wegdoen…’ Ze klonk
inmiddels wat aangedaan. ’Ootje startte
altijd, zomer en winter,’ hernam ze met

omfloerste stem.’ En hij bracht me altijd
overal.’ Inmiddels waren er ook al een paar
tranen verschenen. Zonder overgang liet
ze vervolgens kritisch haar blik over haar
ex-Ootje gaan. ‘Hij mag trouwens wel eens
een wasbeurt hebben,’ oordeelde ze streng.
‘De volgende keer dat ik hem weer zie hoop
ik dat hij glimt!’
Ik mompelde deemoedig iets beterschap-achtigs. Ze knikte me streng toe
en verdween, even onverwacht als ze
verschenen was. Ootje en ik bleven schuldbewust achter.

Vacature redactie De Wôlmer
Met ingang van september 2019 zoeken
wij een nieuw redactielid, die de rol van
penningmeester; ledenadministratie en
advertentiebeheer op zich wil nemen.
Na 10 jaar redactielid te zijn geweest heeft
Sonja Meijer namelijk aangegeven te willen stoppen.
Omdat De Wôlmer een School- en dorpskrant is zouden wij graag iemand aan de
redactie toevoegen, die binding heeft met
de basisschool in Roderwolde, Het Palet.
Wij vergaderen 1 keer per maand, 10 keer
per jaar.
Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan de Rowolmer gemeenschap en
onderdeel van onze fijne redactie te
zijn, en wil je meer weten? Neem dan
voor meer informatie contact op met
één van de redactieleden of mail naar:
de.wolmer@gmail.com.
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PERSBERICHT

In Drenthe spelen kinderen op 24 plekken
buiten tijdens de Buitenspeeldag!
Organiseer ook een activiteit en zet de provincie op de kaart
Utrecht, 14 mei 2019 - Jantje Beton en Nickelodeon willen van Nederland één grote
speelplek maken. Op woensdag 12 juni staat de 12e Buitenspeeldag voor de deur. In het
hele land hebben al meer dan 548 speeltuinen, buurten, ouders, scholen, clubs, bedrijven en gemeenten een activiteit aangemeld. Ook in Drenthe wordt op 12 juni volop
buiten gespeeld! In de provincie zijn al 24 activiteiten. Maar dat moeten er nog veel
meer worden! Help mee deze 12e editie tot een nog groter succes te maken. Meld je
speelactiviteit aan op www.buitenspeeldag.nl.
Buitenspeeldag in Drenthe
In Drenthe worden al 24 activiteiten georganiseerd. In Borger kan je van alles doen
van stoepkrijten tot springtouwen, van
waterspuiten met een echte brandweerslang tot het maken van je eigen smoothie
met de smoothiefiets. Daarnaast kunnen kinderen in Nieuw-Buinen een heel
spellenparcours afleggen met ringgooien,
boogschieten en verspringen. De kinderen
met de hoogste score krijgen een mooie
prijs. Dat zijn maar twee van de vele leuke
activiteiten die georganiseerd worden in
Drenthe.

activiteit te organiseren. Doe je dit jaar ook
mee?

Op de Buitenspeeldag is alles mogelijk!
Organiseer jij ook een activiteit? Meld nu
snel je Buitenspeeldag aan en ontvang
een gratis ‘Hier spelen wij!’ spandoek!
Aanmelden kan tot 12 juni via www.buitenspeeldag.nl

Wie vindt buitenspelen nou niet leuk?!
Nickelodeon en Jantje Beton bieden ieder
op hun eigen manier een helpende hand
bij het creëren van spellen, speelplekken
en het organiseren van speelactiviteiten.
Daarnaast gaat Nickelodeon ieder jaar op
zwart tijdens de Buitenspeeldag om het
buitenspelen te stimuleren.

Spelen is superbelangrijk
Nickelodeon en Jantje Beton willen dat
kinderen meer buiten gaan spelen en organiseren daarom gezamenlijk de Nationale
Buitenspeeldag en roepen speeltuinen,
buurten, ouders, scholen, clubs, bedrijven,
gemeenten en iedereen die spelen leuk en
belangrijk vindt op om een Buitenspeeldag

Jantje Beton
Jantje Beton is hét goede doel dat zich
samen met kinderen inzet voor meer en
uitdagender speelruimte en meer speeltijd.
Jaarlijks doen ruim 350.000 kinderen mee
aan de activiteiten en projecten van Jantje
Beton. Kwetsbare kinderen krijgen hierbij
onze speciale aandacht.
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Van snoep4daagse naar Gezonde Avond4daagse
Het is weer zover, de Avon4daagse staat voor de deur. Vier avonden lang wandelen, liedjes zingen en plezier maken samen met je klas, sportclub of vereniging. Een van de leukste
gezonde evenementen van het jaar. Maar is het nog wel zo gezond met de tassen vol snoep
voor onderweg? Drenthe gezond zet daarom samen met de Koninklijke Nederlandse
Wandel Bond en de lokale organisaties in op een Gezonde Avond4daagse in Drenthe.
Waarin gezelligheid, feestelijkheid en plezier nog steeds vooropstaan, maar dan in een
gezonder jasje. Ze geven tips en advies voor gezonde, maar lekkere alternatieven voor
onderweg en bij de finish. Je kunt zelfs een reisje naar Ballorig winnen als je de meest originele feestelijke en gezondste foto post op Instagram of Facebook.
Start met een goede maaltijd
Probeer vooraf samen warm te eten, dan heeft je kind genoeg energie om het de hele
avond vol te houden. Eten voor onderweg is vooral goed voor de ‘moraal’. Tijdens de
wandeling is een klein tussendoortje voldoende. Wandelen vraagt niet heel veel energie.
Daarbij is er onderweg bij de stops vaak ook voor wat lekkers gezorgd; geef dus niet te veel
mee. Op warme dagen is extra drinken geen overbodige luxe: vul een bidon met water
voor je kind en leg deze vooraf even in de vriezer.
Tips voor onderweg
Snoeptomaatjes, worteltjes, stukjes komkommer of radijsjes snacken lekker weg onderweg.
Een appeltje tegen de dorst werkt verfrissend en een banaan geeft snel energie. Geef water
mee in plaats van frisdrank. Limonades, energiedrank en/of sportdrank zijn zoete drankjes waarvan je juist meer dorst krijgt!
Cadeautjes na de Avond4daagse
Naast de traditionele bloemen, de beroemde gladiolen en natuurlijk de medaille, worden
grote snoeptraktaties ook steeds vaker toegevoegd aan dit lijstje. Kinderen zijn vaak al heel
blij met de medaille die ze krijgen. Wil je toch iets geven, denk dan niet meteen aan iets
zoets, maar aan bijvoorbeeld een klein cadeautje zoals een frisbee, stoepkrijt, een waterpistooltje of een springtouw.
Win een dagje naar Ballorig met je hele klas
De Instagramwedstrijd is voor iedereen die meeloopt met de Gezonde Avond4daagse. Post
de hele week lang de leukste, creatiefste en vooral de gezondste foto met #gezondeavond4daagsedrenthe op jouw profiel. De uiteindelijke winnaar zal een uitje voor de hele klas
winnen om samen naar Ballorig te gaan. De prijs zal worden uitgereikt na de laatst gelopen
Avond4daagse in Drenthe.
Wanneer is de Gezonde Avond4daagse?
De Gezonde Avond4daagse wordt in iedere gemeente op een ander moment georganiseerd. Kijk op www.avond4daagse.nl wanneer de Avond4daagse in jouw gemeente wordt
gelopen.
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Koos Vrieling Boomkwekerijen

Tuincentrum
Hovenierswerken


   
 
 
 
    

      
   

    


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


 

  

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf

Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke
bouw- en isolatiematerialen
Ook voor al uw schilderwerken.
Altenaweg 1, 9321 XG Peize Tel. 06- 12 504 492

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

Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!

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

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

vraag naar onze folder
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verhuur
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DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

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

lezingen
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culinair

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

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

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

workshops

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

AANKONDIGING

Opening nieuwe expositie in Galerie Huis ter Heide
Galerie Huis ter Heide heeft haar expositie feestelijke geopend. Voor veel bezoekers
is Galerie Huis ter Heide al een vertrouwd adres. Een galerie met een prettige en gastvrije uitstraling, waar men zich snel op zijn gemak voelt. De galerie wordt gerund door
een kunstenaarscollectief bestaande uit een twaalftal kunstenaars. Iedere kunstenaar
heeft een heel eigen specialisatie, hetgeen garant staat voor afwisselend, origineel en
verrassend werk.
Naast werk van de vaste collectiefleden is ook werk te zien van vier glaskunstenaars,
die zijn uitgenodigd hun werk samen met het collectief te presenteren. Het betreft
zowel twee- als driedimensionaal werk, van diverse materialen en stijlen. Het is gelukt
u een boeiende expositie aan te bieden.
Hieronder een korte presentatie van de gastexposanten:
Paulien Kingma (Amersfoort, 1961)
woont en werkt in Sleen. Zij bezocht zowel
de Vrije Academie als de Koninklijke
Academie in Den Haag. Paulien houdt van
glas en vindt vele toepassingen hier van.
Zij heeft een geheel eigen oeuvre ontwikkeld, waarbij ze verschillende technieken
combineert, bijvoorbeeld collagetechnieken en inkten, afgewerkt met hars. Soms
wordt iets dierbaars toegevoegd. Paulien
is bekend om haar wandpanelen en tafels,
maar haar werk is ook te zien in de Rolder
tunnel in Assen. Paulien: ‘Glas is overal
toepasbaar en belangrijk in ons leven: we
kijken er doorheen, drinken eruit en het
beschermt ons tegen de buitenwereld en
kou.’ Haar glazen tafels hebben hun eigen
verhaal.

Eline Achterhuis woont en werkt in
Zwolle. Zij volgde de Academie Minerva
te Groningen. Haar werk is zeer veelzijdig,
evenals haar materiaalgebruik. Materialen
op zich vormen een inspiratiebron voor
Eline. De werkelijkheid is onbewust en
bewust de aanleiding voor alles wat Eline
maakt. Daarin spelen mensen een grote rol.
Beelden vormen zich in haar hoofd. Voor
haar hebben vormen een eigen zeggingskracht, ze hoeven geen daadwerkelijke
verschijningsvorm te zijn zoals we die uit
de werkelijkheid kennen. Hiermee geeft
Eline haar werk een extra dimensie. Ze
schildert, beeldhouwt in zachte steen en
hout en werkt met mixed media.
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Dorpsagenda

Colofon

zondag 26 mei 2019 Tennisvereniging:
Hapjestoernooi voor seniorleden

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

zondag 26 mei 2019				
Dorpsbelangen: 50ste 			
Fietsoriënteringsrit, vertrek vanaf Café
Scheepstra, 13.30 uur
donderdag 30 mei 2019
Dauwtrappen

Dorpshuis:

zaterdag 1 juni 2019 Rowolmer Archief:
Open Archief in de MFA, 10.00 12.00 uur
dinsdag 4 juni 2019
Kerk: Koffie- en
Ontmoetingsochtend in het 		
Jeugdgebouw voor iedereen, 10.00 11.30 uur
woensdag 12 juni 2019 Vrouwenvereniging:
Etentje, verdere informatie volgt
t.z.t.; opgave bij bestuur
zaterdag 15 juni 2019 Molen Woldzigt:
Extra demonstratie en instructie
olieslaan, molen en Meulenkaomer hele
dag geopend, 10.00 - 17.00 uur
vrijdag 28 juni 2019
basisschool

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

Dorpshuis: Musical

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

•

Kanaalstraat 41

•

050-5018788

9301 LR Roden

•

www.quarts.nl

•

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag van 09:00-17:30 uur
zaterdag van 09:00-16:00 uur

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

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

