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Samen houden we ons dorp draaiend
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 Hang deze poster voor uw raam en steek
uw dorpsgenoten een hart onder de riem

(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 !

zangcoach mezzosopraan dirigent

Iedereen kan zingen, ontdek jouw talent !

BRILLEN • CONTACTLENZEN • OOGMETING • PASFOTO’S

Heerestraat 199 • 9301 AE Roden • Tel. 050 - 280 10 26
Wendtsteinweg 66 • 9363 AR Marum • Tel. 0594 - 69 70 01

WWW.BIJALEXBRILLEN.NL

Esther van Dijk is een enthousiaste, klassiek geschoolde
zangeres.
Zij biedt
zangles
aan volwassenen
en kinderen. Mail
Alleen,
met
z’n tweeën
of in een groepje,
of bel voor een gratis proeßes naar:

doelgericht werken aan jouw stem!

Esther4singing@gmail.com
06 51 76 70 81
Neem contact op voor een gratis proefles!
Hoofdstraat 38A
9315 PC, Roderwolde

esther4singing@gmail.com +31651767081

www.esthervandijk.euesthervandijk.eu

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.

Transportweg 3 - 9301 ZX Roden
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Door het coronavirus en de maatregelen
die onze regering daardoor heeft getroffen,
valt er weinig te beleven in het dorp. Of
het moet al zijn, dat veel mensen gebruik
maken van onze landelijke omgeving, om
de zinnen even te verzetten, met in acht
neming van allerlei voorschriften.

*Gezamenlijk muziek maken is er niet meer
bij;

En voor zover ik dat kan bekijken, gaat dat
hier aardig volgens de regels. Wat betreft
de besmettingen, mogen we ons gelukkig
prijzen, dat we hier wonen. Tot nu toe is de
besmettingsgraad behoorlijk laag en laten
we hopen, dat het zo blijft. Dat neemt niet
weg, dat de opgelegde beperkingen voor
menigeen niet zo prettig zijn. Toch zullen
we ons voor het algemeen belang daarin
moeten schikken. Voor de één zal dat
gemakkelijker zijn, dan voor de ander.

*Sociale contacten alleen nog via de telefoon en de app;

In mijn geval behoor ik tot één van de
kwetsbare groepen en besef ik mij terdege, dat veel anderen daarvoor offers
moeten brengen en dat waardeer ik ten
zeerste. Mijn “quarantaine” is nog wel uit
te houden. Het dagritme verschilt niet zo
veel met dat van voorheen. Niet te vroeg
opstaan, rustig de tijd nemen om de krant
te lezen, koffie drinken en mijn konijnen verzorgen. Ook het werken in de tuin
levert geen belemmeringen op. Vervolgens
een rondje door de omgeving lopen of fietsen, al dan niet met mijn vrouw, staat nog
steeds op het programma. Tijd om te lezen,
puzzelen of tv kijken is volop aanwezig.

*De potjes tennis kunnen niet doorgaan;
*Vrijwilligerswerk op allerlei gebied ligt
stil;

*Maandelijkse vergadering van de Wôlmer
verloopt via de stream;
*Boodschappen doet mijn vrouw nu alleen;
En dan hadden we nog de nodige uitjes,
excursies en de vakantie gepland.
Helaas is alles gecanceld, maar het belangrijkste is, dat we gezond zijn.
Ik hoop dat u allen dat ook gegund is.
Eén ding is in elk geval heel zeker: We zullen met z’n allen en ook echt met z’n allen,
moeten zorgen, dat we het coronavirus er
onder krijgen.
We zullen ook geduld moeten hebben,
want het einde is beslist nog niet in zicht.
En laat ik op datgene wat daarna nog komt,
maar niet vooruit lopen.

Is er dan niets veranderd?

Blijf gezond, neem de regels in acht en met
Ede Staal te spreken:

Natuurlijk wel. De normale contacten die
je hebt staan op en zeer laag pitje:

“Het is nog nooit zo donker west, of het
weur aaltied wel weer licht”.
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Redactioneel nieuws
Raamposter voorpagina:
hang deze voor uw raam!
Beste lezers,
Net als zoveel andere dingen in deze
periode, is de voorpagina van de Wôlmer
anders. Deze heeft nu de vorm van een
raamposter. Deze kunt u losknippen en
achter uw raam hangen. Zo laten we aan
elkaar zien dat, hoewel we elkaar minder
zien en spreken, we toch allemaal op onze
eigen manier ons steentje bijdragen om
ons dorp draaiend te houden. En er voor
elkaar zijn, als dat nodig is.
Vindt u het zonde om uw Wôlmer stuk te
maken? U kunt de voorkant ook printen.
Ga daarvoor naar www.dorpsbelangenroderwolde.nl, school- en dorpskrant, en klik
op nr. 161 maart 2020. Print dan de voorkant. Als uw printer kan kopiëren, kunt u
ook een kopie van de voorkant maken.

kost aanzienlijk meer inspanning en
tijd dan het schrijven van een maandelijkse column. Het bij elkaar zoeken van
geschikte foto’s (en er staan er meer dan
200 in), het maken van de juiste layout,
het corrigeren van de typefouten, stijl- en
taalfouten, herhalingen e.d. vermijden
(wat niet helemaal is gelukt) etc. Het steekt
bij het drukken van een boek allemaal een
stuk nauwer dan bij een verhaaltje in de
Wôlmer.
Mede dankzij de hulp van Lia Snoek
(foto’s) en Hans Noordhof (layout) is er
toch een aardig boekwerkje verschenen,
dat degenen die zich daarvoor hebben aangemeld, samen met deze Wôlmer in de bus
vinden.

“Natuur in De Onlanden”
in boekvorm
Vorig seizoen is u als abonnee van de
Wôlmer gevraagd of u belangstelling heeft
voor een bloemlezing van de verhaaltjes
over de Natuur in De Onlanden.
Wil Schröder schrijft al ruim acht jaar
iedere maand een stukje over het mooie
natuurgebied rondom ons en de redactie
heeft hem uitgenodigd een bloemlezing uit
die ruim 80 verhaaltjes samen te stellen
teneinde die aan de trouwe abonnees van
onze dorpskrant cadeau te doen. Velen van
u hebben daarop positief gereageerd.
Bij het samenstellen van zo’n boekje komt
nog heel wat kijken; een boek samenstellen

Heeft u zich nog niet aangemeld maar wilt
u wel een boekje? De redactie heeft nog
enkele exemplaren. U kunt hiervoor een
mailtje sturen naar de.wolmer@gmail.com,
maar op=op.
De redactie wenst u veel plezier bij het
(nog eens) lezen van dit werkje.
Wilt u familie of vrienden ook zo’n boekje
cadeau doen, ze zijn straks te koop in de
Meulenkaomer of te bestellen bij Lia Snoek
wilenlia@gmail.com (€ 9,95).
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Hallo allemaal!
Wat is het toch een rare tijd voor iedereen. Corona houdt huis in ons land, en als
onderdeel daarvan, zijn de scholen nog
altijd gesloten. Ouders houden vele ballen
in de lucht: werken, thuisonderwijs verzorgen en dan mag je ook nog gewoon ouder
zijn... Dit verdient een groot applaus.
De leerkrachten van OBS Het Palet zijn
inmiddels ingewerkt als digi-juffen en
digimeesters en ontpoppen zich tot ware
vloggers op het wereldwijde web om zo de
(leer)achterstanden te beperken. Maar één
ding is zeker: de leerlingen worden enorm
gemist!

Gelukkig zat het weer ontzettend mee de
afgelopen tijd. Trampolines konden weer
worden opgezet en iedereen kan heerlijk buitenspelen. Onze leerlingen boffen
maar; zij wonen in een prachtige omgeving met veel ruimte waar dit allemaal nog
mogelijk is. Daar mag je op dit moment
extra dankbaar voor zijn.
We ontvangen regelmatig leuke foto’s en
filmpjes van iedereen. Gelukkig mogen
we enkele daarvan ook met jullie delen!
Daarom introduceren wij een nieuwe
rubriek in deze Wôlmer: “Ondertussen in…
Roderwolde e.o.”
Kijk en geniet!
Team OBS Het Palet

Ondertussen in Roderwolde e.o.
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… Liene heeft tijd genoeg om lekker te lezen in haar spiksplinternieuwe
boek en mooie stoepkrijttekeningen te maken.

…Siem en, zijn broertje, Jibbe krijgen

…Zoë werkt lekker in de tuin aan haar schoolwerk!

belangrijke lessen van hun mama.
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… Bij de familie Dijkstra op Sandebuur
is de kapper gewoon open!

…Luca heeft heel veel tijd om na te denken over wat hij later wil
worden… En hij is er nu uit! Hij wordt parachutespringer!
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…Bij de familie van der Meer zorgen de lammetjes,
het Kleibosch en baksels voor vermaak.

…Fiene, Jula en Ilvi hebben afval langs de Roderwolderweg verzameld.
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… en Niek en Gijs mogen kamperen in eigen huis, en dan is het tijd om zelf brood te bakken.

Middenbouw
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Onderbouw
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Bovenbouw
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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

Dit kan uw advertentie zijn.

Wilt u adverteren De Wôlmer?
Neem dan contact op met de redactie

Dit kan uw advertentie zijn.

Wilt u adverteren De Wôlmer?
Neem dan contact op met de redactie

Peuterspeelzaal Dreumes en BSO De Boemerang
Hallo allemaal,
Iedere maandag, dinsdag en donderdag
doen we net alsof we allemaal op de bso en
op de psg zijn.
We stellen ons voor wat we gaan doen
vandaag en onze ideeën zetten we in het
ouderportaal van Kidscasa.
Natuurlijk is het minder leuk…..we missen
de kinderen verschrikkelijk.
Niet even een knuffel , een praatje en veel
gezelligheid, maar we gaan het hopelijk
allemaal inhalen binnenkort.

Bso activiteit
Deze keer een berichtje aan de kinderen.
Vervelen jullie je al......... Ik wel en ik mis
jullie allemaal!
Vandaag zou ik een paasmandje met jullie
maken, als jullie mij (hopelijk) binnenkort
de mandjes op de bso kunnen laten zien,
dan vul ik ze met chocolade eieren!
Succes

Enkele ouders sturen een berichtje met
foto’s van de kinderen en hun knutsels.
Wat is het fijn om te zien dat onze berichten in het ouderportaal inderdaad gelezen
worden en dat de kinderen ook onze
ideeën uitvoeren, dank je wel hiervoor !
Zo hebben we allemaal iets te doen.
We hebben sportoefeningen online gezet,
we hebben paasmandjes online gezet, we
hebben recepten online gezet, we hebben
wandelingen online gezet…. enz,enz,
Hieronder enkele voorbeelden hoe we
toch met elkaar in contact blijven.
We hopen dat deze dagen snel voorbij gaan
en dat we elkaar heeeeeel snel weer zien!
Warme groeten van Inge, Anja en Iekje

Activiteit van vandaag
Vandaag zouden we gaan koken met de
kinderen, misschien ook leuk om dit thuis
met elkaar te doen?
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Wentelteefjes! ( brood, boter, melk en eieren en suiker……smullen maar !)

Donderdag 2 april
Voor de kinderen een leuke knoei
activiteit......
een afwasteiltje met water en afwasmiddel en een fles zonder bodem met een
oude(schone) sok eromheen!
Plezier gegarandeerd!
Bso activiteit
Een leuke activiteit die jullie binnen en
buiten kunnen doen.

Activiteit
Een leuke klus voor jullie de komende tijd,
we gaan een heleboel kaarten en bloemen
maken voor alle oudere mensen in verzorgingshuis /bejaardenhuis de Hullen in
Roden.

Geniet van het mooie weer
Veel plezier

Daar wonen heel veel oudere mensen die
geen bezoek meer krijgen en dus eenzaam
beginnen te worden.
Als troost gaan wij voor ze knutselen,
natuurlijk mag je ook iets anders maken.
Je weet toch wat ik altijd zeg???????
Niets MOET...... Alles MAG! Doe je best........

Maken van een paasstok.
Hier een leuke activiteit om samen met
papa of mama te maken.
Zet twee stokken haaks op elkaar.
Versier met crêpepapier, buxus of conifeer.
Teken een haantje en kleur deze in.
Versier de stok met eitjes en kuikentjes.
Men kan ook een echt paasbroodje
gebruiken.
Het bijbehorende liedje........
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Haantje op een stokje, geef mij nog een
brokje.

Geniet van de natuur

Geef mij nog een stukje brood, anders gaat
mijn haantje dood.

Misschien hebben jullie veel eieren
gezocht met papa en mama of veel eitjes
gegeten. Gelukkig konden wij allemaal
van het mooie weer genieten en de kleine
dingen om ons heen zoals de vlinders en
vogeltjes in de tuin!
Maar......misschien is het jullie allemaal al
opgevallen, dat op steeds meer plekken
knuffelberen achter de ramen staan.
Deze beren zijn er neergezet zodat jullie
(kinderen) samen met papa en mama op
berenjacht kunnen gaan.
Het staat ook op de Facebookpagina “
Berenjacht in Nederland”

Bso activiteit
Lammetjes tellen en kikkers spotten
Er worden alweer veel jonge dieren geboren en de kikkers zijn volop aanwezig.
Zin in een wandeling? Ga dan eens lammetjes tellen of kikkers spotten.

Dit is een leuk spel voor kinderen, die in
deze periode verplicht thuis moeten zitten.
In de facebookgroep delen tientallen mensen foto’s van de knuffels die ze voor het
raam hebben gezet. Ook is er een online
kaartje te vinden, waarop je kan zien waar
in de buurt er beren staan.
Succes allemaal,

Houd wel afstand!
P.S. aan de achterkant van de school staat
inmiddels ook een bruine beer.
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INGEZONDEN

Spelen en bewegen
Romee de Rink

In deze periode waarin we niet veel meer mogen, waarin de scholen dicht zijn en de bal
niet meer rolt bij de sportvereniging is het nog steeds erg belangrijk om te blijven bewegen en lekker buiten te zijn. Even tussen het (school) werk door bewegen of naar buiten
is goed voor de concentratie om daarna weer verder te gaan. En natuurlijk heel gezond!
Hieronder een paar leuke ideeën die je thuis kunt doen buiten in je tuin of gewoon thuis in
de woonkamer. Doe je het samen met iemand, houd dan wel voldoende afstand!
Hinkelen
Pak lekker het stoepkrijt erbij en ga hinkelen! Teken het
bekende hinkelpad en gooi met een steentje of stokje op het
cijfer waar je niet op mag staan. spring er overheen en maak
de rest van het pad af.

Bewegend leren
Neem het schoolwerk lekker mee naar buiten.
Buiten rekenen met bijvoorbeeld stoepkrijt
is heel makkelijk te realiseren. Doe een renspelletje waarbij je een som moeten oplossen,
of schrijf de tafel van vijf met stoepkrijt op
de tegels. Alles is mogelijk, met een beetje
creativiteit.

Schaduwen tekenen
De zon schijnt weer, en dus kunnen we
daar goed gebruik van maken! Je hebt vast
wel wat speelgoeddieren thuis liggen. Zet
een diertje in de zon en leg je lege witte
papier zo neer dat de schaduw van het dier
op het papier valt. Zo kun je de schaduw
natekenen en vervolgens mooi inkleuren.
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Wel leuk is het om nu eens zelf te ervaren
hoe je kind bezig is met leren. Al neuzend
door de taakjes noem ik dat we kunnen
gaan rijmen. Nou aan het woord alleen al
genoeg en meneer begint “aap paap laap –
welke nog meer mama?”. Ik denk: “goh hij
weet al wat rijmen is, maar dat zijn toch
geen echte woorden” en speur mijn brein
af naar woorden die rijmen op aap en doe
zo wat mee: knaap… schaap… jeetje nog
best lastig dit! Later hoor ik van oma – die
kleuterjuf is, erg handig – dat het rijmen
met fabelwoorden helemaal prima is. Zo
leren we samen.
Mikken
Maak een paar plastic bekertjes vast aan
een tafel door middel van plakband of een
stukje tape. Probeer een klein balletje of
een tennisbal in het bekertje te rollen of te
gooien. Je kunt verschillende punten verdienen bij elke keer als je de bal raak gooit.
Tel de punten bij elkaar op en kijk hoe
hoog jouw score is!

COLUMN

Nieuwbakken schoolouder
… in coronatijd
Nynke Krist

Het zal niet aan u voorbij zijn gegaan. Sinds
half maart is thuisonderwijs van kracht.
Nu zijn wij hier thuis niet écht een representant van de ouders die als leerkracht
moeten optreden gedurende de pandemie
Coronavirus. Onze oudste is met zijn 5 jaar
een kleuter die nog vooral mag spelen. En
dat doet hij… volop. Met een jonger broertje en zusje die ook aandacht vragen, komt
het schoolse leren er niet altijd even goed
van. Met de tips van school proberen we zo
goed en zo kwaad te oefenen met letters,
klanken, tellen en meer van dien aard.

Ik ben/wil niet zo’n prestatiegerichte moeder zijn. Toch bemerk ik bij mezelf enige
zorgelijkheid wanneer ik merk dat hij de
“7” overslaat bij het tellen. Kind toch, je
kon toch allang tot 10 opzeggen!? Of was
dat enkel een geautomatiseerde reeks,
zoals het kennen van een liedje? Tellen
blijkt toch andere koek. Maar hij telt van
je 5-6-9-10-11-12 – heb je de 7 gewoon
geblokkeerd!? ZEVEN jongen ZEEVEN! ACHT
AAACHT. Goedzo goedzo, je kan het. En
even later gaat ‘ie er toch weer aan voorbij.
ZUCHT.
Ik had al wel respect voor onderwijzers.
Hun geduld, zo onder andere. Of scheelt
het dat het niet je eigen kind is? Kan je dan
makkelijker gewoon zijn ontwikkelingsniveau volgen en maakt het je minder uit
waar het schip strandt? Ach, wat fijn toch
dat ik het weer kan loslaten, hij is nog maar
5.
Dit is bij de kinderen in de midden- en
bovenbouw anders. Daar zit meer een
verplicht karakter in. Van bevriende en
familiaire ouders horen we wel wat anekdotes. Een neefje in groep 3 die het vertikt
om te lezen “ik kan het niet” = “ik wil het
niet”. Gechanteerd met een ijsje leest hij
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spellend w-i-t wit a-l-s als s-n-e-e-u-w
sneeuw. Lopend langs een bankgebouw
zegt hij: “Daar staat: we doen het samen”.
Huh?!
De manieren van leren worden zichtbaar
voor ouders. Kinderen met weinig frustratietolerantie of perfectionisme. Of juist
de gemakzuchtige kindjes, die doen wel
mee, maken foutjes, pikken wat op maar
zijn misschien snel afgeleid wanneer iets
wat meer aantrekkelijk is op hun pad komt.
Juffen en meesters met 25 kinderen in de
klas hebben niet altijd tijd over om daardoor heen te boksen. Ouders ervaren nu
hoe het eigen oogappeltje leert en hoe zij
daar dan zelf weer op reageren. En worden
gespiegeld. Gefrustreerd. Ge-high-fived.
Ik vraag me toch telkens zo af of we dingen gaan leren van deze coronatijd. Gaan
we dingen die we nu anders ‘moeten’ doen,
straks ook anders blijven doen? Ik vrees
dat we snel weer terug vallen in oude
patronen. Of niet erg. Die patronen zijn
niet voor niets zo ontwikkeld. De winst zit
‘m in die enkele leerervaringen die we willen vasthouden.
Zo vinden we elkaar op een andere
manier in deze tijd. Naast de ‘kijkjes in de
thuisklas’ op de schoolpagina’s, gaan we
proberen ook op andere wijze onze dorpsgenoten met elkaar in contact te brengen
deze maand. Ik hoop volgende maand te
delen of het gelukt is!

RECEPT VAN DE MAAND

Paasomeletwrap met
Boursin en zalm
Ingrediënten :
hh2 lente uitjes
hh6 eieren
hhscheutje melk
hh80gr Boursin Knoflook & Fijne Kruiden
hhsap van ½ citroen
hhcirca 10 sprietjes bieslook
hh75gr zalmsnippers
hhflinke handvol rucola
hhzeezout
hhpeper

Bereidingswijze:
Snijd de lente ui in dunne plakjes. Klop de
eieren los met de melk en roer de lente ui
erdoor. Breng op smaak met peper en zout.
Verhit een klontje boter in een grote koekenpan en schenk hier het eiermengsel in.
Laat de omeletwrap op medium vuur gaar
worden.
In de tussentijd roer je de Boursin los
met het citroensap. Hak optioneel de
bieslook fijn en roer deze samen met de
zalmsnippers en een snufje peper door
de Boursin. Als de omelet klaar is, laat je
deze iets afkoelen op een plank. Besmeer
deze daarna volledig met het Boursinzalmmengsel en verdeel de rucola
daarover. Rol de omelet voorzichtig op en
snijd de omelet in plakken.
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Dit kan uw advertentie zijn.

Wilt u adverteren De Wôlmer?
Neem dan contact op met de redactie

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

BEDDEN - VLOEREN - GORDIJNEN
ZONWERING - KASTEN
kijk voor al onze producten op www.schuiling.nl

SCHUILING
WONEN & SLAPEN
LEEK 0594 641371 PEIZE 050 5032195 ZUIDHORN 0594

Heerestraat 57 | 9301 AE Roden | 050-5016748 | www.cruwijn.nl | www.bjwijnkopers.nl
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Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen
Beste dorpsgenoten,
Het sociale leven buitenshuis is platgelegd.
We werken zoveel mogelijk vanuit huis,
kinderen gaan niet naar school en ouderen
zitten veel meer binnen, activiteiten zijn
afgelast of uitgesteld en we krijgen geen
aanloop. We zijn meer op elkaar aangewezen dan ooit. Hoe gek kan het lopen.
Nu brengt het virus ook een vorm van
verbondenheid, we zitten immers allemaal
in hetzelfde schuitje. Op straat vragen we
op gepaste afstand hoe of het met de ander
gaat, we letten goed op elkaar. Waar een
klein dorp groot in kan zijn. Het bestuur
van Dorpsbelangen heeft besloten het
dorpsfeest te verplaatsen naar 2021. Een
definitieve datum wordt nog vastgesteld.
Laten we er met z’n allen een mooi feest
van maken!

Wij ontvingen van WIN (Welzijn in
Noordenveld) het persbericht “Met Elkaar,
een vorm van Coronahulp”. Voor wie
een luisterend oor nodig heeft kan bij
hun terecht. Zie het persbericht in deze
Wolmer.
Maar er zijn gelukkig ook dingen die wel
doorgaan. Zo ook het maaien door de
gemeente. Wij ontvingen het bericht dat
het maaibeleid is aangepast. Dit kan vragen bij jullie oproepen. Vandaar dat we
ervoor hebben gekozen om het bericht van
de Gemeente te publiceren in de Wolmer.
Wij wensen jullie het allerbeste en blijf
gezond.
Groet bestuur Dorpsbelangen Roderwolde
eo

Persbericht Maaibeheer

DE GEMEENTE NOORDENVELD GAAT DIT JAAR HET MAAIBEHEER AANPASSEN
Infobrief voor Dorps- en Wijkbelangenverenigingen
maart 2020
We gaan met ingang van dit jaar anders maaien. Dit kan vragen oproepen. Wij informeren
bewoners hierover via de lokale media. Ook informeren we onze dorps- en
wijkbelangenverenigingen via deze informatiebrief. Het kan zijn dat bewoners met vragen of
opmerkingen bij jullie komen.
Waarom?
Gemeenten en Provincies in Nederland willen er samen voor zorgen dat er weer meer ruimte
komt voor insecten, verschillende planten en kruiden. Dit is goed voor het evenwicht in de
natuur en hiermee de biodiversiteit. Groenstroken in de gemeente kunnen we hier goed voor
gebruiken.
Wat is de bedoeling?
We laten grasstroken bij bosranden, houtwallen en singels staan. Bloemen krijgen hier alle
ruimte. Afhankelijk van de 
bloei
van de soorten
worden
deze 21
stroken 1 of 2 keer per jaar
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gemaaid. Het maaisel wordt na het maaien afgevoerd. Bij speelveldjes en trapveldjes blijven
we regelmatig maaien. En bij bankjes maaien we een deel aan de voorkant van het bankje weg

komt voor insecten, verschillende planten en kruiden. Dit is goed voor het evenwicht in de
natuur en hiermee de biodiversiteit. Groenstroken in de gemeente kunnen we hier goed voor
gebruiken.
Wat is de bedoeling?
We laten grasstroken bij bosranden, houtwallen en singels staan. Bloemen krijgen hier alle
ruimte. Afhankelijk van de bloei van de soorten worden deze stroken 1 of 2 keer per jaar
gemaaid. Het maaisel wordt na het maaien afgevoerd. Bij speelveldjes en trapveldjes blijven
we regelmatig maaien. En bij bankjes maaien we een deel aan de voorkant van het bankje weg
zodat mensen lekker kunnen zitten. Bij kruispunten en andere belangrijke zichtpunten zorgen
we voor een goed uitzicht, hier staat de verkeersveiligheid voorop.
Hieronder een paar voorbeelden:

Direct langs de bosrand maaien we niet. Hierdoor komen er meer
bloeiende kruiden. Langs het pad maaien we in een slingerende
lijn, dit geeft een natuurlijke aanblik.

We zorgen ervoor dat de beplanting
niet over het pad hangt.

Onverzorgd of een mooie natuurlijke uitstraling?
Niet iedereen zal tevreden zijn over de andere manier van maaien. Er kunnen
klachten/opmerkingen komen over het onderhoud. Wat er voor de één onverzorgd uitziet, is
voor de ander echter een natuurlijke uitstraling. Het ziet er inderdaad anders uit dan een strak
groen gazon. Dit wil niet zeggen dat het niet wordt verzorgd. We zorgen ervoor dat de
begroeiing niet over gaat hangen om te voorkomen dat het verkeer/voetgangers hindert. Het is
zeker geen bezuinigingsmaatregel, goed beheer op deze manier is zeker niet goedkoper. We
doen het voor de flora en fauna, voor het vergroten van de biodiversiteit.
Vragen over deze brief?
In deze brief hebben we uitleg gegeven de nieuwe manier van maaien ter bevordering van de
biodiversiteit. Bij vragen hierover kunnen jullie terecht bij de meewerkend voorman van je wijk
of dorp via het algemene telefoonnummer 050 – 502 7333
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Persbericht 2 april 2020

Met elkaar!
Persbericht
2 april 2020 Met elkaar! Een vorm van coronahulp
Een vorm van coronahulp
•
•
•
•

Baal je omdat je nu niet naar school kunt, niet kan sporten, niet naar je vrienden toe
mag?
Voel je je eenzaam of maak je je zorgen?
Ben je mantelzorger en heb je het nu extra zwaar?
Kom je in de problemen met het doen van boodschappen?

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Heb je behoefte aan een praatje of heb je hulp
nodig? Wij luisteren en denken graag met je mee. In samenwerking met verschillende
(vrijwilligers)organisaties zijn de medewerkers van Welzijn in Noordenveld (WiN) bezig om je
te ondersteunen.
WiN heeft een breed netwerk en staat met haar medewerkers in contact met de gemeente,
organisaties, verenigingen, kerken en wijk, dorp en burgerinitiatieven, die zich ook tijdens de
corona-crisis inzetten voor het welzijn van de inwoners van de Gemeente Noordenveld.
Door te luisteren en te verbinden helpen we de mensen die er zelf niet uit komen en om
welke reden dan ook hulp nodig hebben.
Bel ons via telefoonnummer 050 - 317 65 00 van maandag t/m donderdag van 09:00 - 16:00
uur en vrijdag van 09:00 -12.00 uur.
Voor actuele informatie volg ons op facebook
https://www.facebook.com/welzijninnoordenveld/ of kijk op www.welzijninnoordenveld.nl
___________________________________________________________________________
Lopende initiatieven in Peize, Roden en Norg:
Peize
Ben je inwoner van Peize en heb je hulp nodig, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen
of oppassen op iemand? Of wil je juist je hulp daarvoor aanbieden? Meld je dan aan bij Voor
Elkaar! Peize via www.voorelkaarpeize.simdif.com. Deze website is opgezet door het
Ondernemers Netwerk Peize.
Roden en omgeving
In Roden en omgeving is Hart voor Roden actief, een kerkelijk initiatief. Heb je hulp nodig bij
het boodschappen doen, medicijnen ophalen, een praatje via de telefoon maken, container
bij de weg zetten, etcetera? Neem dan contact op met WiN en wij leggen de verbinding.
Wil je je hulp aanbieden? Stuur een berichtje, je naam en je mobiel telefoonnummer naar
hartvoorroden@gmail.com
Norg
In Norg is Nextdoor actief. Nextdoor is een sociaalnetwerksite speciaal voor buurtbewoners
onderling, met een app voor op de smartphone. Via die organisatie biedt een aantal mensen
in het dorp aan om boodschappen te doen. Wil je hulp vragen, neem contact op met WiN en
wij leggen de verbinding.
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Rowolmer Archief
Berigt-64: een besmettelijke ziekte in
Foxwolde
Ons dagelijks leven staat nu in het
teken van het coronavirus, maar voor
welke ziekte was men vroeger bang?
Bijvoorbeeld 200 jaar geleden?
“Koepokken” was al heel lang bekend. Het
is een erg besmettelijke runderziekte,
die ook voor de mens besmettelijk is. De
ziekte verloopt goedaardig; er vormen zich
wel lelijke blaasjes op de huid, maar daarna
is de patiënt immuun tegen het virus en
dat niet alleen: ook tegen de gevreesde
(echte) pokken!
Vaccinus is Latijn en betekent ‘van de koe’.
De Britse arts Edward Jenner, die het rond
1796 was opgevallen dat melkmeisjes nooit
de pokken kregen, kwam op het idee dat
mensen konden worden ingeënt met de
goedaardige koepokken, om zo beschermd
te zijn tegen de echte pokken. Hij noemde
dit vaccineren.
In 1801 werd in Nederland het
Genootschap voor Koepokinenting opgericht.
Vaccinatie werd eerst alleen voor armen
verplicht; daarbij ging het in verhouding
om veel mensen. Om een indruk te geven
hoe belangrijk dit was: tegen het jaar 1800
woonden er in de stad Groningen 25.000
inwoners en werden er per jaar 1000 kinderen geboren. In het jaar 1800 stierven
500 jonge kinderen (!) aan de pokken en in
de daaropvolgende zeventien jaren na vaccinaties nog “maar” 100.
Ook in onze streek kwamen de pokken
voor: naar aanleiding van een besmetting
in 1819 in Foxwolde schreef de schout
(burgemeester) van Roden hierover een
brief aan de Groninger arts Tellegen, die

een groot voorstander van vaccinatie was.
De Groninger Courant plaatste deze brief
op 6 augustus 1819.
Korte inhoud: een met pokken besmette
scharenslijper uit Veendam trok enkele
weken door de gemeente Roden en was
verantwoordelijk voor de dood van twee
kinderen en een volwassene.

GRONINGEN – den 5 Augustus. Wy zyn
verzocht den volgenden brief, door den
heer Mr. Wilmsonn Kymmell, schout van
Rhoden (provincie Drenthe), aan den heer
Dr. Tellegen geschreven, in onze Courant
over te nemen.
“Wel Edele Heer! Ten bewyze, dat de koepokinenting een volkomen behoedmiddel
tegen de kinderziekte is, heb ik de eer Ued.
het volgende mede te deelen, het geen in
deze gemeente is voorgevallen.
Voor af evenwel moet ik Ued. doen
opmerken, dat by de algemeene koepokinenting in het jaar 1813, door Ued. in deze
gemeente verrigt, drie volwassene personen ongevaccineerd zyn gebleven; namelyk
de vrouw van Otte Cornelis, te Lutjewolde,
als mede Jan Cornelis en Geertje Jans,
dienstmeid van de wedw. Cornelis Ottens,
de vrouw van Jannes Swiers, kuiper
van beroep en woonachtig te Roon. De
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eerstgemelden meenden de natuurlyke
pokken gehad te hebben, terwyl de laatstgenoemde, geen geloof aan dit middel
slaande, zich verzweeg.

Reisvereniging De Zwerver
I.v.m Corona maatregelen is het reisje van 20 Mei
geannuleerd. Deze reis wordt doorgeschoven naar
Mei 2021.

In het jaar 1814 werden de natuurlyke
pokken door een scharenslyper, komende
met drie zyner kinderen van Veendam
(gelegen in de provincie Groningen) in
deze gemeente, namelyk te Foxwolde,
aangebragt, van welke kinderen twee
aldaar aan de gevolgen dezer ziekte het
leven verloren: byna gelyktydig werden
de drie eerstgenoemde personen door
deze ziekte overvallen, waar van de derde,
namelyk Jan Cornelis, het slagtoffer werd.
Vervolgens kreeg de vrouw van Jannes
Swiers alhier te Rhoden, met haar jongste
kind, deze ziekte, doch zy behielden beide
het leven.
Dat nu de koepokinenting een onfeilbaar
behoedmiddel tegen de natuurlyke kinderziekte is, blykt ten klaarsten; want in het
huis van Roelof Gerrits Kok, alwaar de
scharenslyper gehuisvest was geweest,
bevond zich een kind, het welk in 1813
gevaccineerd was, in het huis van Otto
Cornelis twee kinderen, en by Jan Swiers
een kind. Niet een dezer kinderen is
door de natuurlyke pokken aangedaan
geworden, niettegenstaande zy aan eene
gedurige en sterke besmetting blootgesteld zyn geweest; hebbende zelfs drie
dezer kinderen by de zieken, in het zelfde
bed, geslapen. Ook zyn de overige gevaccineerde kinderen, welke, gedurende dien
tyd, in die huizen verkeerd hebben, alle
vry van besmetting gebleven; als mede
alle overige gevaccineerden van deze
gemeente, niettegenstaande de genoemde
scharenslyper, gedurende 6 weken, zyn
beroep door de geheele gemeente dagelyks
heeft uitgeoefend.”

Gea Lanting en Grietje v/d Berg

Vroeger en nu
Een gedicht dat weergeeft, hoezeer dingen zijn veranderd in de tijd van ons leven,
vooral voor de vrouw!
Van petroleumstel naar keramische
kookplaat.
Van zeepsop en wasbord naar volautomaat.
Van bleek en waslijn naar droogtrommel.
Van sunlight en groene zeep naar honderden
merken.
Van zondagse kleren naar “nestjes”om in te
werken.
Van mantelpakje naar broekpak.
Van bedstee naar verstelbaar bed.
Van plaatselijke blaadje naar internet.
Van warmwaterkruik naar elektrische deken.
Van paard en wagen naar tractor.
Van rijtuig naar auto.
Van pruttelkoffie naar senseo.
Van sparen en kopen naar kopen en lenen.
Van huisvrouw naar carrière en kind in de
crèche.
Van geen eigen mening naar politiek
bewustzijn.
Van kerken op zondag naar kopen op zondag.
Van BH-vulling naar borstvergroting.
Van boerenkool naar pasta, van aardappels
naar rijst…….
Bijna ongemerkt is het gegaan,
we hebben gewoon maar meegedaan.
Want achterblijven, dat is stom.
En nu zien wij met heimwee om.
We koesteren de herinneringen, als mooie en
kostbare dingen!
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Energiek Roderwolde
Gezien op onze publicatieborden in en om
het dorp?

WIL JIJ OOK GRAAG EEN KOFFER LENEN,
NEEM DAN CONTACT MET MIJ OP. SAMEN
SPREKEN WE DAN AF HOE EN WANNEER
DE KOFFER KAN WORDEN BEZORGD OF
AFGEHAALD.
STUUR MIJ EEN MAIL VIA
PIEREF@GMAIL.COM OF BEL ME VIA
06-81925135. AANMELDEN VIA DE WEBSITE
WWW.ENERGIEKRODERWOLDE.NL KAN
OOK. OP DE WEBSITE VIND JE OOK MEER
INFO OVER DE AANVRAAG VOOR EEN
WARMTESCAN.
Groeten van Inge Noordhof namens het
platform Energiek Roderwolde

SPEUR DE ENERGIE-SLURPER
Nieuwsgierig welke apparaten in huis veel
energie slurpen? Heel simpel om daar achter te komen. En je zult niet eerste zijn die
versteld komt te staan!
Momenteel zijn er 7 koffertjes in ons dorp
in omloop met daarin 3 energiestekkers. In
de koffer zit een handleiding hoe de stekkers werken. Daarnaast ook de nodige tips.
Nu we allemaal wat meer aan huis gekluisterd zitten is dit misschien een mooi
moment om eens in je energieverbruik te
duiken!
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Een krummel van het
Rowolmer Archief

Jacobskerk Roderwolde

Nu 170 jaar geleden stond onderstaande
advertentie in de Groninger Courant. Jan
Douwes stopte blijkbaar met zijn boerderij en organiseerde een boeldag (openbare
verkoping). Hij was geen kleine boer, er
gingen maar liefst zeven paarden in de
verkoop.
BOELDAG
JAN DOUWES, te Foxwolde, is voornemens, ten overstaan van den Notaris
Hofstede, te Norg, op woensdag den
24sten April 1850, des voormiddags 11
uur te beginnen, ten zijnen Woonhuize
te Foxwolde, publiek te verkoopen: 7
uitmuntend beste PAARDEN, waaronder
een span BRUINEN en één dito KIELBLES,
goed gedresseerd voor de Chais, oud 4
en 6 jaren, en twee VEULMERRIEëN,
5 vriesche SCHAPEN met LAMMEREN, 2
MOTTEN met 17 BIGGEN, zijnde de Paarden
allen zeer getrouw en mak en zwaar van
stuk, 26 stuks HORENVEE, waaronder 16
MELKTE- en KALFKOEIJEN; voorts 2 BOERENen 1 VERDEKTE WAGEN, 1 PLOEG en EIDE,
KERN met KOPEREN BESLAG en verder
MELKGEREEDSCHAP.
bruine: paard met bruine vacht en zwarte
manen en staart
kielbles: paard met een driehoekige bles
chais:licht rijtuig op twee wielen
verdekte wagen: vierwielig rijtuig met vaste
kap
eide: eg
kern: karnton

Wat een rare tijd …… de tijd van Pasen is
eigenlijk de tijd van corona geworden.
Normaliter vieren we Pasen in de
Jacobskerk. Eerst de Paasmiddag voor
belangstellenden met een korte dienst met
een overdenking en het zingen van liederen, waarna we met zijn allen naar het
jeugdgebouw gaan voor het vervolg. Dit
jaar moesten we dat missen, alles was al
geregeld en toen ging het niet door , de
koffie / thee met wat lekkers . En natuurlijk het verhaal van Annie gevolgd door de
broodmaaltijd.
Ook de Palmpasenoptocht op 5 april en
de dienst op 1e Paasdag konden jammer
genoeg niet doorgaan.
Daarom heeft iedereen Pasen dit jaar op
een andere manier gevierd dan normaal.
We hopen dat u goede Paasdagen heeft
gehad.
Hoe nu verder? Op de zomeragenda van
dorpsbelangen heb ik (heel positief)
toch het koffiedrinken laten vermelden
maar na overleg (op afstand) hebben we
besloten dat we alle activiteiten tot de
zomervakantie afblazen. Hoe het met de
openluchtdienst zal gaan …. wie zal het
weten.
Mocht er onverhoopt toch iets georganiseerd worden, op welk moment en in
welke vorm dan ook, dan hoort u dat zeker.
De tam tam werkt toch ook in Roderwolde
??
We hopen elkaar snel weer in goede
gezondheid te kunnen ontmoeten !!!
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Vrouwenvereniging Roderwolde
Erelid Vrouwenvereniging Roderwolde
overleden
Op dinsdag 10 maart 2020 is ons langste
en erelid Ôfke Bathoorn op 100-jarige
leeftijd overleden. Ôfke was sinds de
oprichting 16 november 1945 lid van de
Vrouwenvereniging Roderwolde e.o. Zij
was altijd een trouw en behulpzaam lid en
heeft vele bijeenkomsten bijgewoond. De
laatste 11 jaar woonde zij in het verzorgingstehuis de Hoprank in Peize waar ze
het goed naar de zin had. Wij zullen Ôfke
missen als een spontane opgewekte vrouw.

INGEZONDEN

Veurjaor
De snijklokjes bluien,
Tussen ’t gras en ’t grint,
De bloumkes dij zuien,
Deur ’n zucht van de wind,
’t Sangen en ’t geel,
maank ‘ t gruin van ‘t gras,
een netuurliek jawail,
van ’t zuverste ras,
dij bluiende bloumkes,
zeggen dat ’t veurjaor weer wacht.

INGEZONDEN

Bevrijding, 75 jaar geleden
Het is 75 jaar geleden dat de oorlog is
gestopt. Een onderduikerslied zoals mijn
vader die zong en mijn moeder zong “de
ochtend van de 10e mei”.
Toen begon de oorlog.
Lied uit de begindagen van de oorlog 1940
De ochtend van de tiende mei
De zon stond aan de kim
Toen kwam er van de Oostergrens
Een vreemde vijand in
En allen waren toen paraat
En vochten hand in hand
En menig dappere soldaat
Viel voor zijn vaderland
Refrein
Ik denk aan hen, aan hen die zijn gevallen
Ik denk aan hen, in diepe medelij
Ik denk aan hen, aan al die duizend tallen
Die stierven op de Grebbe zij aan zij
Ons land verloor-de vijand kwam
En nam toen Holland in
Regeerde met zijn sterke hand
Vol ernst en valse zin
Maar Hollanders wij houden steeds
De Oranje boom in ‘t oog
O,Nederland, mijn Nederland
Wat waard gij vroeger schoon
Refrein
Al is Holland geen Holland meer
Waait nu de Duitse vlag
Houdt goede moed de tijd komt weer
Ja, zeker komt de dag
Dat van die gindse toren daar
De rood-wit-blauwe vlag
Over dit kleine Nederland
Zijn zege brengen mag
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Refrein
En onze lieve koningin
De moeder van het land
Verraden door een handje volk
Zit nu in Engeland
Mijn Nederland, mijn Nederland
Al ben je nog zo klein
Een echte Nederlander kan
Toch nooit een Duitser zijn
Refrein
De ochtend van de tiende mei de zon stond
aan de kim
Toen kwam plots uit de verre oost een
vreemde vijand in
Soms ratelt er een mitrailleur en toost mij
inderdaad
Een Nederlandse ooievaar met een oranje
staart
Denk ik aan hen aan hen die zijn gevallen
Ik denk aan hen in diepe medelij
Ik denk aan hen aan al die duizendtallen
Die stierven op de Grebbe zij aan zij

Overal zijn gevaren te duchten.
‘k Ben onschuldig ‘k heb nooit iets misdaan.
Zwervend door bos en velden.
Door alle weer en wind.
Het zal me eens verlossen.
Wanneer Eng’land het wint.
Dan zal ik weer kunnen leven.
Vrij zijn op deez aard.
Dan zal ik de moffen bestrijden.
Omdat ik hen zo haat.
Refrein:
Men wordt steeds wee verjaagd en verdreven.
Zonder geld en niet wetend waar heen.
Men ontneemt mij de lust om te leven.
Is deez aard dan niet voor iedereen.
Overal waar ik kom moet ik vluchten.
Angst en vrees vormt mijn hele bestaan.
Overal zijn gevaren te duchten.
‘k Ben onschuldig ‘k heb nooit iets misdaan.

Archief: Gerry Smink-Bles te Westervoort
Onderduikerslied
Er is geen plek op aarde.
Waar ik me bewegen kan.
Niets heeft voor mij meer waarde.
Al ben ik een vluchtend man.
Onschuldig ben ik veroordeeld.
’t Leven is o zoo moe.
Wat moet ik nu beginnen.
Waar moet ik nu naar toe.
Refrein:
Men wordt steeds weer verjaagd en
verdreven.
Zonder geld en niet wetend waar heen.
Men ontneemt mij de lust om te leven.
Is deez aard dan niet voor iedereen.
Overal waar ik kom moet ik vluchten.
Angst en vrees vormt mijn hele bestaan.
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RONDJE OM DE KERK

Het groter verband
Sybrand van Dijk

Met één persconferentie viel mijn leven
uit elkaar. Ik begreep de noodzaak van
de maatregelen, maar ik voelde óók een
gevoel van rouw. Alles waar ik van hou, is
voorlopig niet mogelijk. Mijn werk, mijn
leven, bestáát uit ontmoeten. Bij mensen
thuis. Rondom vreugde, verdriet, zorgen en blijdschap. Ik ontmoet mensen bij
gespreksgroepen, bijbelkringen en in vergaderingen. In het hart van dat alles staan
de kerkdiensten. Voor mij een vindplaats
van vriendschap en menselijkheid. Voorbij.
De avond van de allereerste persconferentie, daalde er een grote wolk spreeuwen
neer in de bomen van onze tuin. Ze kibbelden om een plekje tussen de takken. De
kwetterden en pruttelden. Zij wisten niets
van onze mensenzorgen. Zij waren met
heel andere dingen bezig. Zij vroegen zich
af of er genoeg eten voor hen te vinden
was en waar ze zouden kunnen nestelen.
Terwijl zij daar zaten, ging de zon hartverscheurend mooi onder.
Daar stond ik dan met mijn leven. Mijn
leventje. Midden in een veel groter verhaal
dat gewoon dóórgaat. Het troostte mij. Je
wordt gedragen door een werkelijkheid die
veel ruimer is dan alleen jouw bestaan.
Maar misschien ging er ook wel een stem
van uit. Misschien riepen die spreeuwen,
zonder het zelf te weten, ook wel op om
voor dat grotere verband zorg te dragen.
Niet alles wat wij willen kán ook. Er zijn
grenzen. Als wij onderdeel zijn van – en
dat zíjn wij, wij staan niet los van wat wij
natuur noemen, wij staan niet los van
de aarde, wij zijn er onderdeel van, dan

worden wij opgeroepen ook in die samenhang te léven.
We zijn een paar weken verder, inmiddels.
Ligt het aan mij, of is de wereld werkelijk
een beetje anders? We vragen ons af hoe
we over de afstand heen contact kunnen houden. Er wordt bij de Hullen en de
Noorderkroon gemusiceerd. We zetten
teddyberen achter het raam. We plakken
de poster van De Wolmer aan het venster.
We applaudisseren voor de verpleegkundigen, we waarderen het werk dat we
eerder voor vanzelfsprekend aannamen:
de vuilnismannen, de postbezorgers, de
winkeliers. Ze doen het toch allemaal maar.
We zijn in een groter verband opgenomen.
Allereerst dat van onszelf, mensen. Ik denk
dat we dat niet eerder zó indringend hebben gevoeld. “Een man weet pas wat ‘ie
mist, weet pas wat ‘ie mist, als ze er niet is”,
zong ooit De Dijk. En zo is het. We weten
nu, wie we zijn voor elkaar.
Ik denk deze weken intens aan al die families waar iemand ziek is geworden. Ik denk
intens aan de families waar mensen zijn
gestorven. Er is heel veel verdriet, zorg
en angst. En ik hoop, dat zij het óók ervaren. Er staan heel veel anderen om hen
heen. Met hun warmte. Hun liefde. En hun
gebeden.
De spreeuwen zitten inmiddels ritselend
onder onze dakpannen te broeden.
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Dit kan uw advertentie zijn.
Bed & Breakfast
debommelier@outlook.com
www.debommelier.nl
tel: (+31) 6 45333588

Harry en Jolande Krap
Diaconielaan 2
9315 PD Roderwolde

Wilt u adverteren De Wôlmer?
Neem dan contact op met de redactie

 


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
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wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer
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NATUUR EN OMGEVING

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

Vlinders en Libellen
Het voorjaar is begonnen en de “winterslapers” zijn weer ontwaakt. Een aantal
zoogdieren zet in het winterseizoen
hun stofwisseling en energieverbruik
(voedselvertering, ademhaling, lichaamstemperatuur) op een laag pitje, waardoor
ze maandenlang kunnen overleven zonder
voedsel en weinig zuurstof.
Zoogdieren zijn warmbloedig en dat wil
zeggen dat hun lichaam warmte produceert. Andere soorten, zoals reptielen,
amfibieën en insecten zijn koudbloedig
en dat betekent dat ze zelf geen warmte
produceren, maar afhankelijk zijn van
de omgevingstemperatuur. Het is logisch
dat ook deze soorten in de winter een
winterslaap houden, omdat de lage buitentemperatuur hun lichaamsfuncties zo goed
als stillegt. Ze kruipen ondergronds of op
plaatsen waar de vorst hen niet of nauwelijks kan bereiken. Bij het stijgen van de
temperatuur in het voorjaar komen ook
deze soorten weer tot leven. Veel van deze
soorten kennen meerdere levensfasen,
die door middel van een gedaanteverwisseling (metamorfose) in een nieuwe fase
overgaan.
Dat is bijvoorbeeld het geval bij insecten
en vlinders. Na de fase als eitje worden het
larven of nimfen en vervolgens vindt “verpopping” plaats. De larve of rups is zacht
en beweeglijk en gebruikt (veel) voedsel,
waardoor hij groeit en in sommige gevallen
meerdere keren vervelt.
De pop is vaak hard en beweegt niet of
nauwelijks en neemt geen voedsel tot
zich. Bij de “ontpopping” verschijnt de

De rupsen van het landkaartje (vlinder)
leven in groepen bij elkaar. Deze
groep zat in de brandnetels van de
voormalige vuilstort aan de vaart.

Het landkaartje kent meerdere patronen.
Deze zat vorige zomer in onze tuin.

volwassen insect, imago genoemd. Die
metamorfose kan bij sommige soorten wel
enige jaren duren. Het imago (vlieg, libelle,
vlinder) zorgt voor de voortplanting en
leeft meestal maar één seizoen.
Er wordt gezegd dat vlinders pas bij 14º
C verschijnen, maar we hebben op zonnige dagen in maart al diverse vlinders
kunnen waarnemen. Net als alle andere
insecten nemen de meeste vlindersoorten in aantal af, maar de opwarming van
de aarde zorgt er wel voor dat er soorten
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in Noord-Nederland verschijnen, die we
hier vroeger niet zagen. Dat kan mooi zijn,
maar ook lastig. Denk maar eens aan de
eikenprocessierups, die voor veel ongemak
zorgt, (al stelt het in vergelijking met het
Coronavirus natuurlijk weinig voor).

Oranjetipje. Het zal je niet verbazen dat je
de vlinders kunt waarnemen in dezelfde
periode als de bloeiperiode van de waardplant. In april-mei kunnen we dus vast het
oranjetipje zien, het overwegend witte
vlindertje met de oranje vleugelpunten.

De rups in processie en de (nacht)
vlinder van de eikenprocessierups (foto’s
resp. rtv Drenthe en rtl nieuws)

Nachtvlinders en motten zijn vaak saai van
kleur, hoewel ook daar uitzonderingen op
zijn, zoals Groot Avondrood, een prachtige bruin-paarse vlinder. Nachtvlinders
of motten worden bestudeerd door het
ophangen van een wit laken met een
schijnwerper erop.

Het Groot Avondrood, een nachtvlinder
met fraaie kleuren, ditmaal in
daglicht gefotografeerd

Oranjetipje op waardplant
(pinksterbloem) foto: Kars Veling

Het is ongetwijfeld bekend dat, wanneer je graag vlinders in je tuin ziet, je
een zgn. vlinderstruik moet planten. De
paarsblauwe bloemtrossen oefenen een
grote aantrekkingskracht uit op vele
vlindersoorten.

Vlinderstruik met vlnr: distelvink,
dagpauwoog en atalanta

Veel vlinders kiezen een speciale plant
om hun eitjes op te leggen. Het Groot
Avondrood doet dat op het Wilgenroosje.
We noemen dat een ‘waardplant’. Zo is
de Pinksterbloem de waardplant van het

Ook libellesoorten kennen hun waardplanten. Zo is het Krabbenscheer de plek waar
de Groene Glazenmaker zijn eitjes aan
hecht.
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Dat is overigens niet gebonden aan de
periode dat deze moerasplant bloeit, want
de levenscyclus van de groene glazenmaker neemt een periode van jaren in beslag,
waarbij de larve zich 3 tot 4 jaar op waardplant bevindt. Niet alleen de libelle is vrij
zeldzaam, maar ook het krabbenscheer
is bijzonder, omdat het een aanwijzing is
voor water, waar vrijwel geen (chemische)
verontreiniging in zit. In De Onlanden
komt veel krabbenscheer voor en dus ook
groene glazenmakers.

Larve van de groene glazenmaker op
krabbenscheer. Foto: Adri de Groot

NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

-115.000-12.000 – Het laatste ijs
Acht afleveringen ver wordt het nu
wél eens tijd dat we met al die ijstijden
ophouden, maar ik kan nog niet om de
alleraatste heen die, tussen 115.000 en
12.000 jaar geleden, vanuit Scandinavië
niet verder kwam dan Noord-Duitsland.
Ondanks dat was het hier in deze periode
soms nog knap koud en was de ondergrond vaak permanent bevroren in een
z.g. toendraklimaat, vergelijkbaar met het
tegenwoordige weer in Siberië.
Het landoppervlak was toen veel groter
dan nu: omdat veel water in ijs was vastgelegd stond b.v. de Noordzee meestal
droog en kon het huidige Engeland te
voet worden bereikt. In de koudste periode (23.000-18.000 jaar geleden) stond
de zeespiegel zelfs 110 m. lager dan
tegenwoordig!
In warmere periodes kon de bovengrond
soms wat ontdooien en trokken de vegetatie en het wild noordwaards. Het is in deze
warmere fasen dat we in onze contreien
de eerste mensen tegen komen, die jaagden op het wild dat hier toen leefde. De

mammoet is hiervan natuurlijk het meest
spectaculaire voorbeeld, maar vlak ook
niet de wolharige neushoorn en de bosolifant uit....
In Roderwolde zijn geen overblijfselen van
ijstijdbewoners bekend, maar de Zijenrug
( in het verlengde waarvan Foxwolde
en Roderwolde liggen) is een bekende
vindplaats van hun werktuigen zoals
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vuistbijlen. In de buurt van Peest zijn er
zelfs twee concentraties van stenen werktuigen gevonden, waarvan men aanneemt
dat die zo’n 50.000 jaar geleden door rondtrekkende jagers zijn achtergelaten.
In de bodem en aan het oppervlak zien we
hier wél herinneringen aan deze periode.
In verse bodemprofielen zoals in slootkanten zie je soms z.g. “vorstwiggen”, die zijn
ontstaan in een regelmatig opdooiende
en weer bevriezende bovengrond. Nog
markanter zijn z.g. “pingo’s” (een Eskimo
woord voor “heuvel die groeit”), ontstaan door een aangroeiende ijslens in de
ondergrond die het bovenliggende bodemmateriaal opzij drukte. Na het smelten van
de ijslens bleef er een gat met een ringwal
over. Het gat is later meestal weer met
veen opgevuld.

van de Onlandse Dijk (de “Kooihoogte”).
Daar waar het zand werd “uitgeblazen”
bleef een vloertje van kleine steentjes
achter, dat later dan weer door dekzand
bedekt kon worden. Als je goed kijkt zie
je in een vers zandprofiel soms zo’n dun
laagje steentjes zitten.

VAN ONDER DE WIEKEN

Molen dicht en toch
werk verzet
Dirk Magré

Ook deze maand zal het coronavirus veel
aandacht krijgen in de Wôlmer. Voor de
molen zijn er natuurlijk ook effecten. Zo
hebben we op de eerste zaterdag van de
maand april de molen gesloten gelaten.
Wel heb ik heel wat keren de molen laten
draaien, maar dan wel:

Rond Roderwolde kunnen we nog verschillende pingoruïnes terugvinden
(men gebruikt het woord pingoruïne
om aan te geven dat de oorspronkelijke
vorm door erosie en menselijk ingrijpen
meestal behoorlijk is aangetast). Daar
waar de oude laan langs de Tennisbaan
bij het dal van het Peizerdiep komt (“het
Bommelier”) ligt er eentje, waarvan het
veen in de ondergrond van vlak na de ijstijd stamt. Net buiten Roderwolde aan de
Roderwolderdijk zou er aan de kant van
de Waalborg ook wel eens eentje kunnen
liggen.
Krachtige sneeuwstormen namen in
koude perioden zand mee, dat zich tegen
bestaande oneffenheden ophoopte of in
een dikke laag werd afgezet. Dit is het
z.g. Dekzand dat hier in onze omgeving
vaak aan het oppervlak wordt gevonden.
Soms verstoof dit dekzand in de vorm van
duintjes, die we nu nog kennen als kleine
zandkoppen, zoals b.v. die aan het begin

Werkzaamheden
Op 21 maart begon de lente. Tijd om eens
in de kap te gaan kijken naar de activiteiten van de kauwtjes.
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En ja hoor: het eerste hoopje takjes als
basis voor een nest was er weer:

Hier waren de vogels echt in de kap gekomen om op een uitgezochte plek echt een
bouwwerk te maken:
Nou heb ik niet zo veel verstand van
vogels en zeker niet van hoe ze hun nesten
bouwen.

De kauwtjes gaan maar een klein stukje
naar binnen en laten dan de meegebrachte
takjes naar beneden vallen. Het duurt
heel wat dagen voordat de stapel zo hoog
is, dat ze er een nest in bouwen. Hierover
berichtte ik vorig jaar ook. Dit werd mij
nog eens duidelijk, toen de molen een stuk
gekruid was en de plek waarlangs de takjes
werden gedropt precies boven het trapgat
terecht was gekomen. Nu lagen er heel wat
takjes en ook mos op en onderaan de trap:

Wel dacht ik al te hebben gezien dat er
kraaien onder de kap doken. Uit de informatie die ik opzocht leerde ik dat die
vogels hun nest graag maken in een vork
van takken. Daar voldeed deze plek dus
ook aan.
Helaas voor zowel de kauwtjes als de
kraaien, ruim ik het nestmateriaal steeds
op (meestal om de dag, maar het kraaiennest groeide zo snel dat ik er echt een
aantal dagen na elkaar mee aan de slag
moest.
Rustplaats
Als je zo hard aan het werk bent met nest
bouwen moet je af en toe ook uitrusten.
Dat doen de vogels bij voorkeur op een van
de wieken.
Toen ik de molen zou laten draaien en een
volgende wiek voor de stelling liet komen
om daar het zeil voor te leggen, bleek dat
de wiek niet allen rust- maar ook poepplek
was:

Nieuw voor mij was een andere manier
van nest bouwen:
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Tuinonderhoud
Ook onze “tuinploeg” is al weer een paar
keer aan het werk geweest. De graskanten
voor de molen zijn allemaal keurig afgestoken. Ook is met de schoffel stevig werk
verzet onder de heg.

Verrassing
Op dinsdag 14 maart hoorden wij ineens
gebrom van een of ander machine voor
aan de straat. Dat geluid kwam steeds dichterbij. Het bleek dat de borstelmachine die
bezig was met de stoepen en de straatkanten ook even de hele straat voor de molen
meenam. Dus die is geheel onverwacht ook
weer grotendeels van het onkruid ontdaan!
Museum
Voor in het graanmuseum hebben we een
flinke stapel foto’s (met teksten) op aluminium laten printen.

Met gepaste onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter werd heel wat werk verzet
door een bewust klein gehouden groepje
vrijwilligers.
In combinatie met het regelmatig maaien
van het gazon ziet het er allemaal weer
picobello uit.
Karrenvrachten vol tuinafval leverde dit
op.

Deze zijn voor het boven nieuw in te
rechten deel over de geschiedenis van de
molen en wie er allemaal door de jaren
heen eigenaren, beheerders en molenaars
zijn geweest.
We kunnen niet wachten om hier een
mooie presentatie van te maken en we
hopen van harte in de loop van de zomer
dit met al onze bezoekers te kunnen delen.
HERHAALDE OPROEP: “Creativiteit en
Woldzigt”
We hebben nog ruimte beschikbaar:
Heb je zelf voorwerpen in huis, die feitelijk
onder het thema “Woldzigt en creativiteit”
vallen en wil je die beschikbaar stellen
(bruikleen, dan wel gift), dan houden we
ons zeer aanbevolen.
Laat het ons weten via de email
info@woldzigt-roderwolde.nl of neem
contact op met een van ons.
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Activiteiten Woldzigt en voor de
komende tijd:
hhNiet eerder dan 1 juni gaan de molen
en Meulenkaomer open voor het
publiek.
hhHoud de website in de gaten (en een
volgende Wôlmer). Alles is onzeker.
We weten nog niet hoe lang de huidige
maatregelen van kracht blijven.
hhOok moeten we goed nadenken over
hoe om te gaan met de 1,5 meter maatschappij. Dat zal binnen in de molen
moeilijk te realiseren zijn.
hhZaterdag 6 juni. Zeker nog onder
voorbehoud: Zoals steeds op de eerste
zaterdag van de maand: 13:30 – 17:00
uur olieslaan.
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

COLUMN

Hulpvaardigheid onder druk
Henk van Kalken

We leven in een bizarre tijd. De maatregelen om dit vermaledijde virus eronder te
krijgen liegen er niet om, en roepen soms
vreemde reacties bij ons op.
Ik beleefde bij de supermarkt weer een
avontuur, dat mij duidelijk maakte hoe vervreemdend reacties kunnen zijn. Ik verliet,
het boodschappenwagentje gevuld, licht
rammelend de supermarkt. Buiten koerste
ik richting auto, ik liep op de weg, en ik
hoorde een kort klinkende kreet en een
onbeschrijflijk, dof geluid. Ik keek om en
zag op een meter of dertig een vrouw languit op straat liggen. Naast haar stond een
rollator, die ze kennelijk had los gelaten.

Normaal gesproken vlieg ik in situaties als
deze op het slachtoffer af om zo snel mogelijk hulp te verlenen.
Van Kalken, Ridder zonder vrees of blaam.
Maar deze keer onderdrukte ik tot
mijn eigen verwarring mijn impuls.
Coronavirus! Besmettingsgevaar! Er ontstond een innerlijke dialoog. ‘Ja, maar je
kunt dat arme mens daar niet laten liggen.
Nee, maar een besmetting wil je ook niet.
De Ridder versus de bangbroek. De Ridder
won.
Ik zocht een parkeerplek voor mijn
wagentje en zag intussen dat de meeste
omstanders eveneens als aan de grond
genageld stonden, waarbij ze mij en elkaar
onderzoekend aankeken. Ga jij of ga ik.
Nee, ik ga. Of toch maar niet. Corona, zag
ik iedereen denken. Het besluit van de ridder in mij zag zijn voornemen geblokkeerd
door twee vrouwen die de lethargie onderbraken en bij het slachtoffer neerknielden.
Drie minuten later kwam, het koffertje in
de hand, een lange, jonge dokter uit zijn
praktijk vlakbij gelopen die bij de gevallen
mevrouw neerknielde. ‘Ben u ook misselijk?’ hoorde ik hem vragen. Ik verliet
gerustgesteld, maar ook opgelucht het
toneel.
Ik ben nog niet helemaal uitgedacht
over de vraag of de huidige situatie ons
legitimeert om de normale, menselijke
hulpvaardigheid los te laten. Ik bedoel, wat
is anderhalve meter afstand als iemand ligt
te lijden? Of moeten we weer wachten op
nieuwe instructies van minister-president
Rutte en de zijnen?
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ROWOLMER DROKTE

Ofzeggen
Albert Boelen

Net as veurig jaor, plukte ik een bossien
pinksterbloemen met Paosen; veur mien
mam. Nog meer as veurig jaor moet ik
deinken an heur uutspraok: ‘as Paosen
en Pinkstern op ien dag valt, dan….’. (Ede
Staal hef d’r een mooi liedtien op maokt).
Tja, dan….; misschien is d’r dan wal een
einde kommen an ’t gedoe met de Corona.
Het blef veurlopig nog een vrömde tied.
An de iene kaant is ’t de leste tied arg stil
en rustig, vanwege die Corona; an de aandere kaant is d’r veul drokte um de dingen
juust gooud en veural verstaandig te dooun
in dizze tied. Het is niet allenig die anderhalve meter, mor ’t is ok het ofwegen oj
ok de dingen doet, die’j normaol zullen
dooun: hen je olders gaon, hen de winkel
gaon, een praotie maoken met de buurman,
eebm rondfietsen, ’n koppie suuker lienen,
bekenden fielsteren, eebm koffie drinken
op de hoouk en gao zo mor deur. Olders
zit met ’t zwiet op de rugge met de kinder
veur ’n bieldscharm en veur sommige kinder maokt, dat de vastigheid van de schoel
heur aorig in de war brengt, waor de olders
dan weer flink met in de mage zit. Körtum,
dikke drokte en veural een flinke anslag
op oes anpassingsvermeugen.
In de kraanties lees ie veul: ‘giet niet deur
– giet niet deur’ en zölf moej ok veul dingen ofzeggen. Non is d’r met dat ofzeggen
altied wat vrömds an de haand. Dat doej
zomor niet en aj ’t doet, dan wordt het je
niet altied in daank ofnummen. Eebm
niet hen een vergaodering gaon, umdat ie
met je vrouw oet eten wollen (“dat kun’j
ok wal op ’n aandere aovend dooun ja”), of
umdat ie de buurman eebm wilt helpen
met de stront (“dat zul snommedaags ok

toch wal kunnen”) of aj neudig eebm in de
tuun moet (“dat kuj jao mörgen ok nog wal
dooun: ie hebt ja tied genog”) en gao zo
mor deur. Zo makkelijk ko’j d’r niet van of.
Allenig, zo heb ik leerd, aj as reden hebt:
“ik heb vanaovnd een verjaordag”; dan binj
spekkoper. “Oh ja, daor moej vanzölf hen”.
Non bin ik niet zo’n verjaordagvierder, dus
ik bin altied verbaosd west over het gemak
en veural ok het belang van zo’n verjaordag. Over zeeikte en overlieden huuf wij ’t
niet te hebben, mor verjaordagen schient
toch wal geweldig belangriek te wezen. Dat
zölfde kuj zeggen van jubilea; bij veurbield
het 75-jaorige jubileum van Dörpsbelangen
én vanzölf ok van de Vrouwenveriening.
Deur die verjaordag zette de Corona dit
jaor een hiele dikke streep – en dat zal alleman wal begriepen.
Zunde van al die versierde wagens, van
al die meinsn, die al gangs waren, van de
schoel, die zo mooi metwarkte deur heur
schoelfeest een jaor te vervroggen en alle
veurbereidingscommissies, die zo geweldig hard warkt hebt. Zölfs een verjaordag
struukelt dan over dat vervelende virus.
Opiens giet het dan niet meer over het
al dan niet deurgaon, of over al dan niet
ofzeggen: opiens heb wij met zien allen
gooud in de gaten, dat er belangrieker dingen bint; dat gezondheid opiens alles is en
wij daor deurgaons nogal makkelijk over
kunt dooun.
De bielden van olde meinsn in verpleeghuuzen, die gien bezuuk meer kriegt en die
allenig oet de tied komt, kriej haost niet
meer uut je kop. Dat is pas echte drokte !
Mien vrouw warkte lang met doof-blinde
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gedichtie over ’t gevuul in de tied van
Corona. Het zal ok wal in De Krant kommen, mor ik wol het ok graag hier in de
Wôlmer an jullie laoten zien.
meinsn: veur die meinsn (oldern in een
tehoes argens in oes laand) is bellen, of
‘skypen’, of ‘zoomen’ hielemaol niks: ien
menier is d’r veur dizzze meins um nog ’n
beetien contact te hebben en dat is anraking, gevuul. En dat mag non net niet meer
in dizze ‘anderhalve meter-tied’. Umtrent
de helft van de bevolking van dat tehuus
is al oet de tied kommen; allennig en
verdrietig.
Ien metwarker, Bert, hef daor besleuten
zuk d’r niks meer van an te trekken: hij is
gaon wonen in dat tehoes, maokt zuk niet
meer drok um handschoenen of pakkies
en blef die meinsn met gevaor veur eigen
leebm anraken en strelen. Hij hef ’t hielemaol had met die Corona. Bert is ’n held
! Da’s ’t mooie van dizze gekke tied: d’r
kompt weer helden. In die zin, is d’r hoop.
D’r is trouwens iene, die niet ofzegt hef
en dat is ’t veurjaor. Die trekt zuk van al
’t gedoe niks an en is gewoon met volle
kracht begunt. Misschien ok wal ’n held.
Lao’w daor mor wat moed uut halen. Ik
wol undertied ok al haost begunnen met
ofzeggen veur dizze ‘drokte-stukkies’, mor
ik bin nog niet hielemoal jaorig.

Nog eebm wieder….
Ie wit het bijkaans wal: met ’n klein kluppie Dreintse-taol-liefhebbers underholle
wij een rebriek in ‘De Krant’. Zo um de
dree week schref ien van oes een stukkie,
dat ‘Moi Noordenveld’ het. Ien van die collega’s oet dat kluppie is Henny Bouwman
uut Nörg. Ze schref altied under de naam
‘Henderkien’. Zo schreef ze körts een mooi

Corona veurjaor 2020

jij pakt oons zoveul knuffels aof
knuffels met oonze (klein)kinder
wij zit hier met ‘n beiden in hoes
en zij met mekaor daorginder
maor ...
jij pakt oons niet ‘t veurjaor aof
de forsythia steit oetbundig in blui en
de magnolia is een en al roze pracht
jij pakt oons niet ‘t veurjaor aof
jij pakt oons bezeukies aof
bezeukies an femilie, an vrienden
bezeukies an (schoon)ma in ‘t tehoes
de sloten aofdeling is nou echt sloten
zij maarkt der niet zoveul meer van
maor wij zit hier verdretig thoes
maor ...
jij pakt oons niet ‘t veurjaor aof
de prunus bluit as nooit teveur
tielozen, hyacinten, madeliefies
geeft oonze tuun weer kleur
jij pakt oons niet ‘t veurjaor aof
jij pakt oons oonze vrijheid aof
quarantaine, wij weet nou de betekenis
en wij weet ok veur altied en immer
ho gevaorlijk zun aokelig virus is
maor ...
jij pakt oons niet ‘t veurjaor aof
de klimhortensia gef alweer blad
en de skimmia ruuk ie al van ver
jij pakt oons niet ‘t veurjaor aof
is dat dudelijk Corona?
jij pakt oons niet ‘t veurjaor aof!
Henderkien
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café HET RODE HERT

voor al uw voetproblemen

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

| Hoofdstraat 44 Roderwolde

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

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde

Kunstenaar/Curator/Docent

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

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Belevenissen in Roderwolde
Aan de oproep op Facebook van Sybrand van Dijk om te vertellen hoe Rowolmers deze
weken beleven, is goed gehoor gegeven. Hieronder verslagen, columns, een berenzoektocht en andere verhalen. Ook voor het volgende nummer van de Wôlmer is uw kopij
van harte welkom. U kunt uw verslag sturen vÓÓr 15 mei naar de.wolmer@gmail.com.

Creativiteit tijdens Corona
Mina Hommes-van der Vlag

In deze onzekere tijd van de Coronacrisis
horen we veel zorgwekkende verhalen
over stervende mensen. Gelukkig geeft
de meerderheid massaal gehoor aan de
maatregelen van de overheid en houden
we anderhalve meter afstand en blijven we
zoveel mogelijk thuis. Ook al valt dat laatste niet altijd mee.
Familiebezoek is er niet bij en om de tijd
zinvol te benutten, wordt er massaal in de
tuin gewerkt, geklust, gewandeld, maar
ook gehobbyd.
De creativiteit staat op een hoger niveau.
Zo heeft onze buurvrouw een initiatief
voor de kinderen bedacht, waaraan veel
Rowolmers gehoor hebben gegeven. Ik
heb begrepen dat het om het tellen vaknuffelberen gaat, die voor de ramen van
woningen worden tentoongesteld.
Maar ook handwerk neemt toe. Zo waren
er al veel vogelhuisjes aan de Hoofdstraat
in Roderwolde, maar nu zijn er nogal wat
bij gekomen. Hele mooie uitgewerkte
exemplaren. Ware kunstwerken. Het
exemplaar op bijgaande foto’s bevindt zich
aan een boom tegenover het witte huis
naast de molen.
Wie zijn ogen de kost geeft, zal aan de
Hoofdstraat nog meer mooie exemplaren
ontdekken, waar veel zorg aan is besteed.

Zo brengt deze tijd toch nog iets moois met
zich mee.

Coronacrisis en ontstemming
Henk van Kalken

Je komt er als columnist niet onderuit:
de Coronacrisis. Ik besloot – het was in
de eerste week van de crisis - om naar
dezelfde supermarkt te gaan waar ik eerder een wonderlijke man tussen de deuren
ontmoette.
Wie weet gebeurde er wel weer iets. Ik liep,
gewapend met m’n wagentje, zoekend tussen de schappen en noteerde in gedachten
wat er allemaal al niet meer was. Omdat
ik val in de categorie ‘kwetsbare ouderen’ hield ik in overeenstemming met het
advies van de deskundigen zoveel mogelijk afstand. Een groot aantal hamsteraars
struikelde bijna over hun eigen winkelwagentjes in hun haast te graaien wat er
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nog te graaien was. Twee dames in mijn
leeftijdscategorie stelden zich bij de grote
koeling links en rechts naast mij op en
bediscussieerden hun huiselijke voorraden,
mij in stereo in het gezicht blazend. Ik hief
mijn rechterarm en hoestte krachtig. Dit
had onmiddellijk het gewenste effect. Zij
stoven gezien hun leeftijd met opmerkelijke snelheid van me vandaan en staarden
me met grote ogen aan. ‘Ja, het heerst, hè?’
Ik glimlachte hen beleefd toe.
In mijn karretje lag inmiddels wat ik nodig
had, op keukenpapier na. Richting kassa
stond een personeelslid toiletpapier en
keukenpapier op de daarvoor bestemde
pallet te stapelen. Ik plukte een pak van
de stapel en werd geconfronteerd met een
middelbaar ogende man, die eerst naar het
pak keukenrollen staarde, waarna hij zijn

vertoornde blik op mij richtte. Zijn donkeromrande bril vergrootte het effect van
gestrengheid nog eens. ‘Wel ja, graai maar
lekker hoor, hamster maar flink!’ Hij klonk
ontstemd.
Waar ik vandaan kom zijn de meeste
mensen gewend om direct en assertief te
reageren. Ik ben – soms helaas – hierop
geen uitzondering, en zonder aarzelen
riep ik: ‘Tja, ik heb nogal een krachtige
stoelgang , dus ik heb extra groot toiletpapier nodig!’ De aanwezige fronslijnen in
het gelaat van de nu duidelijk vertoornde
man verdiepten zich. Hij draaide zich
om en liep hoofdschuddend weg. Deze
Coronacrisis haalt naast veel goeds en
solidariteit, ook niet altijd het allerbeste in
mensen naar boven.

Voorjaar 2020
Er was eens een piep, piep, piepppppp klein beestje,
dat hield wel van een feestje.
Maar, o wee, dit had ie erg verkeerd ingeschat;
de hele mensenwereld ging plat!?!
Terwijl de lente de natuur naar buiten liet ploppen,
moesten alle mensen zich in huis verstoppen.
Een pandemie heette dit gebeuren
en het had vele doden te betreuren.
Maar ondanks alle pijn en verdriet,
lag er toch ook weer een mooie tijd in het verschiet.
Laten we daar op hopen.
Want ’hoop doet leven’ is al een heel oud gegeven.
24-03-2020
Sterkte!
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Digitaal schilderles tijdens de Corona crisis…..
Fokko Rijkens

Hoe zien de weken eruit tijdens deze
Corona crisis?
Nog voor de algehele “lockdown” besloot
ik met alle lessen in mijn atelier te stoppen.
Vlak daarna werd pas duidelijk hoe ernstig
alles zou worden. Een vriend uit Tilburg
verloor zijn schoonvader, een vriend uit
Groningen zijn moeder.
Voor mij als kunstenaar/docent komt de
klap hard aan: al mijn geplande workshops
aan basis- en middelbare- scholen en aan
particulieren, gaan niet door. Ook zijn veel
exposities geannuleerd. Erg teleurstellend
voor mij is dat er geen regeling is waar ik
op terug kan vallen.

overkoepelende onderwijsorganisatie/
Noordenveld benaderd met mijn idee om
digitale workshops te geven aan leerlingen.
Duidelijk is dat wij het komende jaar ons
leven anders moeten inrichten in “De 1 ½
meter Samenleving”.
Mijn atelier zal ik het komend seizoen
“ombouwen” tot een veilige plek waar 1 ½
meter afstand komt tussen de cursisten.
Mochten er op dit moment dorpsgenoten
zijn die advies willen over een schilderij
of tekening dan geef ik dat gratis digitaal.
Email: info@fokkorijkens.nl

Het zij zo…
Natuurlijk zijn er in deze tijden, ook
nieuwe mogelijkheden te bedenken:
1 daarvan is het digitaal lesgeven.Daar ben
ik direct na de lockdown mee begonnen.
Hoe gaat dat?
Ik vraag mijn cursisten om foto’s van het
schilderij waar ze mee bezig zijn op te
sturen. Net als tijdens de normale les geef
ik adviezen. Nu echter doe ik dit met een
i-Pad Pro, door op de foto van het schilderij te “schilderen” met een Pencil.
Het werkt hartstikke goed.
Voor mij is het prettig dat op deze manier
de lessen toch door kunnen gaan en
voor de cursist omdat die verder kan
met het schilderij. Inmiddels heb ik een
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Wat doen wij deze weken van intelligente lock-down
Wilma Bruin en Dirk Magré

Op Facebook zagen we een oproep van
Sybrand van Dijk om een bijdrage te leveren aan deze Wôlmer, omdat die in de tijd
van intelligente lock-down misschien wel
een beetje dun zou kunnen blijven. De
vraag was: “wil je vertellen hoe jij deze
weken beleeft?”
Molen draaien
Tja, vanuit de organisaties “De Hollandse
Molen” en het “Gilde van Vrijwillige
Molenaars” is gevraagd om het devies van
de regering “blijf zo veel mogelijk thuis” op
te volgen. Voor veel vrijwillige molenaars
betekent dat, dat ze moeilijk naar hun
molen kunnen gaan (een heel stel doet het
wel, alleen al als eerbetoon aan alle werkers die niet alleen in de zorg, maar ook in
andere sectoren onze maatschappij zo veel
mogelijk draaiende houden).

Peize in de Hoprank. Naar binnen en op
bezoek kan niet. Wel is er een mogelijkheid even op afstand te zwaaien en met
mooi weer kan moeder naar buiten op
het binnenterrein om vanachter een dubbele rij hekken even met elkaar te kletsen.
Moeder vond het alleen wel wat koud, dus
dat was van korte duur.
Boodschapjes kunnen in de hal worden
gedeponeerd en het personeel zorgt er
voor dat het bij moeder terecht komt.
Toeristen
Op eerste Paasdag, met het mooie weer,
was Roderwolde in trek bij een aantal
dagjesmensen. Met gepaste onderlinge
afstand werd bij de haven gebivakkeerd en
gepicknickt.

Voor mij geen enkel probleem, ik kan tenslotte van huis uit zo de molen in lopen.
Jullie hebben hem de laatste tijd vast wel
wat vaker zien draaien.
Dat is in ieder geval al een activiteit waar
ik mij mee bezig houd.
Wilma, het ziekenhuis en haar moeder
Voor Wilma, als verpleegkundige in het
UMCG, is er genoeg te doen. Zij werkt daar
drie dagen per week. Niet op de “corona
afdeling”, maar ze krijgt er wel genoeg van
mee: uitbreiding van werkuren; alle verloven ingetrokken. Eerst een paar keer extra
bereikbaarheidsdiensten. Dat is later weer
afgeschaft.
Verder probeert ze wat contact met haar
moeder te onderhouden. Die woont in

Nieuwe hobby
Ikzelf heb ook nog een nieuwe hobby ontdekt. Ik vond het altijd al wel leuk om eens
met een bouwplaat (bijvoorbeeld een plastic model van een lelijke eend) bezig te zijn.
Het nieuwe is: houten mechanische
modellen, die met allerlei slimme klemverbindingen in elkaar worden gezet. Geen
lijm nodig….
Ik begon met een knikkerbaan.
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Toen vond ik een model van een molen:

Dus nu heb ik al drie werkende modellen.
Dit zijn nog niet de laatste……
Tuin
Zoals zo velen wordt er ook nog enige tijd
aan de tuin en tuinmeubelen besteed.

Allemaal grotere onderdelen, maar ook
heel veel minuscule onderdelen (totaal
585 onderdelen; geschatte bouwtijd 12 tot
15 uur). Echt een hele klus en bijzonder
verslavend.
Als alles goed in elkaar wordt gezet, kan de
molen met behulp van een opwindmechanisme echt heel even draaien.
Maar ja, die 12 tot 15 uur waren toch een
keer voorbij. Dan verder zoeken op internet (ik noem geen namen, maar als je
zoekt op “Mechanical Models” dan kom je
vast een en ander tegen. Ook op Facebook
wordt geadverteerd door een leverancier).
Resultaat: een tweetal pakketten: een grote
truck met een bijbehorende trailer.

We zouden graag weer even bij Wilma haar
zoons en schoondochters langs gaan. Dat
bewaren we nog maar even tot het allemaal weer wat zekerder is voor onze en
hun gezondheid.
Boodschappen
Natuurlijk moet er ook af en toe gegeten
worden. Ik wil zo veel mogelijk ruimte om
me heen tijdens het boodschappen doen.
Ook heb ik niet zo veel zin om voor de
winkel in de rij te moeten staan, wachtend
op voldoende ruimte binnen.
Dit regel ik door in principe slechts twee
keer per week naar de winkel te gaan. Ik
zorg dat ik er om 8 uur ‘s morgens ben en
dan kan ik rustig mijn boodschappen verzamelen en is er overal voldoende ruimte.
Bevalt me prima.

Die is net klaar:

Voor iedereen:
MAAK ER HET BESTE
VAN EN BLIJF GEZOND

Hartelijke groet van
Wilma Bruin en
Dirk Magré
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Corona en natuur
Wil Schröder

Fietsend door De Onlanden mijmerde ik
over de gevolgen van de Coronacrisis voor
de Natuur. Wat zijn de gevolgen op korte
en op lange termijn? Wordt het straks allemaal beter, of wordt de natuur één van de
slachtoffers van deze wereldwijde crisis?
Je wordt de laatste weken overladen met
cijfers en statistieken waar je niet vrolijk
van wordt.
Onheilsprofeten komen met complottheorieën en anderen beweren dat de pandemie
een boodschap is, die ons bewust probeert
te maken van het feit dat de wijze waarop
wij de aarde exploiteren tot zelfvernietiging zal leiden.
Er zijn altijd verknipte geesten die met
deze theorieën aandacht proberen te trekken en gebruik maken van de verwarring,
die de ongrijpbare coronagolf met zich
meebrengt. Net als politici en opiniemakers die vinden dat de oudere generatie,
die te dik is en/of gerookt heeft, mag
worden opgeofferd aan het redden van de
economie(!) en (cyber)criminelen die van
de ontregelde maatschappelijke situatie
misbruik proberen te maken.
Er zijn gelukkig ook ontwikkelingen
waar je wèl blij van wordt. De hardwerkende zorgmedewerkers, die dag en
nacht slachtoffers van het virus verzorgen, levens redden, het lijden verzachten.
Onderwijskrachten (en ouders!), die hun
uiterste best doen om de jeugd les te
blijven geven, digitale programma`s ontwikkelen om bij de jeugd het gemis aan het
broodnodige fysieke onderwijs te compenseren, etc., etc. Ik hoop dat er van de
miljarden, die nu (terecht) beschikbaar

worden gesteld aan noodlijdende bedrijven, ZZP-ers en de culturele sector, wat
overblijft voor de broodnodige salarisverhoging voor die “helden” in sectoren als
zorg, onderwijs en veiligheid.
Het blijkt dat de natuur, waartoe inderdaad
ook een dood en verderf zaaiend virus
behoort, sterker is dan mens en economie.
Maar goed, wat doet de coronacrisis met
de natuur, dwz flora, fauna en landschap?
Het lijkt wel of de wereld een beetje op
zijn kop staat. In de verlaten straten van
de stad lopen dieren die daar niet thuishoren, zoals reeën en vossen. In parken,
bossen en natuurterreinen ontstaan files
van fietsers en wandelaars die, vanwege
de sluiting van kantoren, instellingen en
bedrijven, maar vooral ook van café’s, restaurants en andere uitgaansgelegenheden,
hun tijdverdrijf en ontspanning zoeken in
de natuur.
Natuurlijk is het mooi dat de mens zijn
omgeving herontdekt, maar ik vraag me af
of de meerderheid wel oog heeft voor plant
en dier, of dat ze gewoon buiten willen zijn.
Niks mis mee, maar er ontstaat wel druk
op de kwetsbare delen en er ontstaat wel
onrust voor de (schuwe) fauna. Er zijn
geen natuurgidsen mee die ze daar op wijzen en uitleg kunnen geven over wat je wel
en beter niet kunt doen in bos en veld.
En dan het probleem waar het nieuws vol
van stond vóór de Coronacrisis, het klimaatprobleem en vooral de stikstofcrisis.
Stikstof is een onmisbaar element voor alle
levende organismen, maar de geweldige
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overdaad is weer funest voor de biodiversiteit. Door die grote stikstofuitstoot
groeien bepaalde soorten overdadig en
verdringen daardoor veel andere soorten
die van groot belang zijn voor de noodzakelijke verscheidenheid in soorten, dat
voor een gezond ecosysteem onmisbaar
is. Als bloemen en kruiden verdwijnen,
heeft dat gevolg voor het verdwijnen van
insecten, vlinders en bijen, die weer een
onmisbare rol spelen in de bestuiving van
(voedsel)gewassen.
Eén van de positieve gevolgen van het stilliggen van een deel van de bedrijvigheid
en de afname van weg- en vliegverkeer
is het feit dat water en lucht nu al schoner worden. (In Venetië zwemmen sinds
decennia weer vissen in de grachten en in
India kun je op meer dan duizend kilometer afstand de toppen van de Himalaya
weer zien). Is daarmee het stikstofprobleem opgelost? Nee, want een volledig
herstel vergt tientallen jaren en ik ben
bang dat het milieu bij de herstart van het
economisch leven na Corona misschien
zelfs extra wordt belast om “de schade in
te halen”. En dan is er nog de agrarische
sector, die ook voor een belangrijk deel
voor het stikstofprobleem verantwoordelijk wordt gehouden. Is er straks nog geld
voor de sanering van bedrijven om de productie (lees veestapel) terug te dringen?

Berenzoektocht
We hebben ze allemaal gezien, de beren
voor het raam van vele huizen in ons dorp.
Heel veel kinderen zijn op berenjacht
gegaan en hebben ze geteld. Het zijn er een
heeeeeeleboel. Maar weten jullie ook waar
de beren die op onderstaande foto’s staan
wonen ?
Ga op pad en zoek de beren, heb je er één
gevonden schrijf dan onder de foto het
juiste adres (straat + huisnummer). Heb je
ze allemaal dan kun je de oplossing inleveren bij Dity (Bovenland 10).
Voor de winnaar (als er meer zijn wordt er
geloot) hebben we een prijsje.
Als je wilt weten of je antwoorden goed
waren, bewaar dan een kopie, want de
oplossing staat in de Wôlmer van mei.
Wij wensen jullie heel veel plezier bij het
zoeken.

Laten we positief eindigen. Misschien
worden we door de Coronapandemie met
de neus gedrukt op de kwetsbaarheid van
onze leefomgeving, worden de Trumps,
Bolsonaro’s (en Baudet’s) teruggefloten en
worden de klimaatdoelstellingen toch nog
op tijd gehaald!
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Ondertussen in Roderwolde – troost
Albert Boelen

Een mens kan van hip-hop houden, of
van blues, rap, jazz, klassiek, rock, new
age of Nederlands allerlei. Ook kun je
van feestmuziek houden, van toeters en
van blaosmeziek. Maar altijd is er één
muziekstuk, één lied of één uitvoering,
die eigenlijk iedereen bevalt; die eigenlijk
niemand ‘lilluk’ kan vinden. Zo is het met
muziek, met weersomstandigheden en
zelfs met voetbal: je kunt van Feyenoord,
Ajax, Heerenveen, F.C. Groningen, Emmen
of zelfs van Cambuur houden, maar als je
een mooi doelpunt ziet van welke club dan
ook, dan geniet je even. Gewoon omdat je
van die sport houdt.

Hans en Bien, onze café-eigenaren
van Roderwolde hebben bij wijze van
Paasgroet een filmpje op ‘Feestboek’ gezet:
toegankelijk voor iedereen; In dat filmpje
is een prachtige, verstilde uitvoering van
‘Erbarme Dich’ te zien en te horen: opgenomen in de mooie studio naast het café en
uitgevoerd door Hans (Dulfer) Wijnbergen
op saxofoon en Sjoerd Hiemstra (op piano).
Vincent Wijnbergen maakte de opname en
Arnoud Arkenbout assisteerde. Een prachtige opname, om gewoon een paar keer
rustig naar te luisteren. Erbarmen, troost,
mededogen, ontroering, of gewoon: mooie
muziek !: haal eruit, wat erin zit.

Om het even bij muziek te houden: een
stuk uit de Mattheus Passion (waarvoor je
beslist niet het hele stuk uit hoeft te zitten),
het lied van Maria, ‘Erbarme dich’ is zo’n
stuk, dat iedereen eigenlijk wel wat doet.
Het past bij Pasen. Het is al duizenden
malen uitgevoerd, bewerkt en ten gehore
gebracht.

Johan Sebastiaan Bach gooide alles erin,
wat hij had. Een mooie geste uit het kleine
Roderwolde !
Mocht je geen Facebook hebben, kun
je ’t altijd vinden op internet: https://
www.facebook.com/302648593655212/
videos/911929392558122/ - geniet ervan !
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Gezamenlijke actie op afstand
Ika Neven

In het voorjaar heeft de gemeente
Noordenveld 60 nestkasten beschikbaar gesteld om de verspreiding van de
eikenprocessierups in Roderwolde en
omstreken tegen te gaan. Hiervoor onze
hartelijk dank!
Het idee was deze door de kinderen van de
basisschool en de peuterspeelzaal te laten
versieren. Door de sluiting van de school
zag het er even zo uit, alsof dit plan uitgesteld moest worden tot het najaar. Maar
door de gezamenlijke aanpak van school,
gemeente, ouders en natuurlijk de kinderen is het toch gelukt.

De juffen hebben alle nestkasten uit het
schoolgebouw gesleept, familie Paling
heeft deze verspreid, de kinderen (en
sommige jonggeblevenen) hebben de nestkasten prachtig versierd en aansluitend
weer ingeleverd. Vervolgens hebben Jelle
en Bartele de nestkasten in een razendsnel
tempo opgehangen, begeleid door een rijdende afzetting van de gemeente.
Het resultaat is nu langs de
Roderwolderweg, Hoofdstraat en Hooiweg
te bewonderen. De eerste gevleugelde
bewoners zijn al gemeld. Nu maar hopen,
dat zij heel veel hongerige kuikens zullen
uitbroeden!

De ophangploeg

Het resultaat mag er zijn

De nestkasten stromen binnen
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PERSBERICHT

Drenthe beweegt
23-03-2020

Coronactive.eu houdt mensen in heel Europa in beweging
SportDrenthe en Drenthe beweegt werken samen met UNESCO aan dit speciale platform

Op maandag 23 maart is www.coronactive.eu gelanceerd. Coronactive.eu is een digitaal platform dat er aan wil bijdragen dat alle mensen, die in heel Europa binnen
moeten blijven, toch in beweging blijven en een gezonde leefstijl houden. Op het platform komen voorbeelden van effectieve thuischallenges en inspiratieboodschappen
door bekende Europeanen.
Sinds een week is www.coronactief.nl in de lucht. Dit is een initiatief van Drenthe
beweegt en SportDrenthe. Ook daar worden mensen gestimuleerd om in beweging te
komen. Via de thuischallenges, via persoonlijke boodschappen en, want in Nederland mag
dat nog, uitdagende wandel- en fietsroutes. Omdat Drenthe als beste Sportcommunity van
Europa breed gevolgd wordt, werd ook dit initiatief snel opgepikt door Europese organisaties als ACES Europe, het Europese sportplatform EPSI en zelfs door ICCAR, een van de
labels van UNESCO. Juist Unesco beseft dat de noodzakelijke verplichtingen en richtlijnen
om Corona maximaal te controleren, ook andere gevolgen heeft. Een groep mensen zit
thuis, is bang en juist voor hen is het belangrijk om in beweging te blijven.
Gezamenlijk is er besloten een Europese equivalent van het Drentse initiatief te maken.
De site zal gevuld worden met voorbeelden vanuit 100-en aangesloten steden en regio’s.
Elke stad levert een celebrity die laat zien hoe hij of zij door de dag komt en er zijn tips,
in allerlei talen. De site is vooral bedoeld voor alle professionals, die in contact staan
met mensen, die dit zetje goed kunnen gebruiken. Denk aan de trainers van sportclubs,
docenten op school, leraren op dansinstituten maar ook de groepsleiders van verzorgingstehuizen. Zij kunnen hier hun inspiratie vinden. Vandaag, morgen maar waarschijnlijk
vooral in de komende weken of maanden, wanneer de dagen langer worden.
Bijzonder is dat een Drents bedrijf, namelijk 1609Bold uit Zuidlaren de website zal ontwikkelen. Alleen zij wisten binnen enkele dagen de site in de lucht te krijgen. Met het lanceren
van het platform is er een begin gemaakt. Natuurlijk wordt het platform verbonden met
alle mogelijke sociale media en wordt er onderzocht of er ook de mogelijkheid is van en
behoefte aan beweeglessen via een streamingkanaal.
De wereld staat stil, maar Drenthe beweegt.
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INGEZONDEN

Ga je mee op berenjacht?

Ga je mee op berenjacht?
Wat is de berenjacht en waar komt het
vandaan?
De berenjacht is een initiatief om kinderen af te
leiden van het Coronavirus en is geïnspireerd op
het in 1995 verschenen prentenboek “Wij gaan op
berenjacht”. In het boek gaat een vader met zijn
vier kinderen op berenjacht en tijdens deze jacht
beleven ze allerlei spannende avonturen.

Doet u ook mee?
U kunt op twee manieren meedoen:
1. Zet een beer (of een andere knuffel) goed zichtbaar voor het raam
2. Tijdens een wandelingetje in het dorp kunt u samen met kind(eren) op zoek
naar de beren in de vensterbanken in de buurt. Het is een soort speurtocht,
maar kan ook een telspelletje zijn.

Veel plezier!
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Dorpsagenda

Colofon

zaterdag 2 mei 2020				
Molen Woldzigt: Demonstratie 		
olieslaan. 13.30 - 16.30 uur 		
(onder voorbehoud)

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw,
Sybrand van Dijk, Petra Koopmans, Nynke
Krist-Talsma, Hans Noordhof

dinsdag 5 mei 2020 Kerk : 			
’s morgens geen koffiedrinken

Adres: Achtersteweg 2 9315TA Roderwolde
E-mail: de.wolmer@gmail.com
Telefoon: (050) 577 28 86
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16
Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact
op met de redactie.
Aanleveren kopij
Stuur vóór 12 uur ‘s middags uw kopij naar:
de.wolmer@gmail.com
Volgende inleverdatum: 15 mei 2020
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

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 !

