
 Jongens groep acht zwaaien af
 Droogte eist zijn tol  Albert Boelen vertrekt uit Foxwolde
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verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

Belga’Belga’s Internationaal Ts Internationaal Transport vransport v.o.f..o.f.

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

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

café HET RODE HERT

 

 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
             Tuincentrum 
                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
 

Kanaalstraat 62
9301 LT Roden
tel. 050-5019204
www.buiterroden.eu

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak Van de redactie
ilse Blaauw

Het is gelukt, een laatste Wôlmer voor de 
zomervakantie. Veel werk was het niet 
voor mij, door de Corona valt er weinig 
extra’s te beleven in Roderwolde e.o De 
lege dorpsagenda en geen dorpsnieuws 
is hier het bewijs van. . Het is dus wat we 
noemen ‘een dunnetje’ geworden. Hopelijk 
is het in september weer beter.

Toch gaan veel dingen in het dagelijks 
leven weer gewoon door. Op de voor-
kant van deze Wôlmer staan de drie 
stoere kerels uit groep 8, die afzwaaien 
naar de middelbare school. De school is 
deze laatste dagen voor de vakantie weer 
gewoon open. En er zijn ook jongelui die 
hun diploma hebben gehaald. Namens de 
redactie van harte gefeliciteerd! En u zult 
uw bezigheden in en om huis vast op nor-
male wijze oppakken.

Ik maak graag van de gelegenheid gebruik 
om de vaste leveranciers van kopij te 
bedanken voor hun niet aflatende stroom 
van stukken tekst en foto’s. Juist in deze 
tijd merk je weer extra hoe fijn dat is. 
Hopelijk is er na de vakantie weer veel 
inspiratie! 

En ook nog een oproep, want u kunt in 
deze Wôlmer lezen dat Albert Boelen 
afscheid neemt van de Wôlmer en Foxwol. 
Hij schreef vaak voor ons. Hebt u zin en 
ideeën om ook een bijdrage te doen aan de 
Wôlmer, in welke vorm dan ook… u bent 
van harte welkom!

Tot slot wenst de redactie u een fijne 
vakantie toe. Blijf gezond! 

In dit nummer

4 Schoolnieuws
Groep 6, 7 en 8 10

Dorpshuis 15

16 VAn onDer De Wieken De molen dicht, 
maar het leven gaat nog steeds door
Rowolmer Archief 18

19 nAtuur en omgeVing Turf, jenever en 
potklei

20 recept VAn De mAAnD Snelle pasta voor 2 
personen

22 nAtuur en omgeVing Natuur in De 
Onlanden

24 een goeD gesprek met Albert Boelen: ik 
vertrek

25 ingezonDen Gezocht koophuis in 
Roderwolde

27 ronDJe om De kerk Problemen
Energiek Roderwolde 28

29 column Meiochtend in de tuin
30 Colofon

grote foto voorkant: nynke krist (vlnr. karsten, 
tristan en Wisse)
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Schoolnieuws
marijke Vrij

Vanaf 8 juni mogen we weer met alle leer-
lingen tegelijkertijd naar school. Dit is iets 
waar we met het hele team enorm naar 
uitgekeken hebben. En nu we net weer 
begonnen zijn nadert het einde van het 
schooljaar nadert ook al…Over een paar 
weken start de zomervakantie 2020. 

Zaken die ons normaal gesproken bezig 
houden in de laatste schoolweken zoals 
een eindmusical, toetsen en de rapporten 
spelen ook nu... In een aangepaste vorm 
zullen we alles toch zo veel mogelijk door 

laten gaan. De musical wordt een film, 
de eindtoetsen nemen we gedeeltelijk 
na de zomervakantie af en in plaats van 
schoolreizen geven we een spetterend 
eindfeest in de laatste schoolweek. Ook het 
schoolkamp van de bovenbouw krijgt een 
alternatief: samen met Juf Marije Wind 
en Juf Marijke zullen de kinderen 2 nacht-
jes bij school slapen. Eén ding is zeker: dit 
schooljaar zullen wij niet gauw vergeten!

Het hele team van OBS Het Palet wenst u 
een fijne zomer toe! 
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Kanaalstraat 37 Roden 050 5020387 
www.oosteromverlichting.nl info@oosteromverlichting.nl 

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 
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debommelier@outlook.com
www.debommelier.nl
tel: (+31) 6 45333588

Harry en Jolande Krap
Diaconielaan 2

9315 PD Roderwolde

Bed & Breakfast

tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 
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www.deessentie.com

  



 

   
 
 
  
    
   
   



 

 


  

 
 



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
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

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

€ 75,-
vanaf

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

 

• Kanaalstraat 41 

       9301 LR Roden  

•  050-5018788 

•  www.quarts.nl 

 

•  Openingstijden: 

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

       zaterdag van 09:00-16:00 uur    

 

Groep 6, 7 en 8

Afscheid groep 8!
Ondanks de bijzondere periode waarin we 
een groot gedeelte niet naar school zijn 
geweest zal toch groep 8 onze school gaan 
verlaten. Groep 8 is er helemaal klaar voor 
en kijkt uit naar deze stap! 

De juffen en meesters daarentegen zullen 
nog een traantje laten, maar zwaaien ze 
met liefde uit. Om de leerlingen nog één 
keer in de Wôlmer te mogen laten zien ziet 
u hieronder de leerlingen aan het woord 
over hun schooltijd op OBS het Palet.

Tristan:
Wat is je leukste herinnering aan je 
schooltijd? Schoolkamp in Annen, het 
slapen in de boerderij was gezellig. 
Wat ga je missen aan de basisschool?
Vrienden                                                         
Naar welke school ga je na de zomer-
vakantie? RSG de Ronerborg                                  
Wat wil je later worden? Snelweg politie 
Wat wil je tegen de juffen en meester van je 
basisschool nog zeggen? Bedankt voor alle 
jaren en veel succes met alle andere kinde-
ren en jaren.

Carsten:
Wat is je leukste herinnering aan je 
schooltijd? Lang wakker blijven tijdens 
schoolkamp.
Wat ga je missen aan de basisschool?
Vrienden en klasgenoten.                                                                   
Naar welke school ga je na de 
zomervakantie? RGS de Lindeborg                                                       
Wat wil je later worden? 
Undercover politie op de snelweg.                                               
Wat wil je tegen de juffen en meester van je 
basisschool nog zeggen? Bedankt voor de 
hulp, steun en nog veel fijne jaren.

Wisse:
Wat is je leukste herinnering aan je 
schooltijd? Schoolkamp in Appelscha, het 
klimpark vond ik het leukst.
Wat ga je missen aan de basisschool? Dat ik 
geen huiswerk had.
Naar welke school ga je na de 
zomervakantie? Parcival college
Wat wil je later worden? Kok
Wat wil je tegen de juffen en meester van je 
basisschool nog zeggen?
Ik vond het heel leuk met jullie samen 
gewerkt te hebben.

Musical: ‘Verboden te voeren’ wordt een film
Helaas kunnen we dit jaar de musical niet 
live optreden in de Doefkamp, vanwege de 
maatregelen tegen het Corona virus. Om al 
het oefenen toch niet zomaar terug de kast 
in te stoppen maken de leerlingen nu een 
film. 

De film wordt op school uitgezonden voor 
alle leerlingen en zal daarna mee naar 
huis gaan om hem daar met de familie te 
bekijken. Bent u nieuwsgierig naar het 
eindresultaat? Alle leerlingen van groep 
6-7-8 krijgen de film mee naar huis, wie 
weet kunt u ergens aanschuiven voor 
een thuisvoorstelling.  (zie kleurenfoto 
achterzijde)
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We hebben ontdekt dat de bso een Wii 
heeft, dus de kinderen gaan helemaal los 
met dansen! Wat een energie, waar halen 
ze 't vandaan...

Als het warm is, dan gaan we met water 
pistolen en waterballonnen spelen en 
natuurlijk ijsjes eten! Wat een straf om 
naar de bso te moeten! 

We hopen dat we nu weer "gewoon" ons 
werk kunnen doen en er samen met de 
kinderen een leuke tijd van mogen maken! 

Groeten Inge, Anja en Iekje

Peuterspeelzaal Dreumes en BSO De Boemerang

We zijn er weer! 
En gelukkig zijn we weer allemaal aanwe-
zig na deze lastige periode. Na een aantal 
weken van onzekerheid mogen we de 
deuren weer helemaal open gooien. En 
als Hanna op mij af komt rennen voor een 
heeeele dikke (ik heb je zoooo gemist) 
knuffel, ben ik iedere dag dankbaar dat ik 
met kinderen mag werken! 

De peuterspeelgroep is wel een aantal 
weken dicht geweest maar ze zijn druk 
bezig om weer volop te spelen en te knut-
selen. Voor moederdag konden we helaas 

niets knutselen maar gelukkig voor vader-
dag wel..... sorry mama’s! 

De bso is regelmatig open geweest voor 
noodopvang dus hebben we ons niet ver-
veeld. We hebben graspoppetjes gemaakt, 
we hebben geverfd, een insectenhotel 
gebouwd, gewandeld en nog veel meer!
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Nieuwbakken schoolouder
nynke krist 

De zomervakantie is aanstaande
We schrijven 13 juni 2020, wat een jaar is 
het geweest... In juni terugkijken op het 
afgelopen jaar, dat doen schoolkinderen 
en -ouders. Ja toch? Wat vond ik het ooit 
vreemd dat er agenda’s waren die van janu-
ari tot januari lopen. Het jaar begint toch 
in september!? Voor de meeste lezers zal 
dit een jaar om nooit te vergeten zijn. Zal 
het woord Corona ooit niet meer op te die-
pen zijn uit het geheugen? Wij persoonlijk 
kijken terug op het eerste volledige school-
jaar van ons oudste kind. Dat maakt dit 
jaar voor ons uniek. 

Net als het laatste schooljaar van je 
(laatste) kind? Ik voelde een soort plaats-
vervangende weemoed toen ik die drie 
kanjers op de foto zette voor de voorpa-
gina. Naar de gróte school… Ik vroeg ze 
naar welke Middelbare school ze gaan. 
Alle drie iets anders. Jammer leek me. Ik 
vond het destijds wel fijn met wat verster-
king naast me de eerste stap te zetten dat 
grote gebouw binnen. Deze jongens leken 
er geen moeite mee te hebben, alleen de 
wijde wereld in. “We houden wel contact” 
zeiden ze. Dat klonk heel volwassen. 

Hoe kijk jij en hoe kijkt u terug op uw eerste 
en laatste schooljaar?
Thuis beschouwden we de aantallen. 3 er 
uit, hoeveel er in? Enige discussie welke 
klas er voor in de plaats komt, groep 0, 
zoals dat tegenwoordig vaak genoemd 
wordt, was onze conclusie. Daar zit nu 
nog maar één meisje in, maar zo tellend 
kwamen we wel op een stuk of 5/6 kinde-
ren in wat, vanaf september, groep 1 zal 
heten. Dat leidt tot de voorlopige conclusie 
dat er een toename van het leerlingenaan-
tal op school te zien is. Het zal wel in een 

golfbeweging gaan, vulden we aan. Het 
leerlingaantal fluctueert tussen de 40 en 
50, al jaren, zo kregen wij te horen bij de 
kennismaking. 

Nu de vraag hoe de huidige toename te 
verklaren is. ‘De intrede van de yup’, zo 
grapten we. Hoewel we onszelf niet zien 
als yuppen, natúúrlijk niet, vermoe-
den we dat de autochtone bewoner van 
Roderwolde en omstreken ons wellicht 
wel zo noemt. En naast ons, heel wat meer 
gezinnen zijn de afgelopen jaren vanuit de 
stad naar dit mooie stukje platteland ver-
huisd. Een rondvraag op het schoolplein 
leert dat de nieuwe gezinnen het hier heel 
leuk vinden. Naar ons zelf kijkend: onze 
oudsten zijn al wezen kikkervisjes van-
gen in het kleibosch, hebben geholpen met 
hooien, dit weekend wol verzameld van de 
schaapjes die geschoren werden (ze stón-
ken!), we hebben nu biggetjes in de tuin en 
een eerste boomhut is gebouwd, de kleine 
propt graag modder in haar mond, daar 
is hier genoeg van. Wat wil een kind nog 
meer!? Wij koesteren ons nieuwe plekje. 
En hopen dan maar dat de Rowôlmer de 
komst van deze ‘buiten’-landers kunnen 
waarderen. 

Aan de zomervakantie ben ik nu niet eens 
toegekomen. Blijft u ook in eigen land, 
zoals velen van ons? Zou dit één van die 
dingen zijn die we anders blijven doen, ons 
eigen stek waarderen en het niet ver weg 
zoeken?  Fijne zomer!

PS. Ik hoorde dat de kettingbrief die in 
Sandebuur gestart is, via de Hooiweg de 
Achtersteweg Roderwolde heeft bereikt! 
Daar hoopte ik al op! Ik ben heus niet 
nieuwsgierig of die vanuit Foxwolde 
en Roderwolde Hoofdstraat nog ergens 
circuleren… 

Dorpshuis

Verbouwing gaat door: Vrijwilligers gezocht!

Eindelijk, het gaat beginnen!
Alle bouwtekeningen en berekeningen 
voor de verbouw van MFA Roderwolde zijn 
compleet en de officiële aanvraag voor een 
omgevingsvergunning is gepubliceerd. Nu 
is het wachten op het verstrekken van de 
definitieve bouwvergunning.

De verbouw is door de gemeente 
Noordenveld gegund aan bouwaannemer 
Noordhuis Bouw uit Roden, welke de voor-
gestelde uitbreiding kan uitvoeren voor het 
beschikbare budget.

Voor de gemeente was de eis, dat de uit-
breiding kon worden gerealiseerd door 
een bouwaannemer uit de gemeente 
Noordenveld en zelfs met een dorpsgenoot 
als Henk Glas als eigenaar van Noordhuis, 
is hiermee ruimschoots voldaan.

De huidige kantine wordt ongeveer 65 m2. 
groter en de uitbreiding richting het sport-
veld, steekt als het ware één meter vóór de 
huidige sportzaal uit. In de nieuwe kantine 
kunnen we dan het gehele toekomstige 

“Groene Schoolplein” overzien en zitten 
we niet meer weggestopt in een hoekje 
van het MFA. Verder zijn we van plan de 
aankleding van de ruimere kantine wat 
gezelliger in te richten en ook de mogelijk-
heid voor meerdere verenigingen op één 
avond mogelijk te gaan maken. 

De berging van ongeveer 7,50 m. x 7.00 
m wordt tegen de huidige kleedkamers 
gebouwd en is bedoeld voor de opslag van 
alle inventaris van het dorpshuis. Deze 
materialen zijn nu nog opgeslagen in de 
huidige houten berging op het sport-
veld, de zolder van de bestuurskamer, de 

toestelberging van de sportzaal en de zol-
der van de berging van de school. Hopelijk 
zijn we dus dit jaar verlost van een volge-
pakte toestelberging met stapels tafels en 
stoelen en kunnen we de podiumonder-
delen en bijbehorende “trussen” eindelijk 
opbergen in een droge, warme en beter 
toegankelijke berging.

Natuurlijk zullen we ook zelf de nodige 
werkzaamheden moeten uitvoeren, want 
ook hier geldt, dat elk beschikbaar gesteld 
budget, net niet voldoende is, om alles 
door derden te kunnen laten realiseren.

Als alles volgens plan verloopt, gaat de 
bouwaannemer starten op dinsdag 11 
augustus ( direct na de bouwvakantie ) en 
zal ongeveer half oktober de cascobouw 
gereed zijn.

Begin augustus zullen we dus al de voor-
bereidende werkzaamheden moeten 
uitvoeren en begin oktober kunnen we 
dus starten met het schilder- en sauswerk. 
De planning voor de gehele uitbreiding 
zal nog met de bouwaannemer worden 
besproken, maar in principe is dit onze 
voorlopige tijdsplanning.

Om enig inzicht te geven in de te ver-
wachten klussen, welke door vrijwilligers 
kunnen worden uitgevoerd, alvast een 
opsomming:
h verwijderen en opslaan van de ter-

reinverhardingen ter plaatse van de 
uitbreiding.
h  verwijderen van beplantingen en 

struiken.
h ontgraven van de bouwput, alsmede 

opzoeken van aanwezige kabels en 
leidingen.
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h aanvullen van de funderingen rondom 
de uitbreiding.
h  schilderwerk buitenzijde.
h  schilderwerk binnenzijde.
h  aanbrengen glasweefselbehang op bin-

nenwanden, alsmede sauzen.
h  vloerafwerking berging.
h  uitbreiding en herstel van de buitenver-

harding en beplantingen.
h  grond- en straatwerk voor de 

containerberging.

Het vrijwilligerswerk zal gecoördineerd 
worden door Hendrik Speelman en Henk 
Buring. Mocht je willen meehelpen bij 
één van deze onderdelen, dan kun je deze 
beide personen altijd even benaderen. 

Eveneens kun je via 
dorpshuisroderwolde@gmail.com je 
aanmelden voor deze werkzaamheden, 
waarbij je aangeeft, waaraan je wilt mee-
werken. We nemen dan contact met je op 
en maken dan een werkrooster voor zater-
dagen en eventueel doordeweekse dagen.

Tevens zoeken we nog bewoners in ons 
dorp, die geen vrijwilligerswerk kunnen 
doen, maar toch hun steentje willen bijdra-
gen en op deze werkdagen willen zorgen 
voor een borrelhapje (kaas/worst) tijdens 
de afsluiting van de werkdag. Bij de bouw 
van het MFA, inmiddels 11 jaar geleden, 
was het vrijwilligerswerk een groot suc-
ces en een gezellige drukte. Er zijn in ons 
dorp nog steeds mensen, die deze gezellige 
werkdagen missen! 

Wij rekenen op jullie hulp en hopen in dit 
najaar een gloednieuwe grotere kantine 
met berging te hebben gerealiseerd met 
behulp van vele vrijwilligers……..

Henk Buring, bestuurslid “uitbreiding” 
Dorpshuis Roderwolde

VAn onDer De Wieken

De molen dicht, maar het 
leven gaat nog steeds door
Dirk magré

Molen dicht, maar het leven gaat nog 
steeds door. Over de afgelopen maand valt 
logischerwijze niet echt veel te vertel-
len. De molen is en blijft gesloten voor het 
publiek. Wel laat ik hem wat vaker draaien 
(als het weer mee zit en ik geen andere 
activiteiten te doen heb). We merken 
duidelijk dat daarmee de molen wat extra 
aandacht trekt van de voorbijgangers.

“Webwinkel”
Vorige maand meldde ik al dat op de 
website van de molen (www.woldzigt-
roderwolde.nl) nu een “bestelformulier 
molenproducten” beschikbaar is. Dat blijkt 
al door aardig wat mensen te zijn gevon-
den. Tussentijds heb ik dan ook een aantal 
mensen aan zakjes meel en pannenkoek-
mix en ook aan lijnolieproducten kunnen 
helpen.

Riet-trekkers
De vogels zijn inmiddels gestopt met hun 
pogingen nesten in de kap van de molen 
te bouwen. Kennelijk hebben ze ergens 
anders wel een geschikte plek gevon-
den, getuige een hele pol riet die uit het 
achtkant is getrokken. Eerst zag ik een 
hoeveelheid riet in de goot liggen:

Toen ik omhoog keek, zag ik waar het van-
daan kwam:

Het lijkt me toe, dat als we dat zo door 
laten gaan, we binnen de kortste tijd een 
echt gat in het achtkant hebben. Via de 
eigenaar, Het Drentse Landschap, is dan 
ook een rietdekker ingeschakeld. Die zal 
dit binnenkort dichtstoppen. Als hij hier 
dan toch is, zal ook een inspectie van het 
overige rietdek (met name boven op de 
kap) worden uitgevoerd. Mogelijk staat er 
binnenkort dan weer eens een hoogwerker 
voor de molen.

Museum - Graannotering
Over de graannotering heb ik in maart al 
eens wat verteld. Hier gaat een erkend 

“papier restaurateur” mee aan de slag.

Ondertussen heeft Marjan Schetsberg een 
aantal instanties (waaronder de Rabobank) 
benaderd om subsidies te verkrijgen waar-
mee we een deel van de kosten van deze 
restauratie kunnen dekken. Het werk 
mocht nog niet zijn begonnen voordat de 
subsidies waren verleend. Daarvoor heb-
ben we nu groen licht gekregen. Gevolg: 
Op dinsdag 9 maart ben ik met de graan-
notering naar Gouda gereden om hem 
daar af te leveren bij de restaurateur.Het 
wordt heel spannend wat er nog van dit 
unieke document te redden is. Het zal nog 

wel even duren voordat we een resultaat 
gaan zien en ik hier weer iets over kan 
vermelden.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende 
tijd:
h Helaas zijn er geen activiteiten meer te 

melden voor dit seizoen. De deuren blij-
ven gesloten voor publiek.
h Houd de website in de gaten (en eventu-

ele volgende Wôlmers). 
h  Molenproducten nodig?

Via een bestelformulier op de homepage 
van de website (www.woldzigt-roderwolde.
nl) kun je meel, pannenkoekmix, lijnolie, 
hardhoutolie en Natuleum bestellen. Ik 
neem vervolgens contact met je op om een 
afspraak te maken wanneer het kan wor-
den opgehaald. 
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Rowolmer Archief

Berigt-66. Petrus Lulofs 40 jaar predikant
Eerder dit jaar berichtten wij over zijn 
overlijden, maar over zijn ambtsjubileum 
in 1874 valt ook wel wat te vertellen. De 
journalist van de Provinciale Drentsche en 
Asser Courant maakte in elk geval “gulle 
vrolijkheid” mee.

Roderwolde, 13 Oct. 
Zondag 11 Oct. j.1. vierde onze geachte 
leeraar P. H. J. Lulofs met zijne gemeente 
het feest van zijne 40jarige evangeliebe-
diening. Drie en twintig jaren was hij te 
Roden en zeventien jaren alhier werkzaam. 
Verscheiden ambtsbroeders, alsmede tal 
van vrienden, ook uit zijn vorige stand-
plaats, schaarden zich ten half drie ure 
met de gemeente in het kerkgebouw, dat 
de groote menigte bijkans niet kon bevat-
ten. De jubelaris sprak naar aanleiding van 
Ps. 111 vs. 1 en bepaalde ons bij de groote 
zegeningen, die hem waren ten deel geval-
len. Bij ‘t einde der godsdienstoefening 
werd hem toegezongen het laatste vers van 
Gez. 91.

Na afloop daarvan verzamelden zich vele 
vrienden en vriendinnen aan de pasto-
rij, om den jubelaris te feliciteren en hem 
hunne rijke geschenken nevens die van 
de leden van de Classicale Vergadering en 
van de gemeente aan te bieden. Zigtbaar 
aangedaan was hij, bij zoo vele blijken van 
belangstelling. 

Gulle vrolijkheid heerschte tot laat in den 
avond in de pastorij, waar menig toast 
werd ingesteld, zoo op het heil van den 
jubelaris, als op zijne aanwezige familie, 
die ook het hunne zoo zeer hebben bij-
gedragen om het genot van den avond te 
verhoogen. 

Dat hij die sterkte naar geest en ligchaam, 
welke hij nog in ruime mate bezit, verder 
nog vele jaren moge behouden, om zoo 
tot sieraad van zijn stand en tot heil zij-
ner gemeente werkzaam te kunnen zijn, is 
onze hartelijke wensch.

Bij zo’n feestelijke gebeurtenis met “rijke 
geschenken” hoort natuurlijk een 
bedankje. Dat kwam er dan ook, in de 
provinciale Drentsche en Asser courant:

Over “zijne aanwezige familie” valt ook 
nog wat te vertellen, maar dat leest u in 
een volgende Wolmer.

 

 
 

nAtuur en omgeVing

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

 -9.000-8000  Het Stobbenven
Het is altijd weer verbazend hoe de weten-
schap in staat is om een situatie van 
duizenden jaren geleden met een redelijke 
betrouwbaarheid te reconstrueren. Dat 
komt onder andere omdat de natuur net 
als Klein Duimpje sporen achterlaat (soms 
hele kleine) zodat we de weg naar het ver-
leden terug kunnen vinden, zelfs als dat al 
meer dan 10.000 jaar achter ons ligt. 

In het geval van het Stobbenven-
onderzoek  dat slechts enkele weken 
in beslag nam (14-23 juli 2008) maakte 
men vooral gebruik van het opmeten 
van de houtringen in de oude stobben 
(Dendrochronologie), onderzoek van oude 
stuifmeelkorrels (Palynologie) en ouder-
domsbepaling via de analyse van een 
bepaald soort koolstof (C14).

Zo weten we nu (en ik houd hier alleen de 
grote lijnen van de onderzoeksresultaten 
aan) dat op de plek van het Stobbenven 
zo’n 9000 jaar geleden veen begon te 
groeien in een waterrijke omgeving. 
Moeras -en waterplanten domineerden, 
maar op wat hogere delen groeide al wat 
berk. Het lijkt er op dat in die periode de 

waterafvoer ter plekke van het Stobbenven 
stagneerde door b.v. stuifzand: de zee lag 
nog ver weg, had een veel lager niveau en 
zijn invloed reikte nog niet tot hier..... 

Zo’n 8500 jaar geleden gebeurt er wat: 
het wordt droger in het Stobbenven (is de 
waterafvoer verbeterd?), berken en moe-
rasvegetatie verdwijnen vrijwel, en grove 
dennen gaan zich hier vestigen, evenals 
wat eiken, iepen en hazelaars. Die eiken 
zijn interessant: de gletsjers hebben in 
de laatste ijstijd die soort ooit helemaal 
naar de Middellandse Zee geduwd, maar 
met het terugtrekken van het ijs rukt de 
soort weer op naar het Noorden. In het 
Stobbenven zijn 17 eiken bemonsterd, 
waarvan de dikste 267 jaar oud was toen 
hij het loodje legde: hij groeide tussen 6402 
en 6135 jaar vóór het begin van de jaartel-
ling (BC). Die eik (sommige Rowôlmers 
hebben er een schijf van mee naar huis 
kunnen nemen...) is daarmee de tot dusver 
oudste eik is die in Nederland is aan-
getroffen, zo oud zelfs dat hij nog geen 
aansluiting heeft kunnen maken met de 
bestaande eik-kalender (die op jaarringen 
is gebaseerd).

Dennen waren algemener: er zijn er 102 
bemonsterd. Ze vallen uitéén in twee leef-
tijdsgroepen die resp. tussen 6315-6250 
BC en 6175-6150 BC begonnen te groeien. 
Ze waren tussen de 112 en 280 jaar oud. 
Inmiddels was de zee rap naderbij geko-
men door het stijgen van de zeespiegel. In 
de tweede helft van het jaar 6059 BC of in 
de daaropvolgende lente van 6058 BC was 
het raak en stierven de dennen allemaal 
af door een plotselinge vernatting van het 
milieu: ze verdronken. De hele boel werd 
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daarna met veen bedekt dat vervolgens 
werd gespaard bij de latere inbraken van 
de zee, waardoor de houtresten gedurende 
duizenden jaren in de ondergrond zijn 
bewaard. 

Van dat veen ontbreekt overigens het 
bovenste, jongste gedeelte, waarschijnlijk 
als gevolg van de brandcultuur voor de 
verbouw van boekweit door de eerste boe-
ren in dit gebied.

En die oude stobben die je nog hier en daar 
verspreid in het dorp ziet liggen? Dat zijn 
voornamelijk wortels van de dennen, zo’n 
8000-8300 jaar oud......

1. geraadpleegd zijn o.m. de rapporten 
onder no. 2013052 van ring, het nederlands 
centrum voor Dendrologie en H. Woldring: 

“Het oerbos van roderwolde” (groninger 
instituut voor Archeologie). De beide foto’s 
zijn van vóór en tijdens het onderzoek.

recept VAn De mAAnD

Snelle pasta voor 2 personen

Benodigdheden
h 200 gr pasta
h 250 gr kipfilet
h 300 gr bloemkoolroosjes
h 100 gr doperwten (diepvries)
h 1 ui
h 2 tl kerrie
h 1 tl peterselie
h 25 gr bloem
h 25 gr boter
h 250 ml bouillon (kip)

Bereidingswijze
h Kook de pasta volgens de berei-

dingswijze op het pak. Kook de 
bloemkoolroosjes circa 8-10 minuten 
totdat hij beetgaar is. 
h Snipper de ui en snijd de kip in stukjes. 
h Verwarm de boter in een pan. Bak 

de kip met ruim peper en een snufje 
rondom bruin. 
h Voeg daarna de ui en doperwten toe. 

Bak dit een paar minuten en voeg dan 
de bloem + kerrie toe. Meng alles goed 
door elkaar en voeg na 1 minuut beetje 
voor beetje de bouillon toe. 
h Blijf ondertussen goed roeren.
h Als je alle bouillon hebt toegevoegd en 

de saus is een beetje gebonden voeg je 
de peterselie toe. Laat de saus nog een 
paar minuten al roerend doorkoken op 
een zacht vuur en zet vervolgens het 
vuur uit. 
h Meng de pasta en bloemkool door de 

saus.

voor al uw voetproblemen

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

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

op donderdag en vrijdagochtend praktijk 

in L&M Haarmode, Kanaalstraat 6 Roden

ook voor uw diabetische en/of reumatische voet

 

 

 

 

 



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

Belga’Belga’s Internationaal Ts Internationaal Transport vransport v.o.f..o.f.

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

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

café HET RODE HERT

        
        

 
 

 
FOKKO  RIJKENS 
 
Hoofdstraat 80, Roderwolde 
 
Kunstenaar/Curator/Docent 
 

 

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

Natuur in De Onlanden
Wil schröder, foto’s lia snoek

Droogte
Terwijl de mens te kampen heeft met een 
onbeheersbaar virus dat het openbare 
leven vrijwel lam legt, worstelt de natuur 
in ons land met een ander probleem: 
droogte.

We hebben het nog altijd over ons kikker-
landje, waarmee we niet alleen bedoelen 
dat we, zeker in deze tijd, in allerlei water-
partijen het luide gekwaak van dit typisch 
Hollandse beestje kunnen beluisteren, 
maar ook dat het hier altijd nat is (was)

enumagracht enige jaren geleden vol water en 
vol kikkers

enumagracht nu, bijna droog en weinig kikkers

Dat laatste kunnen we de laatste jaren wel 
vergeten, want we hebben voor het derde 
jaar op rij, in ons altijd zo regenachtige 
natte landje, te kampen met een extreem 

droog seizoen. In het vroege voorjaar 
leken de tekorten van de vorige jaren 
nog een beetje te worden goedgemaakt 
door forse regenval, maar dat werd al snel 
tenietgedaan door een extreem droge lente.

De onlandse Dijk leek in het vroege voorjaar 
nog meer op een sloot dan op een wandelpad

Het is weliswaar nog geen zomer, maar de 
grondwaterstand is mede door de water-
tekorten in de afgelopen jaren nu al weer 
zo laag, dat de natuur daar ernstig onder 
lijdt. Een periode met regenbuien is al niet 
meer voldoende om dit probleem op te los-
sen. Natuurlijk is het een probleem voor 
de boeren die van de opbrengsten van hun 
land moeten leven. Zij trachten de schade 
te beperken door met enorme sproei-
installaties de gewassen en het gras van 
het hoognodige water te voorzien, maar 
dat pompen ze dan op uit het oppervlak-
tewater, waar juist al zo’n tekort aan is. De 

natuurgebieden, bossen en heidevelden, 
worden weer de dupe.

stroompjes die normaal voor de 
waterafvoer zorgen, staan soms 
vrijwel droog. (Foto Bart zwiers)

Stroompjes en vennen staan soms vrijwel 
droog en dat is voor de flora en fauna die 
daarin leeft heel schadelijk. Ook de wor-
tels van bomen kunnen het grondwater 
niet bereiken en veel bomen verzwakken 
zodanig, dat ze te weinig weerstand heb-
ben tegen parasieten en ziektes. Op den 
duur zullen veel bomen het niet overleven. 
Een rampzalige gedachte. Als de grondwa-
terstand laag is, verplaatst ook een groot 
deel van het bodemleven zich naar grotere 
diepte. Regenwormen bijvoorbeeld, die de 
belangrijkste voedselbron vormen voor 
o.a. dassen en veel weidevogels, kruipen 
zo diep weg dat ze voor deze soorten niet 
meer te bereiken zijn.

Gelukkig kan het waterpeil in De 
Onlanden door de stuwen nog zodanig 
worden vastgehouden, dat de droogte hier 
nog niet zo’n probleem vormt, maar op de 
wat hoger gelegen Drentse zandgronden 
is de situatie des te ernstiger. Omdat het 
tekort aan neerslag in de hoger gelegen 
gebieden te weinig inzijging in de bodem 

tot gevolg heeft, komt er vandaaruit ook 
te weinig druk die voor de kwelstromen 
naar de lagere gebieden zorgt. Juist dat 
kwelwater, dat heel zuiver is en veel mine-
ralen bevat, levert bijzondere planten op, 
zoals de dotterbloem, de grote ratelaar, 
orchideeën en vele andere vaak zeldzame 
soorten.

De zwartblauwe rapunzel, een zeldzame plant 
die afhankelijk is van mineraalrijk kwelwater.

De extreme weersomstandigheden zijn 
geen toevalligheden meer. Ze hangen 
zonder twijfel samen met de klimaatver-
andering. Het is dan ook zaak dat we veel 
zuiniger omgaan met de watervoorraad 
die we nog hebben of krijgen. In plaats van 
het zo snel mogelijk afvoeren van “overtol-
lig” regenwater, moeten we bij wijze van 
spreken elke druppel bewaren voor de 
droge periodes, die er vast nog meer zul-
len komen. Waterbergingsgebieden als De 
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Onlanden, aangelegd om bij langdurige 
natte periodes het water te bergen en over-
stromingen te voorkomen, kunnen ook 
dienen als bewaargebieden van het water 
voor periodes van droogte. 

Tenslotte kan het tekort aan neerslag 
ook de drinkwatervoorziening in gevaar 
brengen. Bij lage waterstanden moeten 
daarvoor steeds meer dieper gelegen 
grondwatervoorraden worden opgepompt, 
wat de problematiek voor landbouw en 
natuur alleen nog maar verergert.

een goeD gesprek met

Albert Boelen: ik vertrek
Bert Blaauw

Albert Boelen stopt door verhuizing met zijn 
bijdragen aan de Wôlmer
Omdat Albert Boelen, door verhuizing 
naar Zuidlaren, stopt met het schrijven 
van stukjes in de Wôlmer, hebben we hem 
opgezocht, om hem voor al die bijdragen 
te bedanken met een blijk van waardering 
en om terug te blikken op zijn Wôlmer 
periode.

Hoe komt iemand die in Brunsting (bij 
Beilen) is opgegroeid terecht in Foxwolde?
Dat kwam, omdat zijn broer in 
Wageningen samen studeerde met Gerard 
van der Heide, die  smakelijk kon vertellen 
over de gebeurtenissen tijdens zijn bezoe-
ken aan het café van toen nog Hendrik 
en Hennie Scheepstra. Daar kreeg Albert 
ook wat van mee en toen hij in Groningen 
ging studeren, nam hij in die tijd eens 
polshoogte en verkoos al snel deze kroeg 
boven de gebruikelijke studentencafés in 
Groningen. Toen hij later voor zijn gezin 
een woning zocht, wilden ze graag in deze 
omgeving wonen en gaven een makelaar in 

Peize opdracht voor hen uit te kijken. Bij 
de zoektocht hadden ze aangegeven voor-
keur te hebben voor een bepaald type huis, 
wat toen helaas niet lukte. Vier jaar later 
belde de makelaar, dat het huis inderdaad 
te koop was en zo zijn ze terecht gekomen 
op Haarveen 10.

Hun beide dochters gingen hier naar 
school en Albert belandde daardoor al 
gauw in de medezeggenschapsraad. Daar 
opperde hij toen om eens te kijken of het 
mogelijk zou zijn te komen tot een geza-
menlijk blad in Roderwolde, Foxwolde, 
Sandebuur en Matsloot. Er bestond wel 
een schoolkrant, er was een kerkblad en 
de tenniskrant ging rond bij de leden. Dat 
lukte toen niet meteen, maar een jaar 
erna, samen met Eileen Boonstra als bin-
dende factor, lukt het wel degelijk. Samen 
met haar vormden ze (Eileen, Albert, 
Geraldien Miedema, Appie van der Veen 
en Freddie Mersch) de eerste redactie van 
het nieuwe blad. Freddie regisseerde de 
vormgeving en de opzet. 

Ze begonnen met een 0-nummer waarin 
allerlei niet-waar-gebeurde zaken aan de 
orde kwamen (het begin van ‘fake-news’), 
om te kijken wat de reactie van de lezers 
hierop was. Ondernemers werden bezocht 
om te adverteren en sponsoren gezocht 
voor financiële ondersteuning.

Het werd uiteindelijk een succes en in 
tegenstelling tot de vorige uitgaven, werd 
dit blad niet meer op de kopieermachine 
van school gemaakt, maar gedrukt door 
TPS, van Lex van Huffelen, in Roden. 
Albert hield zich o.a .bezig met het buurt-
nieuws en was de schepper van “Berend 
en Wubbegien”. En er werd een nieuwe 
naam bedacht: school- en dorpskrant “De 
Wôlmer”.

Deze groep was 5 jaar met hart en ziel 
bezig en toen werd er opeens gestopt. De 
reden was om meer breedte en draagvlak 
voor de krant te creëren. En omdat het 
toen, net als nu, ook al moeilijk was opvol-
gers te vinden, zeiden ze: ”We zetten ze 
gewoon voor het blok”. En dat had inder-
daad succes. Een andere groep nam het 
gelukkig over en toen Albert na een tijd 
eens werd gevraagd of hij ook weer wat 
wilde schrijven, hapte hij meteen weer toe.  
Er kwam af en toe weer een “Berend en 
Wubbegien”. Hij interviewde verschillende 
Rowolmers op het baankie bij de haven en 
introduceerde “Rowolmer Drokte”, dat in 
dialect verscheen.

Albert vindt het belangrijk, dat de dor-
pelingen via de Wôlmer kunnen blijven 
communiceren en zo de binding onder-
ling kunnen bewaren, hetgeen ook door 
Dorpsbelangen onderstreept wordt. Albert 
maakt immers deel uit van dat bestuur. Hij 
is ook blij, dat de huidige redactie goed in 
evenwicht is wat betreft de personage.  De 
toekomst voor de Wôlmer ziet hij dan ook 
zonnig (‘men blijft grijpen naar het blad’) 
in en hij blijft in Zuidlaren graag op de 
hoogte via de digitale uitgave ervan. Wij 
hopen dat die toekomst voor hem en zijn 
gezin ook zonnig mag zijn.

Albert, nogmaals heel hartelijk bedankt 
voor alles wat je voor de Wôlmer hebt 
gedaan en het ga je goed.

ingezonDen

Gezocht koophuis 
in Roderwolde
Familie Boonekamp

Na bijna dertien jaar in ons mooie dorp te 
hebben gewoond zijn er mensen die ons 
ondertussen kennen en voor diegene die 
ons niet kennen stel ik ons hierbij graag 
voor: Wij zijn Martijn en Karen, en ons 
gezin woont tot onze tevredenheid aan de 
Hansenkamp 15. Onze kinderen, Daan, 
Lisa en Eva, respectievelijk 8,6 en 2 jaar 
zijn echte, geboren Rowolmertjes. Daan 
en Lisa gaan in Roderwolde naar school, 
en Eva gaat naar de peuterspeelzaal. Dat 
doen ze alle drie met evenveel plezier. Ze 
zijn dan ook volkomen vergroeid met hun 
vertrouwde leefomgeving. 

Hoewel er op zich geen acute noodzaak 
is om te verhuizen, past het in onze toe-
komstplannen om in Roderwolde een huis 
te kopen. Dat blijkt in de praktijk niet zo 
gemakkelijk, gezien het aantal beschik-
bare en geschikte huizen in ons dorp. Via 
Funda is het ook al niet zo gemakkelijk; de 
woningmarkt is niet zo gunstig voor star-
ters zoals wij. Wij plaatsen dit berichtje 
voor die dorpsbewoners die erover denken 
hun huis te verkopen. Wellicht kunnen u 
en wij wederzijds kosten en moeite bespa-
ren door eerst in gesprek te gaan, alvorens 
u de woning al dan niet via een makelaar 
op Funda plaatst. Wij nodigen u nadrukke-
lijk uit om in voorkomend geval eerst even 
met ons in contact te treden. Wie weet 
kunnen we elkaar blij maken.

Met vriendelijke groet, Martijn en Karen 
Boonekamp . En liefs, Daan, Lisa en Eva

(karengrolle@hotmail.com); telefoon 
050-5029929
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verkoop en reparatie
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HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE
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OPGETELD DE BESTE !   

Belga’Belga’s Internationaal Ts Internationaal Transport vransport v.o.f..o.f.

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

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

café HET RODE HERT

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

Duurzaamheid
Voor de aanleg van duurzame energieprodukten, 
zoals bijvoorbeeld een zonneboiler of pv-panelen 
kunt u ook bij installatiebedrijf Bos terecht. 

Installatiebedrijf Bos verzorgt voor u:
CV-installaties, Zink werk, Dakbedekking,
Airconditioning, Riolering, Gas, Water en Elektra,
Vloerverwarming, ook in bestaande vloeren

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

Belga’Belga’s Internationaal Ts Internationaal Transport vransport v.o.f..o.f.

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

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

café HET RODE HERT

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

Alleen, met z’n tweeën of in een groepje,
doelgericht werken aan jouw stem!

   esther4singing@gmail.com   +31651767081
esthervandijk.eu

zangcoach   mezzosopraan   dirigent

  Neem contact op voor een gratis proefles!

ronDJe om De kerk

Problemen
sybrand van Dijk

Wil je een eind aan al je problemen? Ga 
tuinieren! Zodra je vingers de aarde voe-
len, vergeet je hoofd alles wat het eerder 
bedrukte. Al schoffelend denk je niet 
aan je kwalen. Niet aan de scheiding van 
je zoon. Niet aan de wereldproblemen. 
Terwijl je de rozen opbindt, verdwijnt 
Trump ver achter de horizon en is het 
moddergevecht van de sociale media een 
afgesloten wereld.

Tuinieren is een remedie tegen veel narig-
heid, maar voor wat hoort wat: er komen 
nieuwe problemen voor terug. Waarom 
hangt die ene plant zo slap, ik had hem 
toch water gegeven? Die plantjes groeien 
niet, hoe zou dat komen? Daar had ik iets 
gezaaid, maar ik zie nog niets. Zal ik nou 
vandaag het gras maaien, of toch maar 
wachten?

Wij zijn begonnen een tuin aan te leggen. 
En prompt werd het droog, droger dan 
ooit eerder gemeten. Het leek wel alsof 
de hemelsluizen met sloten en kettingen 
waren dicht gedaan. Twaalf weken wilde 
het niet regenen. Het werden de zonnigste 
maanden ooit. De plantjes die je gisteren 
had gepoot, zag je vandaag verbranden. En 
je kon er niets aan doen. De grond bleek 
armer dan gedacht. De wind harder dan 
gehoopt En het onkruid overvloediger dan 
gevreesd.

Zo tobden we voort. We moesten echt 
even stil staan om te zien hoe geweldig de 
tulpenboom bloeide. Hoe mooi de prunus 
was. Hoe schitterend de narcissen. We 
moesten even rusten om te zien dat de 

floxen wèl groeiden, al dachten wij van 
niet. En we moesten vooral doorgaan.

Niet ophouden.

Als je de Japanse Duizendknoop blijft weg-
trekken, zal hij uiteindelijk verdwijnen. 
Net zo met het Zevenblad. En schoffel de 
Berenklauw onder, vóórdat hij bloeit. Het 
duurt even. Het duurt jaren, misschien. 
Maar het zal lukken.

We spraken nog niet zo lang geleden met 
een Rododendronliefhebber. Hij bestoof 
de bloemen onderling en oogstte daar in 
de herfst zaad van. Dat zaaide hij in het 
voorjaar en als het opkwam dan zou het 
na vijftien jaar gaan bloeien. Vijftien jaar! 
Dan pas zou hij weten welke kleur hij had 
gekweekt met deze bestuiving. “Tsja”, zei 
hij gelaten: “Je moet natuurlijk wel een 
beetje geduld hebben.”

Ik dacht aan mijn eigen problemen, grote 
en kleine. En ik vroeg mij af: laat ik de zaak 
veelal niet te snel liggen? Geef ik niet te 
snel op? Heb ik te weinig vertrouwen? En 
hoe zit het eigenlijk met mijn geduld?

Misschien had ik al veel langer moeten 
tuinieren. Dan had ik nu al lang geweten: 
je geeft pas op, als je het resultaat hebt 
bereikt.

Ondertussen kan ik u melden dat de plan-
ten genieten van de weldadige regen. En 
dat nu  de slakken komen.
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Energiek Roderwolde
inge noordhof

EN DE WINNAAR IS…. 

Foto van pixabay

De waslijn!
De koffertjes van Speur de Energieslurper 
gaat Roderwolde e.o. rond en wat schrikt 
men regelmatig van het stroomver-
bruik van de wasdroger. Met name de 
oudere wasdrogers zijn enorme slur-
pers. Uiteraard weten we dat de waslijn 
de meest milieuvriendelijke “droger” is”. 
Misschien een idee om na ieder wasje een 
weloverwogen keuze te maken, waslijn 
of wasdroger? Of, als er in huis nog een 
droger staat met een B-label of zelfs nog 
slechter, na te denken over vervanging? 
Met de energiestekkers ontdek je wat jouw 
wasdroger precies verbruikt.

Koelkasten en vriezers
Ook de oude koelkasten en vriezers zijn 
kampioen slurpers. Wat levert vervanging 
op?

Jan verving een oude koel/vriezer, deze 
verbruikte 1400 kWh per jaar, de nieuwe 
270 kWh. Michael heeft afscheid genomen 
van een oude vriezer, de nieuwe verbruikt 
nog geen 15% van de stroom van de oude 
vriezer. Lia heeft de energiestekkers als 
eerste in de oude vrieskisten geplugd. Wat 
bleek, het viel reuze mee! 

Wat viel verder op?
h Pompen van de vloerverwarming; 

verbruik per jaar 450KWh, met een 
pompschakelaar is dit terug te brengen 
tot 75 kWh per jaar. 
h Veel dorpsgenoten hebben de gloeilam-

pen vervangen voor LED-lampen. Een 
tip van een gebruiker: breng de oude 
lampen niet naar de kringloop maar 
houd deze buiten de kringloop.
h Verbruik van een schrikdraadapparaat 

is 0,024 kWh per etmaal, dat valt mee!
h Koffiezetapparaten zonder warmhoud-

plaatje zijn een stuk zuiniger dat met 
een warmhoudplaatje. Een thermoskan 
biedt uitkomst. 

h Een oven verbruikt circa 3 KWh per 
uur. 
h Apparaten op krachtstroom zoals een 

inductiekookplaat zijn niet te meten 
met de energiestekkers

Alle genoemde getallen/bedragen zijn 
afkomstig van de ervaringen van dorps-
genoten. Hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Ik wil iedereen die een bijdrage heeft gele-
verd  hartelijk danken. Jullie gaven aan dat 
het vooral leuk is om met de stekkers aan 
de slag te gaan om zo inzicht te krijgen in 
het verbruik. Het geeft stof tot duurzaam 
nadenken.

Nieuwsgierig geworden?
Zou je ook graag willen onderzoeken waar 
jij kunt besparen op je energierekening, en 
volg je het goede voorbeeld van je dorps-
genoten? Maak je interesse dan kenbaar 
zodat ook jij het  koffertje in huis kunt 
krijgen. 

Aanmelden kan via Inge Noordhof, 
pieref@gmail.com of T:06-81925135. Zie 
ook www.energiekroderwolde.nl. 

column

Meiochtend in de tuin
Henk van kalken

Het is nog tamelijk vroeg in de morgen als 
wij plaatsnemen op de vlonder bij de vijver. 
We houden koffiemokken in onze hand en 
beleven zwijgend de zonovergoten ochtend 
in kleuren, geuren en geluiden. In de vijver 
staan pas uitgekomen zwanenbloemen ons 
op de adem van een mild ochtenbriesje 
vriendelijk toe te knikken. 

De kikkers in de vijver hebben inmiddels 
hun  liefdesleed uitgekwaakt in een oor-
verdovend kikkerkoor. Ze zwijgen nu sinds  
ongeveer een week. Koffiedrinken op de 
vlonder behoorde in die periode niet tot de 
mogelijkheden. Elke poging tot conversa-
tie werd met brullend gekwaak volstrekt 
onmogelijk gemaakt. 

In schril contrast daarmee produceert er 
nu soms nog één kort, krakend geluidje, 
alsof hij zich eigenlijk schaamt het woord 
te nemen. Groen met geordende, donkere 
vlekken, de bolle oogjes naar de blauwe 
lucht geheven, gezeten op het midden van 
een wijd uitgespreid waterlelieblad. 

Dit wordt geflankeerd door de eerste 
dieprode knoppen van de bloemen die op 
het punt staan zich majestueus te ontvou-
wen. Kikkervisjes, die het gevolg zijn van 
de luidruchtige kikkervoorjaarsromance, 
bewegen zich grillig sidderend als levende, 
zwarte  speldenknopjes door het water.

Een school goudwindes, die de winter alle-
maal overleefd hebben, flitst vlak onder 
het oppervlak door, opgeschrikt door iets 
onduidelijks. Ik vrees dat ze weinig respect 
hebben voor ontluikend kikkerleven en 
ze maken dan ook genadeloos jacht op de 
hulpeloze dikkopjes. Dit reduceert wellicht 
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door:
h Miedema, dakbedekking en 

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

wel de kikkerpopulatie en daardoor het 
voorjaarslawaai. 

Onderwijl zingt in de treurwilg, waarvan 
de loten enigszins mistroostig boven de 
kop van de vijver hangen, een onbekende 
vogel zijn hart er nagenoeg uit. Hij wordt 
bijgevallen door tientallen andere geve-
derde wezens.

In onze paradijselijke tuin genieten we 
van de koffie, en de geluiden om ons heen. 
Overal zien we planten die op het punt 
staan bloemen te laten opbloeien, of bloe-
men die dit al doen. Een omsloten ruimte, 
die aanvoelt alsof hij Corona-proof is en 
waar al het andere wereldse leed lijkt te 
zijn buitengesloten. Onzin natuurlijk. Ik 
weet het: het is een illusie. Maar dan wel 
een hele mooie. 

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



kijk voor al onze producten op www.schuiling.nl

W O N E N  &  S L A P E N
SCHUILING

BEDDEN - VLOEREN - GORDIJNEN

ZONWERING - KASTEN

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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