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Van de redactie
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Ilse Blaauw

Nog steeds gooit Corona roet in het eten
als het gaat om het organiseren van bijeenkomsten, feesten en vergaderingen. En dat
betekent ook minder nieuws te melden in
de Wôlmer. Onze trouwe leveranciers van
kopij hebben het soms moeilijk om toch
een leuk en interessant stukje voor u te
schrijven. Toch zetten zij elke keer weer
het beste beentje voor en maken ze er weer
iets moois van.

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws
Groep 1 en 2 9
11 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 11
14
16
17
18
20

Gelukkig kunt u zien en lezen dat er veel
dingen ook gewoon door gaan. En ontvangen we spontaan wat stukjes! Dank
daarvoor. Zo kwam er een prachtige foto
van Annemijn binnen, die op 11 november
langs de deuren ging. Wat fijn dat dit door
kon gaan. Hebt u er ook van genoten? Of
vond u het risico te groot en heeft u dit jaar
overgeslagen?
Ook de verbouwing van het MFA vordert
gestaag. Vele vrijwilligers hebben zich de
afgelopen periode ingezet om de verharding buiten en het interieur binnen spik en
span te maken.
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Rowolmer Archief 12
MILIEU EN ENERGIE Energiek Roderwolde
Prikbord
RECEPT VAN DE MAAND Speculaascake
NATUUR EN OMGEVING Turf, jenever en
potklei
NATUUR EN OMGEVING Natuur in De
Onlanden
Mens en Natuur 20
INGEZONDEN Natuur en omgeving: De
eikenprocessierups
NIEUWE STREEKGENOTEN ALERT! Eric,
Marion, Petter, Joran en Elske Renée
VAN ONDER DE WIEKEN Wat gebeurt er nog
op of rond de molen?
COLUMN Revolutie en evolutie
RONDJE OM DE KERK Kleine wereld
NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER Gras
Colofon

We zijn altijd blij met een stukje tekst of
een mooie foto. Hebt u ook iets moois
gezien, iets nuttigs gedaan voor mens of
natuur, of heeft iemand iets voor u gedaan?
Of wilt u gewoon iets met de lezers delen?
Meld het ons!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Uitbreiding dorpshuis
Intussen zijn vrijwilligers gestart met het
herstellen van de bestrating bij het dorpshuis. De bodem is geëgaliseerd en de
eerste tegels en stenen zijn gelegd.

Binnen wordt de laatste hand gelegd aan de
afwerking.
Sint Maarten
Ondanks corona konden de kinderen, hetzij onder bepaalde voorwaarden, toch nog
langs de deuren gaan met de lampion, om
te laten horen welke mooie liedjes ze kenden en als dank daarvoor een beloning, in
welke vorm dan ook, mochten ontvangen.
Heel mooi, dat ze in deze moeilijke tijd
toch nog deze geliefde bezigheid konden
uitvoeren.
Helaas kan de Sinterklaasviering niet
doorgaan op de manier zoals we die altijd
gewend waren.

Voor het grondwerk waren de jongens van
loonbedrijf van der Berg present.

KLM toestellen op vliegveld Eelde
Nog nooit zijn er zoveel vliegtuigen van de
KLM tegelijk te zien geweest op het vliegveld Groningen Airport. Ze staan daar heel
doelloos, vanwege het feit, dat de KLM op
Schiphol onvoldoende plek heeft om ze te
parkeren, omdat ze nu vanwege de coronamaatregelen niet kunnen worden ingezet.
Maar desondanks is het toch een mooi
gezicht om ze daar zo te zien staan.

Het is de bedoeling elke week een gedeelte
aan te pakken.
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

De deadline van de vorige Wôlmer viel
helaas precies in de herfstvakantie.
Hierdoor schitterden wij door afwezigheid in de vorige editie. Niet getreurd:
deze maand extra veel nieuwtjes van onze
school!
Sint Maarten
Ieder jaar knutselen onze leerlingen
prachtige lampionnen om Sint Maarten
mee te lopen. Op woensdag 11 november
deden we alvast een oefenrondje door de
school waarbij de kinderen alle lampionnen konden bewonderen en de liedjes
even oefenen. Een mooi gezicht zo’n
lampionnenshow!
Sinterklaas
In deze rare tijd is er veel onzekerheid.
Gelukkig ging de landelijke intocht van
Sinterklaas “coronaproof” door en is de
goedheiligman inmiddels in ons land.
Zoals het er nu uitziet zal het bezoek van
Sinterklaas aan onze school gelukkig ook
doorgaan. Helaas moet dit natuurlijk ook
met de nodige aanpassingen. Zo zal er dit
jaar geen openbare intocht in de haven zijn.

Dit prachtige beeld is er dit
schooljaar helaas niet bij…

Sinterklaas zal dit jaar alleen op bezoek
komen bij de kinderen op Het Palet. Op
dit moment mogen er, i.v.m. de maatregelen, geen derden in school komen. Voor
Sinterklaas zullen we een uitzondering
maken, maar het (directe) contact met de
kinderen zullen we vermijden. Over de
exacte vorm van dit feest wordt door de
werkgroep nog nagedacht. Vast staat dat
we het feest voor kinderen zoveel mogelijk
door willen laten gaan.
Ateliers
Ook dit schooljaar zijn we weer bezig met
talentenateliers op vrijdagmiddag. Dit
houdt in dat alle leerlingen van groep 1
t/m 8, voor een periode van 3 weken, een
activiteit (onder leiding van een leerkracht) kiezen op vrijdagmiddag. Deze
activiteiten zijn bijvoorbeeld op het gebied
van techniek, koken, creatief of ICT. In de
toekomst, als de coronamaatregelen het
weer toestaan, zouden we het ook erg leuk
vinden gebruik te maken van de vaardigheden en talenten van ouders, opa’s
en oma’s of buurtgenoten. Dus: kent, of
bent(!), u iemand die het leuk vindt t.z.t. 3
vrijdagmiddagen een lessenserie te verzorgen aan een klein groepje kinderen? Laat
het ons weten!
De eerste ronde ateliers konden de kinderen kiezen uit het maken van een
dromenvanger, weven en een videoclip
opnemen.
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Schoolfruitactie 2020/2021
Komend schooljaar doen wij weer mee
met de EUschoolfruitactie! Van 9 november t/m de week van 12 april krijgen de
kinderen 2x per week groente en fruit
aangeboden. Het is belangrijk om kinderen
verschillende soorten groente en fruit te
laten proeven. Zo maken kinderen kennis
met veel verschillende smaken en structuren. Soms zijn kinderen pas gewend aan
een onbekende smaak na 10 tot 15 keer
proberen! Smaak is dus iets wat je kan
ontwikkelen. Door de EU-schoolfruit proeven de kinderen allerlei soorten groente
en fruit. Ook als kinderen nog niet veel
durven te proeven doen ze in de klas lekker mee. Want in de
praktijk blijkt: zien
eten, doet eten!
Meer informatie over
deze actie: https://
www.euschoolfruit.
nl/
Kinderboekenweek 2020
De Kinderboekenweek is de grootste
leesbevorderingscampagne voor kinderen
in Nederland en deze vond dit jaar plaats
van woensdag 30 september t/m zondag
11 oktober. Het thema van dit jaar is “EN
TOEN”, waarbij boeken over geschiedenis
centraal stonden. Op donderdag 1 oktober
hadden we een feestelijk activiteitencircuit
met alle leerlingen rondom dit thema.

Zet je licht aan!
Op zondag 25 oktober ging de wintertijd weer in! De ANWB zet zich al jaren
in voor verkeersveiligheid. 67% van de
Nederlanders heeft wel eens een onveilige
verkeerssituatie meegemaakt door fietsers
zonder licht. En de kans op een aanrijding
neemt met 20 procent af bij juiste fietsverlichting. Goed idee dus, die fietslamp.
Maar dan moet je hem wel áánzetten. Ook
dit jaar zet de ANWB zich met de fietsverlichtingsactie weer in zodat uw kinderen
veilig en goed zichtbaar op de fiets naar
school gaan. De ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een gedragsverandering
bij uw kinderen m.b.t. het correct voeren
van fietsverlichting. De gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon met spuitkrijt
dat makkelijk is aan te brengen bij het
fietsenhok en op het pad voor de school.
Onderzoek wees uit dat 20% van de fietsers na het zien van de tag “zet je licht
aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. Vaak
werkt de fietsverlichting wel maar vergeet
men deze echter aan te zetten. Wilt u meer
informatie kijk dan op www.anwb.nl/
fietsverlichtingsactie
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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

Groep 1 en 2
De afgelopen weken hebben de kinderen
het druk gehad met het thema Ridders
jonkvrouwen en natuurlijk de herfst.
Ridders en jonkvrouwen
In oktober zijn we gestart met het thema
Ridders en jonkvrouwen. We hadden toen
een echt kasteel in de klas waar de kinderen in konden spelen.

Dierendag
4 oktober was het dierendag. De kinderen
mochten hun lievelingsknuffel meenemen

naar school. Met de knuffels werden verschillende spelletjes gedaan. Zo werd er
een mooie trein gemaakt waarbij de knuffels door de kinderen van groot naar klein
werden gezet. Ook werden de knuffels
omgetrokken en mooi ingekleurd.

Herfst
Daarna kwam de herfst. Wat is dat toch
een mooi seizoen. Niet alleen buiten, maar
ook een mooi seizoen om over te werken.
Zodra het waait, spelen de kinderen met
de wind buiten. De slierten slingeren alle
kanten op. Wat een pret!
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Ook werden er mooie herfstbomen
gemaakt op de lichttafel. Het lijken wel
kunstwerkjes!

De kinderen zijn er ook nog op uit geweest
om herfstblaadjes te verzamelen. Deze
werden in een zakje gestopt en later zijn er
uiltjes van geknutseld.

Nu zijn we begonnen met het thema
Sinterklaas. De kinderen kunnen spelen
in de pietenbakkerij, cadeautjes inpakken,
verkleden als pieten en Sinterklaas en nog
veel meer leuks! Ondanks de rare tijd waar
we in leven, gaan we er een gezellige tijd
van maken!

INGEZONDEN
Annemijn is er klaar voor
Foto Joris Brouwer

Ondanks alle Corona perikelen is
Annemijn er helemaal klaar voor!
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Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen
Beste dorpsgenoten,
In de Wolmer van oktober meldden wij u
dat de verkiezingen voor het bestuur van
Dorpsbelangen eigenlijk niet langer uitgesteld konden worden. Geïnteresseerden
voor een bestuursfunctie konden zich melden tot en met 5 november jl.
Omdat wij geen extra aanmeldingen hebben ontvangen naast die van Rina Jansma
en Henk van Sloten ziet het bestuur van
Dorpsbelangen er nu als volgt uit:
hhBert de Rouw
hhSiem ter Steege
hhGerda Roelofsen
hhErik van der Veen
hhRina Jansma
hhHenk van Sloten
hhInge Noordhof

Afbeelding gemeente Noordenveld

Wij zijn weer compleet!

Wat is een kroonring?
Een kroonring is een ring met haken waaraan inwoners hun PMD-zak kunnen hangen
op de dag van het ophalen zodat deze niet
kan wegwaaien. De kroonringen worden
aan lantaarnpalen bevestigd.

Jan Visser en Albert Boelen willen wij van
harte bedanken voor hun inzet , positieve
en kritische bijdrage in het bestuur. Zodra
de omstandigheden het toelaten zullen
wij op een persoonlijke manier afscheid
nemen van Jan en Albert.

Per 1 mei 2021 maakt de gemeente de
balans op om te zien of en hoe dit bevalt.
Zijn de inwoners tevreden? Is de gemeente
tevreden? Moet er bijgestuurd worden?
Kan het verder uitgebreid worden? Of
moet de gemeente hiermee stoppen?

Pilot Kroonringen
De gemeente start in november met de
pilot Kroonringen in de Hoofdstraat van
Roderwolde.

Wordt vervolgd dus.
Heeft u punten voor Dorpsbelangen, neem
dan contact op met 1 van de bestuursleden
of mail info@dorpsbelangenroderwolde.nl.
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Rowolmer Archief
Krummel: meer besmettelijke ziekten
In een stukje in de Provinciale Drentsche en
Asser Courant van 1 september 1880 werd
geschreven over een mazelenuitbraak in
onze streek.. Mazelen is een van de meest
besmettelijke ziekten die er bestaan. Het
is een virusziekte, net als corona, en wordt
voorkomen door de huidige BMR-vaccinatie.
Tot 1976 kregen vrijwel alle kinderen “de
mazelen”. Het is merkwaardig dat in het
onderstaande artikel staat dat kinkhoest
toen niet onder de besmettelijke ziekten viel.
Deze “100-dagenhoest” is erg besmettelijk
en bescherming zit tegenwoordig al in de
22-wekenprik. Kinkhoest wordt veroorzaakt
door een bacterie.
Roden, 30 Augustus
In het naburige de Leek heerschen de
mazelen vrij erg. Ook te Roderwolde
zijn eenige kinderen er door aangetast.
Algemeen is men bevreesd, dat die besmettelijke ziekte ook hier haar scepter zal gaan
zwaaijen. Wordt die vrees bewaarheid,

Nadere toelichting op stuk van het Archief in
de Wôlmer van oktober
We gaan zoals beloofd verder met een stuk
over schoolfeesten van vroeger. Afgelopen
voorjaar berichtten wij dat het eerst
bekende schoolfeest van de kinderen in
Roderwolde in 1883 had plaatsgevonden.
Laatst dook er echter een verslag op uit de

dan bestaat er alle kans, dat de school
wel voor eenigen tijd gesloten zal moeten worden; want in jaren is hier van deze
kinderziekte geen sprake geweest, zoodat
maar enkelen der ter school gaande kinderen haar hebben gehad.
De meeste kinderen hier, vooral de kleinen, moeten vreeselijk hoesten. Velen
worden door de kinkhoest geplaagd. In
school moet dit veelvuldig gehoest bijzonder lastig zijn. Hoewel de kinkhoest niet
onder de besmettelijke ziekten is opgenomen, zouden ouders èn in ‘t belang hunner
kinderen èn in ’t belang van ‘t onderwijs
verstandig handelen, door hunne kleinen
zoolang thuis te houden tot de hevigste
buijen geweken zijn.
Ook tien jaar later kreeg meester Hansen te
maken met een mazelenuitbraak. Het zal vast
vaker gebeurd zijn al haalde het niet altijd
de krant, zoals het op 7 februari 1891 in het
Nieuwsblad van het Noorden stond:

Provinciale Drentsche en Asser Courant
van een schoolfeest in augustus 1882!
Weliswaar in Roden, maar "lange treinen
van rijtuigen voerden de kinderen van
Roderwolde aan". Het is een erg lang stuk,
met een prachtig taalgebruik.
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Belga’s Internationaal Transport v.o.f.
alles
onder 1

Transportweg
3 - 9301 ZX Roden
dak

Buiter Roden

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

café HET RODE HERT
Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak:
- koffie/thee met ons eigen gebak,
- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,
- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet, hapjesbuffet,
- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels
Dit alles bereid in onze eigen keuken
U kunt ons bellen voor een afspraak
Marga La Crois en Ancel ten Hoopen
Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238
www.cafehetrodehert.nl

Voor al uw bloemen en planten,
rouw-, trouw- en bloemwerk
Koos Vrieling Boomkwekerij
Tuincentrum
Hovenierswerken
Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde

verkoop en reparatie
van alle merken auto’s
(nieuw en gebruikt)

Ook voor aanleg en
onderhoud uitgevoerd door
vakbekwaam hoveniers!

www.koosvrieling.nl

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

MILIEU EN ENERGIE

Energiek Roderwolde
Inge Noordhof

Ervaringen van onze dorpsgenoten, kennis
delen!
Tijdens het laatste overleg van Energiek
Roderwolde kwam de vraag naar voren
hoe we kennis kunnen delen. Want we
krijgen vaak te horen: hoe begin ik met
energie besparen? Waar kan ik het beste
beginnen? In ons dorp zijn veel inwoners
al aan de slag met de verduurzaming de
woning. Bewustwording is stap 1. Maar
dan? Want wie benader je waarvoor. Wat
kost het. Wat is het rendement. Is er subsidie mogelijk. En zo zijn er nog veel meer
vragen te bedenken.
Omdat meerdere inwoners al stappen hebben gezet in de verduurzaming denken wij
dat we veel van elkaar kunnen leren. Dus
heb je plannen, meldt dit op de website
van Energiek Roderwolde. Wij kunnen je
in contact brengen met bewoners die al
ervaring hebben opgedaan.
En ben jij diegene die al het een en ander
heeft gedaan aan verduurzaming van je
woning? Meld je dan ook aan op onze
website. Zo kunnen we jou in contact
brengen met de inwoners die op zoek zijn
naar ervaringsverhalen. Denk hierbij aan
isolatie, zonnepanelen, warmtepompen,

glasvervanging, spouwmuurisolatie,
warmteboilers, etc…
Energiek Roderwolde gaat de komende
periode ervaringsverhalen delen met jullie. We beginnen met Wim Brenkman en
Jeroen Kruims.
Dak vervangen & geïsoleerd!
Wim Brenkman

Sinds december 2016 wonen wij, met heel
veel plezier, in Roderwolde, direct naast
de molen. Toen wij hier kwamen wonen
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was al snel duidelijk dat we ons schuurdak moesten vervangen. Het lekte, enkele
dakpannen vielen bijna naar binnen en het
isolatiemateriaal kwam naar beneden. Na
wat uitzoek werk hebben we uiteindelijk
gekozen voor geïsoleerde dakpanplaten.
Dat bleek toch een stukje eenvoudiger (en
goedkoper) dan opnieuw dakpannen met
isolatiemateriaal. In de nazomer van 2017
was het zover, de dakpannen (circa 7500!)
eraf en geïsoleerde dakpanplaten (met een
Rd-waarde van 3.8) erop. Het was nog best
spannend, vooral toen er een forse septemberbui voorbij kwam.
Na een maand was ons dak uiteindelijk
weer waterdicht en genieten we nu iedere
dag van een droge geïsoleerde schuur!
Iets wat we goed merken in de winter (het
vriest er nooit) en in de zomer (het blijft
behoorlijk koel). Daardoor kan de kerkuil heerlijk nestelen en genieten in de nok
van het geïsoleerde dak, ook tijdens een
hittegolf.

Kortom, dik tevreden en uiteraard zijn wij
bereid om vragen te beantwoorden over de
dakvervanging.
Al een eind op weg!
Jeroen Kruims

Wij zijn begonnen met het verduurzamen
van onze woning doordat we gingen verbouwen en klussen. Wat hebben we dan
zoals gedaan aan Hansenkamp 2:
Dakisolatie op de zolder aangebracht aan
de binnenzijde;
hhZonnepanelen op de garage geplaatst;
hh2x een warmtescan gedaan;
hhRadiatorfolie geplaatst;
hhVentilatortjes geplaatst onder de
radiatoren;
hhOud dubbelglas vervangen;
hhNieuwe voordeur (oude was een tochtig
ding!)
hhVoorgevel geïsoleerd;
hhNieuwe CV ketel (warmtepomp oid was
geen optie)
Van sommige dingen die eenvoudig lijken had ik niet verwacht dat het effect
zou hebben, zoals het plaatsen van
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radiatorfolie. Het verschil was duidelijk te
zien op de tweede warmtescan!

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

En isoleren kun je ook goed samen doen:
de voorgevel hebben we samen met de
buren gedaan. Hartstikke gezellig!
En er blijven natuurlijk zaken over die we
nog willen:
hhDe energieslurper koffer gebruiken om
de diepvries te meten;
hhGevelisolatie verbeteren;
hhDakisolatie op de eerste verdieping
aanbrengen;

Te koop aangeboden: wegens overcompleet,
vier design eetkamerstoelen (als nieuw).
Tegen elk aannemelijk bod.
Lia Snoek Achtersteweg 3
Tel.: 06 13635907

Voor de gevelisolatie is de oplossing nog
niet gevonden. Mocht iemand hier tips
voor hebben, dan houd ik me van harte
aanbevolen. Mocht je nu overwegen om
iets te doen uit de eerste opsomming en
wil je tips? Ik help je graag verder.
In de Wôlmer van januari zullen we
meer ervaringsverhalen met jullie delen.
Daarnaast is het Platform bezig met een
nieuwsbrief, deze zal huis aan huis worden
verspreid.
Hartelijk bedankt!

Hartelijk bedankt voor de kaarten,
cadeaus en de prachtige bloemen voor ons
65 jarig jubileum.
Geert en Greta Belga
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RECEPT VAN DE MAAND

Speculaascake
Martin en Karin Belga

Winnaar woordzoeker vorige maand
Om te beginnen; Geweldig dat er zoveel
mensen mee hebben gedaan met de
woordzoeker. De oplossing was: “De liefde
van de man gaat door de maag”.
De namen van alle inzenders hebben we in
een lotingsprogramma op de pc ingevoerd
en deze heeft bepaald dat Silvia van der
Meijs heeft gewonnen!! Ze heeft haar prijs
inmiddels ontvangen…

Het recept van de prijs is, zeer toepasselijk,
tevens het recept voor deze maand.
Ingrediënten
Voor een cakevorm van 25 centimeter
hh200 gr suiker
hh200 gr boter, op kamertemperatuur
hh1 tl citroen rasp
hh¼ tl zout
hh4 eieren, op kamertemperatuur
hh200 gr bloem
hh1½ tl bakpoeder
hh3 flinke tl speculaaskruiden
hhCa 10 speculaasjes
hh10 blokjes pure chocolade (van een
reep)

Cake bakken
Verwarm de oven voor op 160 °C.
Vet de cakevorm in en bekleed de bodem
en twee zijkanten met bakpapier. Doe de
suiker, boter, de citroenrasp en het zout in
een kom en mix dit in minimaal 5 minuten romig. Voeg vervolgens de eieren één
voor één toe, waarbij je het volgende ei pas
toevoegt als het vorige volledig is opgenomen. Stop met mixen als alle eieren
goed gemengd zijn en het mengsel luchtig
is. Meng de bloem, speculaaskruiden en
het bakpoeder en zeef dit in delen boven
het beslag en spatel voorzichtig door het
beslag, zodat de luchtigheid behouden
blijft. Bedek de bodem met 4 a 5 speculaasjes. Schep de helft van het beslag in de
cakevorm. Leg hier weer een laagje speculaasjes op. Smeer een dun laagje beslag
over de speculaasjes en verdeel de chocolade er over. Afdekken met de rest van het
beslag en strijk de bovenkant glad. Schuif
de cake in de oven en bak deze in 65 tot 75
minuten gaar.
Prik met een satéprikker in de cake om
te kijken of deze al gaar is. Blijft er geen
beslag meer aan de prikker zitten, dan kan
hij uit de oven. Laat de cake kort afkoelen,
stort hem en neem vervolgens de vorm
weg. Laat hem verder afkoelen op een
rooster.
Eet smakelijk!!
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

0-1000 – Een nieuwe kijk op De Onlanden
De sporen van menselijke bewoning rond
Roderwolde worden intensiever in de
Middeleeuwen, pakweg vanaf het jaar 900.
Soms worden in lage gebieden rond het
dorp langs vaarwater ook nog wel eens
oudere resten aangetroffen die afkomstig
zijn uit de laatste eeuwen vóór het begin
van onze jaartelling of uit de Romeinse tijd,
maar dat is vaak vervuiling: spullen die
met het uitrijden van de z.g. terpaarde te
maken hebben. In de 19-de- en de eerste
helft van de 20-ste eeuw zijn namelijk veel
Groningse terpen afgegraven om de laaggelegen gronden aan de noordrand van het
Drents Plateau te bemesten (Roderwolde
was zelfs de thuishaven van zo’n schipper
die hiermee z’n karige brood verdiende).
In die terpen, die dateren van pakweg de
eeuwen rond het begin van de jaartelling, zaten archeologische voorwerpen die
onbedoeld zijn meegenomen en hier zijn
uitgereden, maar die hier eigenlijk dus niet
thuishoren.
De meeste sporen van onze Middeleeuwse
voorgangers zijn, tot grote verassing zelfs
verbazing van velen, niet gevonden op het
hogere zand, b.v. langs de as FoxwoldeRoderwolde of op de Sandebuurse
zandkop, maar in “De Onlanden”. Dit heeft
natuurlijk vooral te maken met het recente
intensieve archeologische onderzoek
aldaar, de bijvangst van de herinrichting van “De Onlanden”. Dit uitgebreide
oudheidkundige onderzoek heeft de
geschiedenis van dat gebied tot in detail
uitgewerkt en heeft daarmee de traditionele benadering die nog tot ong. 10 jaar
geleden gemeengoed was totaal ondersteboven gegooid*).

In die traditionele benadering was “het
zand” de uitvalsbasis van de menselijke kolonisatie, en werden b.v. de z.g.
“huisplaatsen” in het veen gezien als buitenposten van de bewoners van de hogere
gebieden rond Roderwolde, b.v. voor de
veehouderij of zelfs als plaatsen om bier
te brouwen. Dit blijken vooral fabeltjes te
zijn, nu weten we hoe het écht is gegaan...
Eerst maar eens de bodem-/waterstaatkundige achtergrond. In het gebied van
“De Onlanden” streden zo rond het begin
van de jaartelling de zee en het door het
Peizerdiep afgevoerde zoete water om de
macht, met wateroverlast en grootschalige
veengroei bovenop de oudere zandondergrond tot gevolg. Een alsmaar stijgende
zeespiegel en (vooral) inbraken van de zee
sloegen aan de noordkant soms hele veenpakketten weg, of bedekten daar het veen
met een laagje klei dat dan soms op zijn
beurt weer met veen kon worden overdekt.
In “De Onlanden” vind je vaak laagjes klei
in het veen: die kleilaagjes worden richting
Hoogkerk dikker en gaan ten noorden van
Hoogkerk uiteindelijk over in zeeklei.
Door inklinking van het veen en zeespiegelstijging kreeg de zee steeds meer vat op
de noordelijke Onlanden en werd er daar
uiteindelijk nog een dikker kleipakket
bovenop het veen afgezet. Hier konden bij
wijlen ook de juiste condities ontstaan voor
het afzetten van een hele zure zwavelhoudende klei die bij blootstelling aan de lucht
een bruin/gelig-groenige kleur aanneemt
van kattenstront en daarom kattenklei
wordt genoemd. Het is vooral bekend van
de inpolderingen in het Westen, maar is
ook in “De Onlanden” aangetroffen en
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in de buurt van de fietsbrug over het
Peizerdiep bij Hoogkerk/Peizermade.
Kattenklei is bij ons echter een grote
uitzondering: verreweg het grootste deel
van “De Onlanden” was zo’n duizend jaar
geleden bedekt met een dikke laag veen,
veel hoger dan het tegenwoordige oppervlak, doorsneden door stroompjes die zoet
water afvoerden. Het gebied was ook nog
eens onderworpen aan regelmatige invallen van de zee.

*) Resultaten van het onderzoek in De
Onlanden zijn ontleend aan:
1 Johan Nicolay (red): Huisplaatsen in De
Onlanden, Uitg. RUG/GIA, 2018
2 Jeroen Zomer: Middeleeuwse veenontginningen in het getijdebekken van de
Hunze, Uitg. Barkhuis, Eelde, 2016

Het was dus niet de gemakkelijkste omgeving die de eerste kolonisten van dit
gebied aantroffen....

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

NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Mens en Natuur

Een win-win situatie (foto Adri de Groot)

Vorige maand stond er in een blog van
natuurfotograaf Adri de Groot bovenstaande foto, die mij zeer ontroerde.
Misschien komt het mede door mijn persoonlijke omstandigheden, maar als ik
de foto aan iemand toon en ik wil vertellen welk verhaal deze foto bij mij oproept,
krijg ik nog steeds een brok in de keel. Zo
mooi kan de natuur zijn, waar een ekster
een schaap van zijn teken, luizen en meeeters afhelpt, die voor hem weer een
nuttige voedselbron zijn, omdat ze veel
eiwitten bevatten. Een prachtig gezicht
hoe het schaap met een tevreden kop de
ekster zijn gang laat gaan. Wat mij betreft
verdient zo’n foto een prijs!

Misschien kunnen veel mensen hier een
belangrijke lering uit trekken. Ik denk dan
niet aan al die mensen die veel energie
en liefde steken in hulp en steun aan hun
medemensen, die deze hulp goed kunnen
gebruiken, want dat komt op hetzelfde
neer als wat er op deze foto te zien is.
Terwijl ik dit schrijf zitten we nog midden in de tweede coronagolf en hoor en
lees je dagelijks het geweeklaag van groepen mensen over wat ze allemaal door de
coronamaatregelen zo missen: het reizen,
uitgaan, de kroeg, de feesten.
Ik geef onmiddellijk toe dat voor degenen die hun inkomstenbron missen en de
eenzame mensen, die voor hun welzijn de
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familie en vrienden om hen heen moeten ontberen, het een bittere pil is. Ik
erger mij wel kapot aan degenen die tegen
alles in ‘”geheime” party’s houden, geen
mondkapjes dragen en zich van het 1,50m
afstandhouden niets aantrekken. En vooral
aan degenen die ook nu nog durven beweren dat het maar “een griepje” is. Om maar
niet te spreken van de complotdenkers, die
zeker weten dat de dramatische berichten over Covid19 allemaal leugens zijn.
Volgens mij komen zulke situaties in de
dierenwereld niet voor.

in stalen kooitjes om ze later te villen om
met hun vachtjes te pronken. Genoeg
gemopperd, laten we in de tijd dat er veel
plezierige zaken een tijd niet mogelijk
zijn, genieten van de dingen die wèl kunnen, zoals een heerlijke wandeling in De
Kleibosch of fietstocht in De Onlanden.
Kijk dan om je heen, er is zoveel moois te
zien!
INGEZONDEN

Natuur en omgeving: De
eikenprocessierups
Marjan Schetsberg

Natuurlijk, de dierenwereld kan ook wreed
zijn. Wij vinden het ook vreselijk als we
zien hoe een leeuw een antilope te pakken
krijgt, of het kalfje van een gazelle door
een groep hyena’s wordt verscheurd. Ook
dichter bij huis worden we niet vrolijk van
een reiger die een levende kikker naar binnen schrokt, of een vos die een jong haasje
vangt. Dan zal ik het nog maar niet hebben
over wolven en schapen. Ze doen het allemaal om het eigen lijfsbehoud en om hun
hongerige jongen in leven te houden.
De gemeente zocht in het voorjaar van
2020 inwoners van onze gemeente die
mee wilden helpen om nesten van de
Eikenprocessierupsen op te speuren. De
gemeente heeft dusdanig veel eikenbomen
dat de inzet van vrijwilligers geen overbodige luxe is, ook al omdat de rupsen voor
veel overlast zorgen. In ons dorp e.o. is een
groep van 16 vrijwilligers uit Roderwolde
en Foxwolde aan de gang gegaan en heeft
in meer dan 50 bomen nesten gevonden,
die daarna snel door een speciaal bedrijf
konden worden verwijderd.
Vos op jacht (foto Berend Berendsen)

Maar leeuwen, wolven en vossen stoppen hun prooien niet jarenlang in veel te
kleine kooitjes om ze dan pas te doden. Ze
houden zeker niet duizenden pelsdiertjes

Om de vrijwilligers te danken ontvingen
ze een nestkastje met vetbollen, namens
de gemeente, van Roelof Ubels. Een leuk
gebaar en voor zover bekend doet iedereen
weer mee volgend seizoen.
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NIEUWE STREEKGENOTEN ALERT!

Eric, Marion, Petter,
Joran en Elske Renée
Nynke Krist-Talsma

Opnieuw een nieuw gezin aan het
Haarveen. Als ik het goed gevolgd heb, het
derde nieuwe gezin in ruim een halfjaar
tijd. Dit keer echter geen gezin met kinderen in Roderwolde op school. Ik ben heel
benieuwd hoe het landen hier dan is. Zeker
nu in coronatijd, zal het kennismaken met
de streekgenoten misschien wat meer tijd
nodig hebben? Graag maken we kennis
met de nieuwe bewoners van Haarveen 10.

Vogelhuisjes weer klaar
voor volgend seizoen
Zoals in de laatste Wôlmer al vermeldt
zijn eind september de meeste nestkasten
schoon gemaakt door de mensen van de
Reclassering (Veenhuizen). De nestkasten
zijn eerder dit jaar door kinderen van de
basisschool versierd in de hoop om veel
hongerige vogels aan te trekken, die zich
vervolgens weer aan de eikenprocessierupsen tegoed kunnen doen. Van deze kastjes
waren 27 bewoond, dus dat is precies 50%
Wat opviel was dat de van de donker
geverfde kastjes geen enkele bewoond
was. Zouden de vogels kieskeurig zijn….???
Hierbij de resultaten per locatie:
hhLocatie
Aantal Bezet
hhHooiweg
9
1
hhHoofdstraat
20
10
hhKruiskamp
1
0
hhSandebuur
0
0
hhRoderwoldeweg
24
16
-------------------------------------Totaal

54

27

Met wie mogen wij kennismaken?
Na bijna 20 jaar als agrarisch specialist
in de financiële wereld gewerkt te hebben, is Eric (47) in 2012 docent agrarische
bedrijfseconomie en maatschappelijk
verantwoord ondernemen geworden aan
de Aeres Hogeschool in Dronten. Drie
dagen in de week werkt hij daar en twee
dagen vanuit huis. In zijn vrije tijd wandelt
of fietst hij graag, prutst hij in de tuin en
leest hij van alles. Niet onbelangrijk: als
brandweerman scheurt hij soms plots de
straat uit :). Marion (44) is klinisch psycholoog en heeft in de afgelopen 22 jaar
in de forensische psychiatrie gewerkt, als
behandelaar en onderzoeker Pro Justitia,
met daarnaast een eigen praktijk aan
huis waarin zij supervisie en leertherapie geeft aan psychologen en artsen in
opleiding. Het forensische is recentelijk
ingeruild voor een heel andere tak van
sport: de Kinder- en Jeugd Psychiatrie. Ze
houdt van muziek en zingt in een koor.
Daarnaast maakt vooral buiten bewegen,
in tuin, de wijde omgeving (op de fiets of
per benenwagen) of op de tennisbaan, haar
blij. Petter is 15, wordt met kerst 16 en zit
in 4 HAVO in Groningen. U kunt hem ook
tegenkomen in de Gamma in Roden, waar
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hij sinds een half jaar werken mag. Na de
HAVO hoopt hij de PABO te gaan doen. Zijn
hobby’s zijn MTB-en, chillen met vrienden
en gamen. Joran, 13 (bijna 14) is een echt
buitenkind. Hij is een fanatieke scout en
gaat dan ook naar het AOC-Terra in Eelde.
Hij vindt het heerlijk om dingen te maken
en om samen met mijn nieuwe buurjongen Jurre de koeien op te halen. Voor een
flinke hike, zomer of winter, draait Joran
zijn hand niet om. Elske Renée (11) zit in
groep acht op de Rank in Roden. Zij houdt
van turnen, trampolinespringen, bakken,
gezelligheid en het maken van mooie dingen (zoals de betonnen paddenstoelen in
onze tuin). Ze geniet erg van haar vriendinnen, maar languit liggen op de bank of
tiktok-filmpjes maken is ook heerlijk…
Waar komen jullie vandaan en vanwaar jullie
overstap naar deze omgeving?
We hebben bijna 20 jaar met heel veel
plezier in Peize gewoond. We hadden
daar een fijn huis in een fijne buurt, maar
wilden graag meer ruimte om het huis en
een huis met een eigen karakter. We hebben lang gezocht (vooral in Peize) en zijn
uiteindelijk in Foxwolde aan het Haarveen
terecht gekomen. We vinden het heerlijk
om buiten bezig te zijn en zijn blij met de

ruimte voor een trampoline, skelter, een
paar kippen, een poging tot het houden
van een moestuintje, en met de rust en
vrijheid.
Wat is jullie eerste indruk en hoe lukt het
jullie je hier thuis te voelen?
Nog voor we verhuisd waren voelden
we ons al thuis. Niet alleen doordat Eric
en Marion hier een jaar of 30 geleden
onafhankelijk van elkaar oppasten op de
kinderen die hier destijds woonden, maar
ook door de wijze waarop Albert en Eef
ons hebben ontvangen en hun huis aan
ons hebben overgedragen! Wel vinden
we het erg jammer dat een kennismaking bij de buurt-BBQ er niet in zat, en dat
onze geplande house-warmingsborrel als
gevolg van de 2e golf niet door kon gaan.
We hebben met enkelen mogen kennis
maken, en dat was telkens plezierig en
verwelkomend.
Waar kunnen we jullie tegenkomen?
Jullie kunnen ons vooral tegenkomen op
straat, wanneer we wandelen, fietsen,
MTB-en, skelteren, etc. Momenteel bij de
bladbak natuurlijk ;-), en wanneer het weer
mag bij Het Rode Hert.

 De Wôlmer  november 2020  pagina 23

VAN ONDER DE WIEKEN

Wat gebeurt er nog op of rond de molen?
Dirk Magré en Wilma Bruin

De afgelopen weken werden we geconfronteerd met strakker aangehaalde regels om
het corona virus te beteugelen. Met name:
niet meer dan 2 personen “op bezoek”
en “blijf zo veel mogelijk thuis”. Dit had
tot gevolg, dat het bestuur van Stichting
Olie- en korenmolen Woldzigt de geplande
Algemeen Bestuur vergadering heeft
gecanceld. Het Dagelijks Bestuur heeft
wel onderling overleg gehad via mail en
WhatsApp. Wat daar weer uit is gekomen
is gecommuniceerd met het AB.
De Museumcommissie heeft haar activiteiten (herinrichten van een deel van het
graanmuseum) ook een paar weken opgeschort evenals de tuinploeg.
Met betrekking tot de tuinploeg: het terrein voor de molen is ook wel zo drassig,
dat er weinig werkzaamheden mogelijk
zijn. De graskanten zijn nog een keer bijgewerkt en na een kleine week zonder regen
lukte het met moeite om het gazon nog een
keer te maaien (want het gras blijft wel
groeien, ook al is het inmiddels november).
Meelverkoop ligt stil
De laatste meelvoorraden waren houdbaar
tot ten minste begin oktober. Daar was nog
wel een aardige portie van over. Die mogen
we helaas niet meer verkopen.

Lijnolie
Er is nog steeds een voorraad lijnolie. Die
bederft niet, dus is nog wel te koop. Net
voor de strengere maatregelen is een klein
ploegje van 3 man een vrijdagmiddag in
de molen geweest om de hele olieslag goed
schoon te maken en vervolgens een portie
olie te produceren. De bedoeling was om
dat een week later nog voort te zetten. Dit
is dus ook uitgesteld. Zodra het weer een
beetje kan (en verantwoord is) gaan we dit
hervatten, zodat ook onze voorraad lijnolie
weer op pijl gebracht kan worden.
Rietdekker
Vorige maand kondigde ik al aan dat de
rietdekker werd verwacht op de molen
om een aantal plekken op de kap en op het
achtkant bij te werken. Dit was het vervolg
op mijn rapportage aan de eigenaar, Het
Drentse Landschap, in juni. Daarin meldde
ik (met een aantal foto’s) dat op een aantal
plekken in de kap lekkage was gevonden.
Op deze hoogte (meer dan 20 meter) mag
volgens hedendaagse ARBO regels alleen
nog met een hoogwerker worden gewerkt.
Dat was deze keer wel een heel grote. Hij
paste nauwelijks op de oprit en tussen de
hekken voor de molen:

Gezien de zeer geringe omzet van het
afgelopen half jaar heb ik dan ook besloten géén nieuwe voorraad te gaan maken.
Daarvan zou waarschijnlijk meer dan de
helft aan het eind van de houdbaarheidstermijn weer overblijven. Malen voor de
kliko is tegen mijn principes.
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Uiteindelijk is hij daar halverwege blijven
staan om te voorkomen dat het hek en het
pad te veel beschadigd zouden raken.
Op de foto hieronder is te zien, dat het
precies lukte om tussen de wieken door de
randen van de kap te bereiken.

Ze zijn er aan alle kanten bij geweest.
Daarvoor moest de molen een aantal keren
gekruid worden om een andere zijde van
de kap binnen bereik van de rietdekkers in
de hoogwerker te plaatsen.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende
tijd
hhHet blijft zoals het al was: de molen
blijft gesloten voor publiek.
hhMolenproducten nodig?
Via een bestelformulier op de homepage
van de website (www.woldzigt-roderwolde.
nl) kun je op dit moment alleen lijnolie,
hardhoutolie en Natuleum bestellen. Ik
neem vervolgens contact met je op om een
afspraak te maken wanneer het kan worden opgehaald.
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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

COLUMN

Revolutie en evolutie
Henk van Kalken

Ooit was ik een idealist. De gedachten
aan verandering, revolutie zelfs, raasden
met kracht door mijn nog nauwelijks volgroeide brein. Ik weet nog dat ik vooral
overal tégen was. De monarchie, de
gevestigde orde, de politie, de consumptiemaatschappij, vervuilende industrieën, de
auto, roken (al deed ik dat toen nog zelf),
militaristisch denken, wapenhandel, en
elke vorm van gezag. Was ik ook ergens
voor?
Zeker. Voor collectivisatie van alle bezit,
voor een republiek, voor een vorm van
wereldbestuur, vrije liefde en vrede, en
softdrugs vrijgeven. Mijn haar groeide in
die jaren zonder teveel tegenstribbelen
tot op mijn schouders. Ik had een tasje uit
de dumpstore met een prominent bande-bom teken erop. Ik experimenteerde
voorzichtig met softdrugs, en ging naar de
Sosjale Akademie, weet je wel.
Omdat ik door een moment van onoplettendheid al jong vader werd, kwamen de
verantwoordelijkheden die dit met zich
meebracht in de knel met mijn idealisme.
Geld en een carrière, waar je in ‘mijn’
kringen niet dan afkeurend over hoorde
te spreken, werden met het verstrijken
der jaren steeds vanzelfsprekender. Mijn
denken werd milder en realistischer en de
politie werd mijn beste kameraad. Soms
tikt mijn geweten, maar ik besef dat het
ouder worden nieuwe inzichten brengt.
Evolutie in plaats van revolutie. En nu?
Een paar jaar geleden sprak ik iemand
die ik nog kende uit die revolutionaire
tijd. Veel Provo’s van toen bewonen nu de
Grachtengordel in Amsterdam en doen het
tegenovergestelde van datgene, waar ze

ooit zo vurig voor streden. Ik ben nu zelf
eigenaar van een comfortabele woning.
In deze tijd zie ik de boosheid van complotdenkers uitgemeten in de pers en de
social media. Ik zie de opstandigheid en
onbegrip ontstaan naast begrip van en
voor jongeren die Coronafeestjes houden.
En het populisme dat groeit en bloeit op
het in de onderbuik schuilende ego van
boze medeburgers. Misschien dat de grote
hoeveelheid mensen die de geringe ruimte
in ons land bevolken een gevoel van vechten om plaatsruimte met zich meebrengt.
In de jaren zestig waren er een dikke
twaalf miljoen bewoners, op dit moment
zeventien miljoen. Experimenten met
witte ratten tonen aan wat er gebeurt als
levende wezens te dicht op elkaar leven. Ik
zie dit overigens gelukkig niet terug in de
gedragingen van alle aardige buren om me
heen.
Ik stond laatst voor het raam en keek naar
de spelende buurkinderen. Er dwarrelden
een paar herfstbladeren neer, die even
verbleekt en verkleurd waren als mijn
toenmalige idealisme.
En ik dacht: ach…
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RONDJE OM DE KERK

Kleine wereld
Sybrand van Dijk

Toen twee dagen lang de mist kil om
Roderwolde hing, dacht ik: “Veel kleiner
kan de wereld ook werkelijk niet worden.”
We leven in uitzonderlijke, kleine, tijden.
Niet eerder werden we zó lang op onszelf aangewezen. Normaal hadden Henk
en ik dagelijks mensen over de vloer. We
hadden gezellige etentjes en vrienden
kwamen logeren. Dit jaar echter staat de
eetkamertafel er maar werkeloos bij. En de
logeerkamer blijft leeg.
Er is weinig afleiding. Er is niet veel om
naar uit te kijken. Er is vooral veel vandaag. Veel hier en nu.
In de eerste periode was ik erg van slag.
Alsof ik met al met bezigheden óók mijzelf
kwijt was. In deze tweede periode vind ik
al méér mijn weg. Natuurlijk mede doordat
lang niet zo veel is stil gelegd als een half
jaar geleden. Ongemerkt had ik een innerlijk besluit genomen: ik zou dit keer niet
afwachten totdat het voorbij was. Zo heb ik
de stilte van het voorjaar wel ervaren: uitzitten totdat we weer wat kunnen. Goed, er
was wel wat te doen. Maar het meeste was
toch: wachten. Dat moest anders kunnen.
Als we dan toch op onszelf zijn teruggeworpen, zou het dan ook mogelijk zijn om
echt hier en nu te zijn? Niet te ver vooruit
te kijken? Niet te veel zorgen maken? Je
niet te veel bemoeien met de vele discussies en gesprekken? Onze invloed is zo
beperkt. Waarom energie steken in wat
toch niet te veranderen is?
Onze invloed is helemáál niet beperkt.
Hoe mijn dagen er uit zien. Hoe ik omga
met de mensen om mij heen. Wat ik doe
of zeg, bepaalt de wereld. Goed, de kleine

wereld. Maar bestaat de grote wereld niet
uit duizend kleine? En is ieder niet bepalend voor zijn eigen, kleine wereld?
Ik denk dat we in deze bijzondere tijden
vooral zorg voor onszelf en voor onze
naasten nodig hebben. Maak de dagen
goed voor jezelf. Breng een beetje gezelligheid in huis. Geef je dagen structuur.
Verzorg jezelf goed en hou van iedereen
die op je weg komt.
Er is zoveel boosheid. Zouden wij daar een
innerlijke balans tegenover kunnen stellen? Er is zoveel verontwaardiging. Kan
het antwoord ook een innerlijke vrede
zijn? En zouden duizend mensen met een
innerlijke sterkte geen verschil kunnen
maken?
Vanmorgen las ik deze woorden: “Zeg geen
nare dingen, maar spreek altijd iets wat
opbouwt. Daar is een groot gebrek aan.
Wees hartelijk voor elkaar en dek elkaars
tekortkomingen toe. Wees niet zo boos en
doe elkaar geen kwaad. Wees goed.” Het
zijn woorden van een late leerling van
Jezus. Paulus. Opgeschreven rond 60 na
Christus.
Ik dacht: “Zo ver ben ik nog lang niet.”
Maar wat zou het goed zijn de weg daarnaar toe wel in te slaan. Ik hoef geen
zoetsappig appeltje te worden. Maar een
beetje aardig zijn. Voor jezelf. Voor de
mensen op je pad. Als ons dát zou lukken
in deze maanden, wie weet ziet de wereld
er straks heel anders uit.
Veel groter.
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NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER

Gras
Nynke Krist-Talsma

Als je me een jaar geleden verteld had dat
ik een column zou gaan schrijven met
de bovenstaande titel had ik even lekker
gegrinnikt. Ik zou al verbaasd zijn dat ik
een vaste column zou schrijven, dat was
eigenlijk helemaal geen voornemen dat ik
had.
Maar goed, gras dus. Echt, ik heb daar
eigenlijk nooit over nagedacht. Het is er
gewoon. Het groeit. Ruikt lekker. Zeker
pas gemaaid. Lekker zacht om op te liggen in de zomer met een boek in de hand
– toen ik nog tijd daarvoor had. Voelt best
lekker als je er met blote voeten overheen
loopt. Tenminste als er geen naaktslakken in liggen. Brrr. Een jeugdtrauma. Net
verhuisd vanuit een stad naar een dorp als
8-jarige. Lopend naar de speeltuin. Ik zie
nóg – al – die – naaktslakken. Elke stap.
Echt ie-de-re stap. Bah!
Dat je van gras veevoer kan maken. Ja, dat
wist ik wel. Als dochter van een boerendochter ben ik veel uit logeren geweest
op de boerderij. Dat deed ik graag. Op de
trekker met mijn omke, helpen melken en
verwend worden door beppe. Die enorme
bult waar we graag opklommen. Dat mocht
eigenlijk niet. Er mochten geen gaatjes in
komen. De hooizolder mochten we eigenlijk niet op. Dat was gevaarlijk. Maar wel
leuk spannend.
De woorden kende ik wel. Kuil, hooi. Maar
het hoe, mwah weinig interesse. Nu leer ik
het allemaal! Van wie? Mijn zoon. Vanzelfsprekend. Sinds hij dit voorjaar voor het
eerst mee is wezen hooien heeft hij de
smaak te pakken. Sterker nog, die vijfjarige
heeft een aardige grasobsessie te pakken!

Het weiland waar wij vanuit de woonkeuken op uit kijken, wordt goed onder
inspectie gehouden. “Mama het gras is
nu toch wel lang genoeg om te maaien!
Wanneer komt hij nou?”. “Mama er lopen
koeien op!”. Leuk, vind ik, om naar te
kijken onderwijl mijn boterham met kaas
opetend. “Nee”, zegt zoonlief, “ze eten
het gras op en dan kan er niet gehooid
worden!”

“Lieverd hoe gaat dat hooien ook alweer?”
“Nou, mama. Kijk. Eerst moet je maaien.
Dan moet je schudden. Dan maak je bultjes (dit wordt beeldend weergegeven
door de handjes zijdelings naast elkaar te
houden). Dan komt de pakjesmachine en
worden er pakjes gemaakt. Die gaan op de
platte kar en zo gaan ze naar de hooizolder.” Het mooiste van dit alles is dat ons in
de stad geboren kind, dat normaliter niet
echt een accent heeft, wanneer hij spreekt
over boerderijzaken, dan echt wel hoor.
“Hoaien mama hoaien!”
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Colofon
Deze grasobsessie gaat wel iets verder dan
praten over. Al sinds het voorjaar wordt
opgesomd wat hij allemaal voor cadeaus
wil voor achter zijn speelgoedtractor “een
schudder, een grasmaaier, een pakjesmaker heb ik al dus die hoeft niet, een
kombijn, een sleep, een platte kar, etc. etc.”.
Is de buurman klaar met hooien of papa
met grasmaaien. Dan gaat meneer liefst
met zijn neefje of een vriendje op het gras
af. “De boer is een beetje dom hoor! Hij
heeft gras laten liggen!” Uit de hoekjes van
de wei komt meneer met handenvol gras
aanzetten. In de hand of in de bolderkar.
Die gaan in bulten op zijn hooizoldertje op
het dak van zijn hut. Daar moet het liggen
voor de schapen, aldus het boertje. Dat
dit daar dan ligt te rotten, waarover zijn
vader vervolgens een beetje foetert, dat
deert hem niet. Nee hoor. De hut moet nu
wat uitgebreid worden. Pake heeft al een
schaap met een lam en daar mogen wij
op passen. Ik zeg hem dat er stro nodig
is, zodat ze lekker zacht kunnen liggen.
Meneer wijst schouderophalend “daar ligt
nog wel hooi. Maar dat is al wel gaan rotten hoor.”
Hoe gezellig is het dat die jonge heertjes
nog genieten van het rennen achter een
zitmaaier aan. Ach, als ik de criteria van
een obsessie bij langs loop, denk ik dat het
misschien toch wel meevalt. Hij heeft er
geen last van. En wij ook zeker niet.
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(nieuw en gebruikt)

Hoofdstraat 38,
9321 CG Peize,
050 - 5032451
Installatiebedrijf Bos verzorgt voor u:

CV-installaties, Zink werk, Dakbedekking,
Airconditioning, Riolering, Gas, Water en Elektra,
Vloerverwarming, ook in bestaande vloeren

Duurzaamheid

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

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

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

