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Van de redactie
Hella Balster

Gisteravond kwam Rutte met zijn git-
zwarte kersttoespraak op onze televisie 
alwaar hij meldde dat onze bewegingsvrij-
heid noodzakelijkerwijze fors ingeperkt 
wordt. Voor veel mensen in de stad een 
drama in hun flatje. Voor de bewoners van 
het platteland wellicht iets minder ernstig. 
Niettemin blijkt wederom dat iets kleins 
(een virus, red.) heel groot kan worden. 
Hou daarom voldoende afstand. Ook als u 
door het dorp wandelt om de schitterende 
kerstverlichtingen te bewonderen.

In dit soort tijden raken mensen soms 
eerder de weg kwijt. Heb daar oog voor! 
Helaas is dat tot overmaat van ramp in de 
Wôlmer ook gebeurd met de Kerstelf. Elke 
helpende hand om deze elf op het juiste 
pad te krijgen is hierbij welkom! 

In deze tijden van schaarste waar wij 
ons geld niet meer in bouwmarkt en op 
meubelboulevard mogen besteden komt 
het MFA gelukkig met een oliebollenactie 
om onze honger naar aankoop te stillen. 
Een uitermate smakelijke actie! In deze 
Wôlmer treft u het bestelformulier aan. De 
opbrengst is voor het goede MFA-doel.

Dirk legt ons uit hoe iets bij de molen uit 
de band kan springen. En dat in deze tijden 
waar eigenlijk niets meer mag. Een inte-
ressant verhaal met een mooie technische 
oplossing.

Zo vlak voor kerst ontvangt u van ons 
een dikke Wôlmer. Wij hopen dat u daar 
veel leesplezier aan gaat beleven. Om het 
leesplezier voor volgende Wôlmers in 
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voldoende mate veilig te stellen zouden 
wij graag een verslag van uw belevenissen 
ontvangen. Dan maken wij daar weer een 
dikke Wôlmer van.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Zitbankjes voorzien van nieuwe zitting
De gemeente heeft op verschillende plek-
ken in en om ons dorp de zitbakjes van 
nieuwe zittingen voorzien. Zo kunnen ze 
nu weer een aantal jaren mee, maar als ze 
niet worden gelakt, zal dat waarschijnlijk 
tegenvallen.

Nog een B&B in Roderwolde
Onlangs is eveneens aan de Hoofdstraat 
een B&B opengegaan onder de naam van 
De Rode Beuk. Succes familie Fennema.

Kerstverlichting in het dorp
Op allerlei plaatsen in het dorp ver-
schijnt de kerstverlichting. En het biedt 
een prachtige aanblik, als je ’s avonds een 
rondje maakt. Ook hier lijkt het alsof de 
corona zijn invloed doet gelden, door in 
donkere tijden wat meer licht te brengen. 
Vergeleken met vorige jaren is het duidelijk 
dat er nu meer te zien is.
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Geen carbidschieten dit jaar
We zullen het dit jaar moeten doen zon-
der het traditionele carbidschieten op het 
sportveld.

Het carbidteam Roderwolde heeft hiertoe 
besloten, omdat van een gezellig samen-
zijn daarbij geen sprake kan zijn en zij niet 
verantwoordelijk willen worden gesteld 
voor eventuele gevolgen, die daaruit voort 
kunnen vloeien. Dit geldt ook voor het 
vreugdevuur, dat dus ook niet zal worden 
ontstoken in de nacht van oud op nieuw.

INGEZONDEN

Corona virus [2]
Bart Henstra

Inmiddels zijn wij nu negen maanden later.
En bezorgt COVID-19 ons nog steeds een 
kater.
Wij zijn nu bekend met het nieuwe normaal.
Van vele beperkingen voor ons allemaal.

En daarom niet alleen voor de betweter.
Maar voor allen nu die ander halve meter.
 Is daarbij nu ook een mondkapjes plicht.
Hoewel nodig, geeft een hilarisch gezicht.

En in onze akelige negatieve dromen.
Blijven vervelende corona golven komen.
Want is dit nu inmiddels twee of drie ?
Of reeds nummer vier, wie bepaalt wie?

Voor velen is er wegens corona nu een nood.
Hier is noodzakelijk dat de overheid bijstand 
bood.
Maar weer anderen hebben echter 
daarentegen.
Ervaren, dank zij corona, nu heel veel zegen.

Alsnog voor velen is er de angst en 
eenzaamheid.
Terwijl weer anderen missen nu die 
gezelligheid.
Daarenboven ook specifiek de sfeer, is de 
teneur.
Met kerst en oud en nieuw voor de deur.

Maar aan het eind van de tunnel gloort licht.
Als het geprezen vaccin haar taak verricht.
Deze doet onze eeuwige hoop herleven.
Om straks weer een normaal leven te leven!
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Rommelpiet
Op 26 november kwamen de kinderen 
op school aan in een enorme puinhoop... 
Hij was weer langs geweest hoor; de 
rommelpiet!

Gelukkig weten de kinderen precies waar 
alles hoort en was alles binnen no-time 
weer netjes. Piet had een ook presentje 
voor iedereen achtergelaten. De juffen 
hopen dat Sinterklaas volgend schooljaar 
de opruimpiet eens zal sturen.

Pepernoten bakken
Vrijdag 27 november hebben de kinderen 
van alle groepen zich kunnen uitleven 
tijdens het pepernoten bakken. Dankzij 
de hulp van vele ouders kwamen alle 
pepernootjes afgebakken terug op school. 
Iedereen die geholpen heeft: bedankt!

Sinterklaas

Het was, zoals ieder jaar, even spannend… 
maar gelukkig kwamen Sinterklaas en 
zijn Piet ons verblijden met een bezoekje 
aan onze school op 5 december. Door alle 
coronamaatregelen kon hij helaas niet aan-
komen in de haven. Daarom stonden alle 
leerlingen van het Palet buiten op het plein 
om de goedheiligman op te wachten. Na 
een aantal liedjes gebeurde er nog vrij wei-
nig. Toen ging de telefoon van Juf Marijke 
zomaar! Sinterklaas had zich vergist en per 
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ongeluk de ingang van het dorpshuis geno-
men; hij was al binnen! We vonden hem 
in de gymzaal op het podium. Eenmaal 
binnen hebben we hem alsnog een warm 
welkom gegeven met Sinterklaasliedjes en 
dans. Voor de kinderen van groep 1 t/m 
5 hadden Sint en Piet een cadeautje mee-
gebracht. In de bovenbouw hebben de 
surprise- en dichtpieten gezorgd voor een 
geslaagd Sinterklaasfeest Het was een fees-
telijke ochtend! Bedankt Sinterklaas, graag 
tot volgend jaar!

Kerstfeest
Ieder jaar smullen de kinderen van een 
kerstbuffet dat door ouders is klaarge-
maakt en wordt opgediend door de OV 
in mooie kerstsferen… De laatste jaren 
voerden we zelfs een ware kerstmusical 
op. I.v.m. de Coronamaatregelen zullen 
we ook bij deze viering de nodige aanpas-
singen moeten doen. De werkgroep, die 
zich bezig houdt met het kerstfeest, heeft 
al een altenatief programma bedacht. Zo 
gaan we overdag samen met de kinde-
ren een kerstdiner voorbereiden dat we 
’s avonds gezellig samen op kunnen eten. 
Een optreden van de kinderen voor ouders, 
en andere belangstellenden, zal er ook niet 
inzitten… Daarom dit jaar extra speciaal: 
niet de kinderen, maar de juffen(!) zullen 
een optreden verzorgen. Aansluitend gaan 
de kinderen naar ons Kerstgala in de gym-
zaal. Ondanks alle aanpassingen gaan we 
toch proberen er een mooie avond van de 
maken. De kerstviering zal plaatsvinden 
op donderdagavond 17 december.

Kaartjes
Op vrijdagmiddag werken wij regelmatig 
in ateliers. Enkele weken geleden heb-
ben de kinderen van onze school kaartjes 
gemaakt voor dorpsgenoten. Het is 
bedoeld om deze sobere tijd een beetje op 
te fleuren. We hopen dat degenen die een 

kaartje van ons hebben ontvangen hier 
heel blij van geworden zijn!

Foto’s in de Wôlmer
De redactie van de Wôlmer vindt het altijd 
leuk om foto’s van evenementen in het 
dorp te kunnen plaatsen. I.v.m. de AVG-
wet mogen wij deze niet meer verstrekken 
(wanneer de kinderen er herkenbaar op 
staan). Wie een mooie foto heeft van 
zijn/haar kinderen die op pad zijn, of iets 
anders leuks, kan deze zelf mailen naar: 
de.wolmer@gmail.com.

De deadline voor het inleveren van kopij is 
altijd op de 15e voor 12.00u.

Fijne feestdagen
Namens het hele team van OBS Het Palet 
wensen wij alle lezers van de Wôlmer pret-
tige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!
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Groep 3, 4, 5
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Bovenbouw

Nieuws uit de klas!

Een kerstgroet uit de groep!

Een naamgedicht over kerst in het Engels.
De leerlingen van groep 6-7-8 hebben 
een uur Engelse les per week. De afge-
lopen week was er natuurlijk een aparte 
Christmas Special in de methode. Aan het 
einde van de les hebben we met de hele 
klas een naamgedicht gemaakt over SNOW.

Santa Claus
No reason to cry
On his way to your home
Wish you a Merry Christmas

De leerlingen hebben naast dit groepsge-
dicht ook zelf een naamgedichten gemaakt:

Mats en Nils (CARD):
Christmas Time

Again after a year
Raining snow

Dogs are a reason to smile

Jurre, Jurre en Hidde (HAPPY): 

Jurre (Make a Wish):
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Niek, Mara en Silke (REINDEER):
Rudolph the reindeer

Ends in the snow
In the snow he is running

Never to late
Does look happy

Ends in Santa’s home
Entering never alone 

Ruldolph is smart

Mathijs en Thomas (REINDEER):
Reindeer

Entering the room
In december

Nice
Dancing

Eating cookies
Eating a candy cane 

Remember this Christmas

Elske, Nienke, Dyone en Jurre (REINDEER):
Rudolph

Epic ambiance
I’m happy on Christmas time

Nobody is alone
Dogs are a reason to smile

Eating nice food and playing with your friends
Everybody has a smile

Riding in the snow

Groep 1 en 2

VOOR IEDEREEN HELE FIJNE 
FEESTDAGEN EN ALLE GOEDS 

VOOR HET NIEUWE JAAR! 
NAMENS GROEP 1/2  
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BSO De Boemerang

Aan mij de eer het stukje voor de laatste 
editie van ‘’de Wolmer’’ te schrijven dit 
jaar. En ondertussen als ik dit stukje aan 
het schrijven ben, denk ik terug aan het 
afgelopen jaar. Wat eigenlijk een vreemd 
jaar was het. Ikzelf was net aangenomen 
in februari bij de Boemerang -psg/bso, 
toen in maart het beruchtte virus “Corona” 
opdook. Vanaf half maart tot mei kon er 
niet gewerkt worden op de Boemerang. 
Helemaal niets. De school “het Palet” bleef 
gesloten evenals de opvang. Na maanden 
als mei/juni brak in juli de zomervakantie 
aan. Er was inmiddels wat versoepeling 
en in augustus ging een ieder weer dap-
per van start. Ook team Boemerang – Inge, 
Iekje en Anja zetten ons beste beentje voor, 
om er te zijn voor kinderen en ouders. 

Kinderen hadden weer nieuwe energie, en 
wat hebben wij een lol gehad op de warme 
zomerdagen van september. Waterballet 
met de bso-kinderen en waterspelletjes 
met de peuters. Een groot plezier.

Maar naar de versoepeling werden de 
afspraken weer strenger. Ouders die aan 
het raam moesten kloppen en niet in de 
school mochten komen. Er werd afstand 
gekweekt. Anderhalf meter en het brengen 
en halen werd wat onpersoonlijker. Ook 
wij als pedagogisch medewerkers moes-
ten afstand bewaren bij de buitenschoolse 
opvang. Maar zoals een ieder weet is dit 
niet realistisch. 

Een bemoedigende knuffel, troost als 
iemand gevallen is, een schouderklopje 
in de vorm van waardering en kleine 
stoeipartij.

En nu zijn de laatste weken van het jaar 
gevallen. En juist nu hebben wij – kinderen 

en volwassenen behoefte aan gezelligheid. 
Gelukkig is de gezelligheid nooit weggeble-
ven bij de Boemerang. 

Bij de Boemerang schijnt altijd de zon. Wij 
proberen aan alle kinderen altijd even veel 
aandacht te schenken, en voor alle kinde-
ren een luisterend oor te hebben. Samen 
spelletjes doen, of gezellig op de bank met 
een prentenboek – die alweer voor de 
derde keer – wordt voorgelezen. Samen 
lekkere koekjes bakken van bladerdeeg of 
een mooi schilderij maken. Altijd is er wel 
iets te doen op de Boemerang. En naast alle 
activiteiten is er af en toe grote behoefte 
aan bankhangen. Met zijn allen op de bank 
de ‘’Lion King’’ kijken. Of lekker uit het 
zicht in de kartonnen tent liggen. Met een 
paar peuters op de bank zitten en gezellig 
over de bruine teddybeer praten. Wat toch 
een mooie wereld.

De voorbereidingen voor het 
Sinterklaasfeest zijn in volle gang en 
4 december brengt Sint samen met 
zijn pietje een bezoekje aan de school. 
Spannend………. en daarna nog een paar 
weken om samen met de kinderen kerst-
feest te vieren bij de kerstboom met 
lekkers erbij. Vrede op aarde.

Namens mijn collega’s en mijzelf wil ik alle 
ouders bedanken voor het geduld, de vele 
complimentjes, gezelligheid en het ver-
trouwen dat jullie in ons stellen. 

Fijne feestdagen en tot 2021

Anja Brummel
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Mandala kleuren
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- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,
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www.cafehetrodehert.nl
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 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
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Beste dorpsgenoten,
Het einde van dit bijzondere jaar nadert. 
Een jaar waarin veel dingen niet kon-
den en hetgeen wat wel kon ging vaak 
op een andere manier. Het bestuur van 
Dorpsbelangen heeft slechts een paar keer 
vergaderd en de ALV’s zijn beide keren 
afgelast. Wel zijn er een tweetal bestuurs-
leden afgetreden, Jan Visser en Albert 
Boelen. En hebben we twee nieuwe leden, 
Henk van Sloten en Rina Jansma mogen 
verwelkomen. 

In deze Wolmer stellen Henk en Rina 
zich voor en Albert heeft een mooi stukje 
afscheidsstukje geschreven. Jan heeft 
door omstandigheden nog geen afscheids-
stukje geschreven maar deze hebben jullie 
nog tegoed. Rest ons jullie allemaal fijne 
feestdagen te wensen en een bijzondere 
jaarwisseling, en blijf gezond. Tot in 2021.

Voorstellen Henk van Sloten
Mijn naam is Henk van Sloten. Samen met 
Lametha woon ik al sinds 1985 met veel 
plezier in het Haarveen op nummer 9. 
Onze inmiddels volwassen kinderen Joost 
en Leonie zijn in de jaren negentig naar de 
basisschool in Roderwolde geweest. In die 
tijd maakte ik deel uit van de Ouderraad 
en Medezeggenschapsraad.

De afgelopen jaren heb ik een drukke baan 
gehad bij Arriva. Veel tijd voor andere 
dingen ontbrak veelal. Sinds 1 juli jl. ben 
ik gestopt met werken en dat biedt mij 
de mogelijkheid om vrijwilligerswerk 
en andere leuke dingen te doen. Mijn 
belangstelling om iets te betekenen voor 
de buurt was er altijd. Als gevolg van het 
vertrek van Albert Boelen ontstond die 

mogelijkheid en heb ik me aangemeld voor 
het bestuur van Dorpsbelangen.

Inmiddels heb ik enkele vergaderingen 
van het bestuur bijgewoond en ben ervan 
overtuigd dat Dorpsbelangen een belang-
rijke rol kan spelen binnen, en voor onze 
gemeenschap. Daar zet ik me graag voor in.

Voorstellen Rina Jansma
De eerste 20 jaar van mijn leven heb ik 
doorgebracht in Foxwolde, bij de Kleibos. 
Na een aantal jaren in Roden, de Groeve 
en Peize te hebben gewoond, ben ik samen 
met Benny en Sem in 2008 in Roderwolde 
komen wonen. In een klein dorp is het 
belangrijk dat er veel aandacht is voor acti-
viteiten en de leefbaarheid in het dorp. Ik 
ben blij dat ik hier, samen met de andere 
bestuursleden van Dorpsbelangen, een bij-
drage aan mag leveren.

Albert Boelen
Körte vreugde is ok vreugde…. (nao een 
paar joar Dörpsbelangn)

Het hef al met al mor ’n paar jaor duurd 
– mien lidmaotschup van ’t bestuur van 
Dörpsbelangn. Ik har Mans al een paar 
maol an ’t hek had en ie kunt niet bliebm 
weigern. Daorbij vun ik het wal van 
weerde, dat de kleine buutendörpen ok 
metdoet an alles rondum Rowol. Ja, en 
dan gao’j veur een lange tied in een mooie 
club. Het gungk toch aans, zoas d’r tegen-
woordig zo veul aans giet. Verhuuzen, 
veraandern en weer opnei wennen op ’n 
aandere plek (gelukkig wal in Drenthe). 
Meinsn vraogt wal ies: “wat mis ie nou ’t 
miest ?” (want ‘missen’ vindt elkenien 
vanzölfsprekend en dat is het ok). Dat kost 
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altied wat naodeinkwark: de umgeving, de 
buurt, de meinsn, het huus, de locht, de 
padties, nuum mor op. Kört gezegd, giet 
het mij um ‘het vertrouwde’! De meinsn 
kennen, makkelijk zeggen, waoras ie 
weg komt, met elkenien eebm een prao-
tie kunnen maken, alle padties kennen, 
je thuus vuulen: dat is ‘vertrouwd’. Toen 
ik veur ’t eerst een vergaodering van ’t 
bestuur van Dörpsbelangen in stapte, was 
‘t asof ik d’r al jaoren zeten har: het was 
metien vertrouwd. Het bint verschillende 
meinsn, met verschillende mienings, die 
verschillende dingen zegt en doet, mor 
as ’t erop an komp: doet ze ’t met mekaor; 
daor kuj altied op rekenen en dat maakt ’t 
vertrouwd.

Het dörp is het ok weerd: stark in de ver-
scheidnheid; doar moej veural zuunig 
op wezen: mekaar de ruumt geebm, mor 
mekaar wal zo non en dan de waorheid 
zeggen: dat is zo’n beetien de sleutel. 

Ik deink d’r in elk geval met plezier an 
terugge – ik zal de ‘bestuurs-app’ missen 

en ok de gezaomenlijke aktiviteiten: het 
fietspad van Foxwol hen Rowol zal d’r nog 
wal ies kommen, een veilige oversteek van 
’t Haarveen naor de Dwazziwegen ok vast 
wal, het parkeren bij de kerk wordt vast 
verbeterd, de barms an de Hooiweg zal 
elkenien non wal met rust laoten (geluk-
kig is de sloot an ’t Boovnlaand non klaor) 
en het langverwachte grote dörpsfeest zal 
vast nog wal vierd worden (daor kiek ik 
naor oet). Het was bijkaans een wat kör-
tere vreugde, dan verwacht, mor ’t was 
zeker een vreugde !

Ik weins Rina en Henk een plezierige tied 
toe in ’t bestuur van die mooie club en 
wieder weins ik alle dörpsbewoners een 
paar mooie (aandere) dagen en een mooi 
begun van ’n nei jaor met hopelijk veul 
gezondheid. 

i.v.

Albert Boelen

Namens het bestuur van Dorpsbelangen
Siem ter Steege, Erik van der Veen, Bert de Rouw, Gerda Roelofsen, Rina Jansma, Henk 
van Sloten en Inge Noordhof
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Dorpshuis

Als het goed is heeft u in uw brieven-
bus een zakje lekkers met brief van 
het dorpshuis bestuur gevonden. Wij 
hopen dat de geste gesmaakt heeft en 
dat het een klein lichtpuntje van aan-
dacht is geweest. Natuurlijk hopen wij 
ook dat zodra deze coronatijd voorbij 
is, wij u allemaal kunnen ontvangen 
in het mooi verbouwde dorpshuis!                                                               
Heeft u al een handje geholpen bij het klus-
sen? Schroom niet om je aan te melden bij 
Henk Buring of Hendrik Speelman. Vele 
handen (in kleine groepjes) maken licht 
werk en de ontmoetmomenten zijn altijd 
reuze gezellig.

Maar voordat alles klaar is hebben we nog 
de jaarlijkse Oliebollenactie! Aangezien 
het dorpshuis ook haar inkomsten dras-
tisch heeft zien afnemen…rekenen we 
massaal op uw bestellingen! Heel modern 
kan dat via de digitale snelweg, zie de flyer 
in deze Wolmer.

Groeten en alvast dank Jannie

Pepernotenactie in coronatijd 
van ‘Stichting Dorpshuis Roderwolde e.o.’
Deze stichting zorgt met vele vrijwilligers 
voor de exploitatie van het dorpshuis- en 
sportzaalgedeelte in de ‘MFA de Doefkamp’ 
te Roderwolde, waarin ook de openbare 
basisschool ‘het Palet’, kinderopvang 
Kidscasa met peuterspeelgroep ‘de 
Boemerang’, de BSO en het ‘Rowolmer 
Archief’ zijn ondergebracht. 

In gezamenlijkheid doen we ons best 
om de leefbaarheid in de schoolkring 
Roderwolde e.o. zo goed en groot mogelijk 
te houden. 

Ook u als donateur zijn we daarvoor nodig! 

Uitbreiding dorpshuis
De uitbreiding van de kantine en de 
nieuwe berging is bijna klaar.

Noordhuis Bouw is inmiddels bijna gereed 
met alle werkzaamheden, op enkele nale-
veringen na. Begin januari moet er nog 
een dubbele deur naar de berging worden 
aangebracht, een drempel onder de toe-
gangsdeuren naar de sportzaal en wachten 
we nog op nieuwe screens voor de bui-
tenramen. Eveneens moet de vloeren nog 
worden afgevlakt en de nieuwe vloerbe-
dekking worden gelegd. 

Ondertussen is een groep vrijwilligers 
bijna klaar met de aanleg van de buiten-
bestrating en zijn de schildervrijwilligers 
al ver gevorderd met het schilder- en 
sauswerk.

Ook is de oude heteluchtverwarming 
verwijderd en zijn in de beide kleedka-
mers, wc’s en oude gangen radiatoren 
geplaatst en aangesloten op de bestaande 
cv installatie.

Stichting Dorpshuis heeft ook zelf diep 
in de buidel moeten tasten en enkele 
opdrachten uit hun eigen financiële mid-
delen moeten bekostigen. De verschillende 
activiteiten in en rondom het dorpshuis, 
waaronder de Rowolmer Fairs hebben 
onze bankrekening gelukkig wat opgeplust 
de afgelopen jaren, zodat we deze midde-
len hiervoor kunnen inzetten. 

Allereerst zijn er door Noordhuis 
Installatie Techniek 86 stuks zonne-
panelen op het dak van de sportzaal 
gelegd. Deze panelen kunnen jaarlijks een 
energieopbrengst van 27.000 kWh opwek-
ken, hetgeen voldoende moet zijn voor 
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het gehele MFA. Het voordeel voor ons 
gebouw is, dat het schoolgebouw over-
dag de meeste elektriciteit gebruikt en 
direct de opgewekte stroom kan gebrui-
ken. Op zich een grote investering, maar 
we hopen nog steeds in aanmerking te 
komen voor een gulle bijdrage van de 
Gemeente Noordenveld uit het fonds van 
Duurzaamheid. Toch zal het nog zeker een 
jaar of acht duren, alvorens deze investe-
ring iets meer rendabeler zal worden.

Verder is besloten om het gehele sys-
teemplafond te vervangen door compleet 
nieuw, in plaats van het oude plafond met 
mogelijk kleurverschil uit te breiden als 
bestaand. Eveneens wordt de bestaande 
marmoleumvloer verwijderd en gaan we 
op de gehele oppervlakte een nieuwe pvc 
vloer aanbrengen.

Als klap op de vuurpijl ook nog een geheel 
nieuwe inrichting en gaan we de tafels en 
stoelen vervangen voor nieuwe moder-
nere meubels, is een compleet nieuwe 
bar besteld en gaan we de oude tl lampen 
vervangen voor spotjes en hanglampen. 
Het bestuur was unaniem van mening, dat 
als de middelen er zijn, alles in één keer 
drastisch te gaan aanpakken. We hopen 
hiermee een sfeervol en gezellige ruimte te 
creëren, welke we na deze bizarre coron-
aperiode, veelvuldig en massaal kunnen 
benutten.

We willen alvast dank zeggen voor de 
hulp van de dikke twintig vrijwilligers en 
vooral de firma Van den Berg voor hun 
belangeloze inzet en Noordhuis voor hun 
samenwerking, hulp en adviezen tijdens 
deze werkzaamheden.

Ondanks de beperking van de gel-
dende coronaregels, was het niet echt 
moeilijk om op de vrijdagmiddag of 

zaterdagmorgen een groepje vrijwilligers 
in actie te krijgen. Ook in ons dorp is wei-
nig te doen en te beleven in deze periode, 
zodat een ieder tijd vrij kon maken om de 
handen uit de mouwen te steken. In het 
begin steeds in wisselende groepen van 
vier personen voor het straatwerk buiten 
en al enkele weken met vier man buiten 
en vier “vrouwen” binnen voor het schil-
derwerk. Gezellig koffiedrinken en kort 
naborrelen deden we natuurlijk wel geza-
menlijk met voldoende afstand. 

We zijn nog niet geheel klaar en willen 
graag ook de laatste werkzaamheden tot 
een goed eind brengen. De oude vloer-
bedekking van marmoleum moeten we 
er nog uit zien te krijgen, enkele deuren 
moeten nog geverfd worden en voor het 
schoonmaken, de inhuizing van de berging 
en inrichting van de nieuwe kantine is 
natuurlijk alle hulp welkom.

Blijf vooral gezond en als u kunt en wilt, 
bel ons en help nog enkele weken mee aan 
de verschillende klussen in ons gebouw.

Op dit moment kunnen we natuurlijk 
niet een soort “open huis” organiseren, 
maar als we aanwezig zijn, loop even naar 
binnen en is een kleine bezichtiging zo 
geregeld.

Verder hopen we, dat de officiële ingebruik 
name van deze uitbreiding in het komende 
voorjaar met enige feestelijke activitei-
ten kan worden gevierd. Wellicht hebben 
we het beruchte virus met zijn allen dan 
onder controle kunnen krijgen en kunnen 
we weer volop genieten van de vele acti-
viteiten in ons dorp en vooral rondom het 
dorpshuis.

Henk Buring, bestuurslid “uitbreiding” 
Dorpshuis Roderwolde



 De Wôlmer  december 2020  pagina 19

 
Oliebollenactie 

Stichting Dorpshuis Roderwolde 
e.o. 

 
 
 
 

 
Stichting Dorpshuis Roderwolde e.o. houdt ook dit jaar weer  een oliebollenactie.  
Aangezien onze inkomsten door de Coronaperiode op ‘nul’ staan, hopen we dat u dit jaar 
massaal oliebollen gaat bestellen bij het Dorpshuis. Een deel van de opbrengst is 
namelijk voor onze Stichting. En die kunnen we goed gebruiken!! 
Alle oliebollen e.d. worden oudejaarsdag gebakken en geleverd door Bakkerij Van Esch. 
Misschien iets duurder, maar wel echt vers en lekker!! 
Wij brengen uw bestelling donderdag 31 december, voor 13.00 uur bij u thuis langs. 
 

U kunt tot 28 december bestellingen doorgeven via 
bestellingenmfa@hotmail.com en het te betalen bedrag overmaken 

naar rekeningnummer NL48RABO 0355 8019 81 t.n.v.  
Stichting Dorpshuis Roderwolde e.o., onder vermelding van uw 

naam en adres. 
 
U mag eventueel onderstaande bestellijst ook in de brievenbus doen bij Henk Roelfzema, 
Hoofdstraat 14, inclusief het geldbedrag of het wederom overmaken. 
 
BESTELLIJST: 
 
… zak[ken] met 11 oliebollen à € 9,00 = € ……… 
 
… zak[ken] met 11 bollen met krenten à € 9,00 = € ……… 
 
… zak[ken] met 4 appelbeignets à € 7,00 = € ……… 
 
 Totaal  = € ………. 
Naam: ____________________________________  
 
Adres: ____________________________________  
 
Mocht er iets fout zijn gegaan... bel gerust naar Jolande Krap, tel.nr. 06 45 33 35 88. 
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IJsvereniging Roderwolde

Stand van zaken rondom de IJsvereniging 
Roderwolde e.o.
Het staat altijd vast in de agenda’s: laatste 
donderdagavond in november de jaarver-
gadering van de IJsvereniging Roderwolde 
e.o. om 20.00 uur in het Rode Hert.

Vanwege de maatregelen rond Covid 19 
kon deze vergadering dit jaar dus niet 
doorgaan.

Het bestuur heeft derhalve moeten beslui-
ten om dit jaar geen jaarvergadering te 
houden. We schuiven het door naar 25 
november 2021. (ijs en weder dienende) 

Het bestuur heeft de werkzaamheden die 
standaard gedaan moeten worden uiter-
aard wel uitgevoerd. De baan is inmiddels 
volgepompt met een nieuwe pomp 
die we via via hebben gekregen. Deze 
pomp heeft dezelfde capaciteit als onze 
vorige, maar verbruikt minder stroom. 
De kas is gecontroleerd en akkoord 
bevonden. De gemeente heeft ons een 
subsidie toegezegd vanuit het Integraal 
Sportaccommodatieplan Noordenveld 
voor het asbest vrijmaken van het vereni-
gingsgebouw en het aanbrengen van led 
verlichting. Een deel van deze werkzaam-
heden is reeds uitgevoerd. 

Mocht koning winter zich aandienen en 
we de ijsbaan kunnen openen dan zullen 
we dat uiteraard doen op basis van de dan 
geldende corona maatregelen. 

Alle nieuwe bewoners hebben een brief in 
de bus gehad met de vraag of ze donateur 
van de IJsvereniging willen worden. Tot 
nu toe vallen de reacties enigszins tegen. 
Waarschijnlijk zal een winterse periode 
hier verandering in brengen.

Wij hopen dat een ieder zich kan vinden 
in de besluiten die het bestuur heeft moe-
ten nemen. Voor vragen, opmerkingen en 
suggesties kunt u contact opnemen met de 
voorzitter.

Met vriendelijke groet,

Namens IJsvereniging Roderwolde e.o.

Piet Boelen (voorzitter)

0505013250

0613160899

Toneelvereniging Woldbloem

Geen opvoering Woldbloem in 2021 
Wij zijn klaar met corona, maar corona is 
niet klaar met ons! Hoe vaak hebben we 
dat de afgelopen tijd wel niet gehoord? En 
zolang dat zo is, is de wereld die we ken-
den voorlopig niet terug. Dat betekent dat 
er veel niet meer kan. De voorbeelden 
daarvan kent iedereen.

Maar het betekent ook dat we als bestuur 
van toneelvereniging Woldbloem moesten 
besluiten of we zouden beginnen met repe-
teren voor de voorstellingen van begin 
volgend jaar. Om een lang verhaal kort te 
maken: we hebben een tijdje geleden beslo-
ten dat niet te doen. We wilden ten eerste 
onze spelers geen onnodig risico laten 
lopen. Immers, hoe moet je een toneelstuk 
opvoeren met 1,5 meter afstand en hoe 
repeteer je binnen de regels? En daarnaast, 
we denken dat eentoneelvoorstelling van 
Woldbloem meer is dan alleen een avondje 
toneel. Het gaat immers ook om de gezel-
ligheid. Elkaar treffen, praatje hier, praatje 
daar….. Kan op het moment allemaal niet. 
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Verder is het volstrekt onduidelijk hoe de 
situatie begin volgend jaar is. Al wordt wel 
steeds duidelijker dat er nog niet veel zal 
kunnen. Alles bij elkaar vonden we het dus 
geen goed idee om volgend jaar een toneel-
stuk op te voeren.

Hoe nu verder? Volgend jaar dus geen 
toneel. Hoe het daarna verder gaat, moe-
ten we met elkaar afwachten. En als het 
een beetje kan, gaan we voor een voorstel-
ling in 2022. We houden u in ieder geval 
op de hoogte. 

Meer lezen kan op woldbloem.nl

RECEPT VAN DE MAAND

Pulled chicken
Martin en Karin Belga

h 1 grote ui, gesnipperd
h 3-4 tenen knoflook, fijngehakt
h 1 kg kippendijfilet
h 1 tl gerookt paprikapoeder
h ½ tl zout
h 200 ml barbecuesaus
h peper naar smaak

Verwarm de oven voor op 160 ⁰C.

Fruit in een ovenvaste pan (of een braad-
pan) de ui en de knoflook aan, in een 
scheutje olijfolie. Voeg de kippendijen, het 
paprikapoeder en wat zout en peper toe 
en bak op middelhoog vuur ongeveer 5 
minuten. 

Voeg de barbecuesaus toe en verhit het 
mengsel kort. 

Dek de pan af met een deksel en zet in de 
oven. (Indien de pan niet in oven kan, kan 

de inhoud ook in een ovenschaal overge-
schept worden).

Verwijder na 1 uur de deksel en laat de kip 
nog 15 tot 30 minuten in de oven garen. 
Haal vervolgens de kip uit de pan en trek 
het vlees met 2 vorken uit elkaar. Meng de 
pulled chicken door de overgebleven saus 
uit de pan.

Heerlijk met tortilla chips, bos ui en 
geraspte kaas of vul er kleine broodjes 
mee. Doe er dan een beetje sla bij op.

Een lekker hapje tijdens de feestdagen.

Eet smakelijk! 

Fijne feestdagen en een gezond, corona-
vrij en gelukkig 2021 voor iedereen 
gewenst.
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MILIEU EN ENERGIE

Energiek Roderwolde
Inge Noordhof

Beste dorpsgenoten,

In de Wôlmer van November hebben twee 
dorpsgenoten hun ervaringen gedeeld over 
het verduurzamen van hun huis. Deze 
keer het avontuur wat Sietse van Netten en 
Marjan Schetsberg hebben beleefd met het 
vervangen van hun vloer in de woonkamer.

Verder heeft u van de Gemeente een brief 
ontvangen over de collectieve inkoop-
actie. Wij weten uit (eigen ) ervaring dat 
veel mensen vragen hebben over isolatie 
en de maatregelen die je daarvoor kunt 
treffen. Daarvoor bieden wij een gra-
tis digitaal spreekuur. Meer informatie 
daarover leest u hieronder. En heeft u uw 
waardebon van het Drents Energie Loket 
ter waarde van € 50,- al verzilverd? Dit kan 
nog steeds, er is nog budget beschikbaar! 
Bon kwijt? Vraag een nieuwe aan via www.
haaldewarmteinhuis.nl. Online kunt u 
een bestelling plaatsen en uw bon direct 
verzilveren. 

Tot slot een eenvoudige tip hoe u tot € 60,- 
per jaar kunt besparen op uw energienota.

Inkoopactie gemeente
Heeft u plannen voor zonnepanelen of iso-
latie? Dan is de brief die u afgelopen week 
van de gemeente heeft ontvangen een 
mooie kans om voordelig in te kopen. Best 
mogelijk dat u nog vragen heeft over welk 
type isolatie het meest geschikt is voor 
uw woning, of welke maatregel het beste 
uit kan. Wij kunnen u ook vertellen welke 
subsidiemogelijkheden er zijn en hoe u 
goedkoop kan financieren.

Digitaal spreekuur
U kunt uw vragen stellen op het digitale 
spreekuur van onze onafhankelijke ener-
gie-adviseur Anita Speelman. Zij heeft 
verschillende woningtypen in Roderwolde 
geïnspecteerd en heeft een goed beeld 
wat geschikte maatregelen zijn voor uw 
woning en hoe u die kunt uitvoeren.

U bent welkom op het digitale spreekuur 
op 13 januari om 19.30. Als u een mail 
stuurt naar Anita, dan ontvangt u een link 
waarmee u haar thuis van achter uw com-
puter kan spreken: info@zuinigwonen.nl, 
06-41236597.
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Zetmop60
Bespaar zo’n 60 
euro per jaar met 
een simpele truc. 
Door je cv-ketel 
iets lager te zetten 
bespaar je gas en 
daarmee geld. En 
nee, je hoeft niet 
bang te zijn voor 
een koude douche!

De meeste cv-ketels staan op de fabrieksin-
stelling van 80ºC, maar werken efficiënter 
op 60ºC. Door de cv-ketel - het verwar-
mingswater, niet het drinkwater - binnen 
één minuut naar 60ºC terug te brengen, is 
tot wel 60 euro per jaar te besparen! Deze 
snelle besparing scheelt veel gas, dus CO2. 
En dit zonder verlies van comfort en geen 
risico op een koude douche. Op de web-
site www.zetmop60.nl staat voor iedere 
cv-ketel een korte instructievideo, zodat 
iedereen het makkelijk zelf kan doen.

Het heeft even geduurd…… Door Marjan 
Schetsberg / Sietse van Netten
Op 28 augustus 2019 zijn wij begonnen 
met het vervangen van onze vloer in de 
huiskamer.

Onze vloer bestond uit houten balken en 
planken. Wij hebben er jaren geleden lami-
naat op gelegd - dat was een vervanging 
toe.

We hadden natuurlijk kunnen kiezen 
voor andere vloerbedekking maar wil-
den betere isolatie, meer comfort en een 
einde aan het kleine ongedierte. De houten 
vloer is eruit gehaald en de kruipruimte 
tot ruim 70 cm onder het vloeroppervlak 
uitgegraven.

Daarna is er een dikke laag schuimbe-
ton in gespoten; beton met een goede 
isolatiewaarde.

Op het schuimbeton zijn de slangen voor 
de vloerverwarming gemonteerd waarover 
weer een werkvloer is aangebracht.
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Wij hebben gekozen voor een tegelvloer 
die de wamte van de vloerverwarming 
goed overbrengt.

De vloerverwarming wordt nog wel aan-
gevuld met twee radiatoren die de kamer, 
als de temperatuur wat aan de lage kant is, 
sneller op kan warmen.

Na de kerst van 2019 konden we de kamer 
weer in gebruik nemen.

De kamer is nu een stuk droger, de vloer 
lekker warm aan de voeten en het kleine 
ongedierte dat vanuit de muffe kruip-
ruimte via kiertjes de kamer in kroop niet 
meer aan de orde.

Om de warmte in de kamer nog beter vast 
te houden zijn de glas-in-lood ramen voor-
zien van voorzetramen.

Dàt we energie hebben bespaard weten 
we zeker, hoeveel precies is moelijker te 
zeggen vanwege de zonnepanelen en de 
aanschaf halverwege 2020 van een nieuwe 
diepvrieskast met label A+++.

Zoals, denk ik, elk renovatieproject was 
dit ook eentje van een aantal maanden 

behelpen; maar we zijn nog elke dag blij 
met het resultaat en genieten van de com-
fortabele warmte.

Sietse en Marjan, dank voor het delen van 
jullie ervaring. Het platform is op zoek 
naar meer dorpsgenoten die ervaringen 
op het gebied van verduurzaming willen 
delen. Neem daarvoor contact op met 1 
van de platformleden. Zie voor alle con-
tactgegevens www.energiekroderwolde.nl

Namens het platform Energiek 
Roderwolde

INGEZONDEN

Alternatieve sneeuwpop??
Lia Snoek

Het is de vraag of we ooit nog eens een dik 
pak sneeuw krijgen. Onze winters wor-
den steeds warmer. Als alternatief hebben 
Albert en Annemarie maar een ‘eigen’ 
sneeuwpop gemaakt..



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
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

Na 944: De Rowôlmers komen er aan....
De naam Roderwolde is al oud en staat 
voor “het Wold” (woeste grond met een 
open bosvegetatie) van Roden. Ergens 
vlak na de helft van de 10-de eeuw heb-
ben pioniers, waaronder misschien enkele 
bewoners van dit “Wold”, besloten om het 
grote stuk veen dat aan de noordkant lag te 
ontginnen. Waarom juist op dat moment?

Uit oudheidkundig onderzoek blijkt, dat 
na enkele onrustige en schrale eeuwen 
vanaf de 9-de eeuw (om het even in de tijd 
te plaatsen: de tijd van Karel de Grote) de 
maatschappij zich stabiliseert, de wel-
vaart toeneemt en de bevolking sterk 
stijgt, vooral langs de randen van het 
Drents Plateau, en dus ook hier. Misschien 
is bevolkingsdruk dus een belangrijke 
reden geweest om het grote veengebied 
in gebruik te nemen via een z.g. randveen 
ontginning.

Om dit enorme karwei aan te pakken wer-
den ze hierbij geassisteerd door kolonisten 
die van elders kwamen, waarschijnlijk 
uit Friesland. Men moest beginnen aan 
de Noordkant: de meest logische plek om 
te ontwateren. Er stroomde daar toen 
n.l. een riviertje dat naderhand is dicht-
geslibd en overgroeid, ongeveer langs de 
paviljoens van Pool en van der Dong, en 
bij het huidige Hoogkerk in het Peizerdiep 
uitmondde. 

Haaks op dit riviertje werden over de hele 
breedte evenwijdige kavelsloten het veen 
in gegraven om de boel te ontwateren, met 
min of meer een gelijke onderlinge afstand 
van rond de 100 (90-120) m. Tussen de 
kavelsloten werden later perceelsloten 

aangelegd voor een nóg betere ont-
watering. Langs het riviertje, waarin 
waarschijnlijk aanvankelijk nog eb- en 
vloedbewegingen te zien waren, werden 
huisjes gebouwd van lokaal beschikbaar 
materiaal: plaggen, turf, palen en riet. We 
weten daar weinig van: naderhand is alles 
weer met lagen veen en klei overdekt, 
inclusief het riviertje.

Door ontwatering en het afbranden van de 
vegetatie werden goede condities gescha-
pen om gewassen te kunnen verbouwen. 
Hiermee begonnen echter ook gelijk de 
problemen: door de ontwatering klonk 
het veen ong. 10 cm. per jaar in, zodat de 
boel binnen 1 à 2 generaties alweer onder 
water stond. Gelukkig was er toen nog een 
heleboel veen te ontginnen, dus werden 
de sloten verlengd en ging het hele spel 
opnieuw op de wagen. Dit betekende dat 
het ontginningsfront zich behoorlijk snel 
verplaatste: in de elfde eeuw bereikte 
de lijn het punt waar momenteel de 
Onlandsdijk ligt. De tientallen “huisplaat-
sen” of veenterpen die we al langer in De 
Onlanden kenden zijn de restanten van 
verschillende oude bewoningsassen.

Intussen probeerde men uit alle macht 
van het overtollige water af te komen, 
werd de Matsloot gegraven en werd ook 
de Roderwolderdijk aangelegd als onder-
deel van een veel grotere waterkering die 
helemaal tot in Noord-Friesland doorliep. 
Uiteindelijk liep in de twaalfde eeuw de 
ontginningsas tegen het zand aan en was 
de veenontginning in feite afgerond. We 
hebben het hier over het oude lintdorp 
Roderwolde, dat lag op de as Sandebuur, 
Kerkhof, Groot Waal. Tot enkele jaren 
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terug waren de oude huisplaatsen tussen 
Sandebuur en het Kerkhof nog in het veld 
herkenbaar totdat de diepploeg er door 
ging. 

Na het Groot Waal wordt dit bewoningslint 
nog voortgezet met een reeks oude opge-
hoogde huisplaatsen in “De Onlanden”, die 
er op wijzen dat het met de toenemende 
wateroverlast nog niet afgelopen was 
(we komen daar later nog op terug). Ook 
het oudste, noordelijke deel had toen al 
geruime tijd wateroverlast: de zee drong 
regelmatig binnen en zette bovenop het 
ingeklonken veen een laag zeeklei af. Die 
vruchtbare klei was voor enkele boeren 
aanleiding om zich vanaf de 13-de eeuw 
opnieuw in het gebied te vestigen, voorna-
melijk langs de Matsloot.

Ook de bewoners van het oude lintdorp 
kregen op den duur weer natte voeten, 
behalve dan die van Sandebuur: daar 
ontblootte het verdwijnende veen een 
zandkop waarop men kon blijven wonen. 
De rest schoof in de 14-de eeuw op naar de 
Achtersteweg totdat de bewoningsas rond 
de 17-de eeuw uiteindelijk doorschoof naar 
het hoogste punt waar het nu nog ligt: de 
zandrug Foxwolde/Roderwolde. 

De Onlanden waren toen al grotendeels 
ontvolkt. De laatste bewoners kozen in 
het midden van de 19-de eeuw eieren voor 
hun geld en gaven hun woonplaatsen op.

INGEZONDEN

Zingen
Bart Henstra

Het klinkt heel bijzonder , ja zelfs ongehoord.
In het jaar2020 werd bijna geen koorzang 
gehoord.

Covid –19, is toen op aarde schrikbarend 
toegenomen.
Heeft onze maatschappelijke beeldvorming 
ingenomen.

Maar in de hemel klinkt daarentegen op blijde 
toon.
De lofzangen van heiligen voor des Heren 
troon.
Vanhier mag men in dit hemelrijk God steeds 
loven.
Dit is belangrijk voor hen die in God geloven.

Vanuit de hemel, engelen zongen op luide 
toon.
Het ”Ere zij God” bij de geboorte van Gods 
Zoon.
Gods genade voor deze wereld is zeer groot.
En dit opent voor ons de weg als deelgenoot.

Jezus’ leven moest als offer eindigen aan het 
kruis.
Opdat wij toegang krijgen tot dat Vaderhuis.
Voor ons rest slechts hier het zondaarsgebed.
Wat ons –in het hiernamaals-- van onze erf-
zonde redt.

Laten we met kerst corona even vergeten.
En Jezus als Gods Zoon, een verblijdend wel-
kom heten.
Zingend Halleluja, in deze sombere december 
dagen.
Verlangend als mensen, naar Gods 
welbehagen.

Vanuit onze ziel, als mens denkend, op dit 
feest.
Dankbaar voor Gods liefde en genade, het 
meest.
En zingend hier de woorden van het 
engelenkoor.
Ons” Ere zij God”, graag met meerderen als 
een koor. 
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Terwijl ik zit na te denken over de inhoud 
van mijn verhaaltje over de natuur deze 
maand, heeft Mark Rutte net vanuit het 
torentje zijn toespraak gehouden over de 
nieuwe maatregelen ter bestrijding van het 
coronavirus, de vrijwel complete “lock-
down” dus.

Ik bedacht dat de meest ideale oplossing 
zou zijn dat mensen, net als een groot 
aantal diersoorten, in een soort winter-
slaap zouden moeten kunnen gaan. Even 
de samenleving stilleggen. Geen “Black 
Fridays”, kerstinkopen, kerstdiner-
tjes, oudejaarspartijtjes, vuurwerk en al 
helemaal geen vliegvakanties, en “studen-
tenbusfeestjes”, enz.

Dat bracht mij op het idee om dit verhaal-
tje te wijden aan de hibernatie, oftewel 
winterslaap. 

Een aantal diersoorten houdt een echte 
winterslaap, d.w.z. dat ze echt de hele 
winterperiode in een diepe slaap zijn. Hun 
lichaamstemperatuur daalt, soms wel tot 
5º Celsius. Hun lichaam functioneert dan 
als het ware op een heel laag pitje, waar-
door ze heel weinig energie gebruiken. Die 
energie halen ze uit de vetvoorraad die ze 
in de nazomer en herfst hebben opgesla-
gen door in die periode extra veel te eten. 

Er is een verschil tussen winterslaap en 
winterrust. 

Sommige diersoorten slapen de hele 
winter door, andere worden een paar 
keer tussendoor wakker. De strengheid 
van de winter heeft ook invloed hierop. 
Vergelijkbaar met winterslaap dalen de 

hartslag en ademhalingsfrequentie ook 
tijdens de winterrust. De lichaamstempera-
tuur daalt echter hooguit een paar graden. 
Daarnaast ontwaken winterrustende die-
ren regelmatig om even wat te eten. Een 
beer of das is hier een goed voorbeeld van. 

Het zijn de vaak kleine zoogdieren die een 
winterslaap houden zoals bijvoorbeeld 
egels, vleermuizen, hamsters (korenwolf) 
en de hazelmuis. In de herfst heeft de 
hazelmuis zoveel mogelijk gegeten en nu 
slaapt hij tot april. Het is belangrijk dat hij 
voldoende heeft gegeten, want hij legt geen 
wintervoorraad aan. Als ze in die peri-
ode worden verstoord en wakker worden, 
gebruiken ze teveel energie en daardoor 
komt het helaas vaak voor dat hazelmui-
zen in de winter sterven van de honger.

Ook de egel houdt een winterslaap. Ze 
zoekt een plekje in struikgewas met veel 
droge grassen en dorre bladeren. 

Verwar een slapend dier niet met een dood 
dier. In deze tijd van het jaar kun je op de 
vreemdste plekken dieren in winterslaap 
vinden. Zoals bijvoorbeeld de egels. Je 

Hazelmuis (foto Hugo Willocx)
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vindt egels in winterslaap vaak per ongeluk 
als je in de wintermaanden in de tuin bezig 
bent, bijvoorbeeld als je de dode bladeren 
en takken opruimt. 

Egels kunnen daarin hun winternest 
gemaakt hebben, ze gaan namelijk niet 
‘open en bloot’ in winterslaap. Slapende 
egels kun je gemakkelijk verwarren met 
dode egels. Egels in winterslaap ademen 
namelijk zeer weinig en onregelmatig. 
Ook voelen ze koud aan en ze kunnen echt 
dood lijken. Bovendien reageert het dier 
nauwelijks op prikkels, zelfs als hij ver-
stoord wordt. Ze bewegen hun stekels dan 
heel subtiel en soms maken ze een zacht 
blazend geluid. Het is belangrijk dat je de 
egel dan met rust laat en weer toedekt. Hij 
zal dan vanzelf opnieuw in winterslaap 
gaan.

Voor eekhoorns zijn juist de herfst- en 
wintermaanden een drukke periode, zij 
houden nl. géén winterslaap en moeten 
zich in de herfst bezighouden met het ver-
overen van een partner, een nest bouwen 
en voedsel verzamelen voor de winter. 

Dit jaar zijn er redelijk veel noten van ver-
schillende bomen en struiken. Deze noten 

verzamelen eekhoorns voor in de winter. 
Naast noten verzamelen ze ook dennenap-
pels en bepaalde soorten paddenstoelen. 
Ze verstoppen de paddenstoelen op een 
droge plek boven de grond; de rest ondiep 
in de grond of in de strooisellaag. Ze kun-
nen het verstopte voedsel terugvinden 
door een combinatie van geheugen en geur, 
maar normaal gesproken vinden ze een 
deel niet meer terug. Dit gebeurt enerzijds 
doordat de eekhoorn het echt niet meer 
weet; anderzijds omdat andere dieren er al 
mee vandoor zijn gegaan. Zo zie je soms 
gaaien en eksters de drukke eekhoorns 
in de gaten houden. Als ze zien dat een 
eekhoorn voedsel verstopt, pikken ze dat 
in zodra hij zijn hielen heeft gelicht. Ook 
muizen zullen een deel van het verstopte 
voedsel vinden en meenemen. Zo zie je 
maar dat het leven van een eekhoorn niet 
zo eenvoudig is. Gelukkig blijft het groot-
ste deel van het verstopte voedsel voor de 
eekhoorn zelf beschikbaar. Dat hebben 
ze ook wel nodig om een betere kans te 
maken om de winter door te komen.

Door het aanleggen van voorraden in de 
bodem, die niet worden teruggevonden, 
zorgen de verzamelaars op hun beurt weer 
voor de verspreiding van eiken, hazelaars 
en beuken.

Egel in winterslaap (foto 
Universiteit van Utrecht)

Eekhoorns hebben het juist druk in 
de winter (foto Hans Dekker)
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VAN ONDER DE WIEKEN

Toch altijd weer wat
Dirk Magré

Ook al is de molen gesloten voor publiek, 
er blijven zich gebeurtenissen voordoen.
Dus ook deze (feest)maand hebben we 
weer wat te melden.

Averij aan de maalsteen
Tijdens het malen draait de bovenste steen 
best snel in het rond. Steen is eigenlijk 
een niet helemaal te “vertrouwen” materi-
aal. Er kunnen stukken in loslaten en die 
zouden dan met een flinke vaart door de 
steenkuip (houten “ton” rond het kop-
pel maalstenen) heen kunnen vliegen. Dit 
zou dan weer gevaar kunnen opleveren 
voor eventueel in de buurt verkerende 
personen.

Om dat risico in te dammen zijn rond de 
steen een aantal stalen banden aange-
bracht. Deze worden elk iets te krap als 
een ring dicht gelast. Vervolgens wordt 
deze ring verhit, waardoor hij uitzet. Dan 
wordt hij op zijn plaats geschoven rond de 
steen. Nu koelt hij af en daardoor krimpt 
hij en komt dan klemvast te zitten.

Op zaterdag 28 november maakte ik samen 
met Peter de Boer uit Roden (molengids 
en olieslager) de steenkuip open om alles 
eens even goed schoon te maken.

Toen ontdekten we dat de onderste stalen 
band los tegen de onderkant van de steen 
aan lag.

Die moet dus door metaalmoeheid (of een 
toch niet helemaal goed geplaatste las) 
geknapt zijn.

Wel een groot geluk dat het met een stil-
staande steen is gebeurd en niet terwijl ik 
aan het malen was. Dan was er zeker een 
veel grotere schade ontstaan.

De vraag was nu, of dit binnen in de molen 
te repareren is. Lassen en verhitten binnen 
in een met riet gedekt houten bouwwerk 
lijkt mij best wel een flink brandgevaar 
opleveren.

Op Facebook heb ik in de groep “Molens 
en hun molenaars” daarom maar een vraag 
hierover gesteld.

Resultaat: zoveel mensen, zoveel 
meningen.

Ook werd gesteld dat ik de ring wel weg 
kon laten en de steen zo weer zou kunnen 
gebruiken.

Daar wil ik niet zomaar op gokken.

Via de eigenaar, Het Drentse Landschap, 
is een specialist op gebied van molen-
stenen geraadpleegd. Die heeft 
ditzelfde klusje vaker gedaan en geeft 
aan dat het zonder gevaar (op de 
juiste wijze) kan worden uitgevoerd.                                                           
Een pak van mijn hart. Stel je voor dat de 
steen (zo’n 1400 kg zwaar) eerst uit de 
molen zou moeten worden verwijderd…..
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Nu is het wachten op het moment dat de 
klus door genoemde specialist zal worden 
uitgevoerd.

Daarna kan er weer een voorraad graan 
worden gemalen en kunnen we de ver-
kopen van meelproducten in de molen 
hervatten.

Kerstboom cadeau
Evenals vorig jaar hebben we voor de 
molen een kerstboom cadeau gekregen van 
hoveniersbedrijf Albert de Boer uit Peize.

Vorig jaar werd al beloofd dat dit jaar een 
grotere boom te verwachten was.

Die belofte werd waargemaakt. Op maan-
dag 7 december ’s morgens stopte een 
bestelwagen met op de kar een heel flinke 
boom.

De stam van de boom moest een stukje 
dunner gemaakt worden voor hij in het 
daarvoor bestemde gat in het grasveld 
voor de molen paste.

Ook dit werd door de mensen van het 
hoveniersbedrijf voor ons gedaan.

Het werd nog een hele hijs (met natte 
voeten in het sompige gazon) om de boom 
overeind te krijgen.

Tuinploeg actief
Op donderdag 10 december is een delega-
tie van de tuinploeg aan de slag gegaan om 
de boom van licht te voorzien.

De ladder (die behoorlijk wegzakte in het 
drassige terrein) was niet hoog genoeg 
om het lichtsnoer tot boven in de boom te 
krijgen.

Met een stuk tuingereedschap is dat toch 
nog gelukt.

Zie hieronder het resultaat in de avond:
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Elke dag wordt het licht in de boom, 
samen met de spotlights die op de molen 
zijn gericht, automatisch een aantal uren 
ingeschakeld.

Kerstgroet
Rest ons nog om iedereen een mooi 
Kerstfeest te wensen. Maak er wat moois 
van, ook al zal het in kleine kring gevierd 
worden.

Ook de beste wensen voor 2021!

Meelverkoop ligt nog steeds stil
Zo langzamerhand was ik van plan weer 
een nieuwe voorraad tarwe en rogge te 
malen in de molen om zo een nieuwe meel-
voorraad aan te maken.

Helaas zorgt de averij aan de molensteen er 
voor dat het malen nog even op zich moet 
laten wachten.

Check af en toe de website. Daar zal tus-
sentijds wel worden gemeld als er weer 
meelproducten beschikbaar zijn.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende 
tijd:
h Het blijft zoals het al was: de molen 

blijft gesloten voor publiek. 

h Molenproducten nodig? Via een bestel-
formulier 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. 

Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

PERSBERICHT

Boeddhistische columns 
uit Roderwolde

Boeddha’s, Burgers en Buitenlui. Zo gaat 
het nieuwste boek, dat in december nog 
zal verschijnen, van Henk van Kalken 
heten. Hierin worden de columns 
gebundeld die van Kalken voor het 
Boeddhistisch Dagblad, Argus (Tijdschrift 
Faunabescherming), de Wôlmer, en het 
Roder Journaal heeft geschreven. 

Vanuit het perspectief van een bewo-
ner van een klein, Drents dorpje in het 
groen, Roderwolde, zet Henk van Kalken 
zijn ervaringen en observaties neer. Met 
veel aandacht voor verinnerlijking in de 
columns voor het Boeddhistisch dagblad. 
Maar ook met oog voor de gewone, alle-
daagse dingen waarvan de ironie hem trof. 
En regelmatig klimt hij als geëngageerde 
burger in de pen om zijn mening te geven 
over maatschappelijke onderwerpen. 

Humor, acceptatie, bespiegeling, ver-
innerlijking, ironie, ontstemming en 
instemming, het is allemaal terug te 
vinden in de per categorie ingedeelde 
columns. 

Boeddha’s, Burgers en Buitenlui wordt uit-
gebracht door Uitgeverij EigenZinnig in 
Tolbert
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INGEZONDEN

Drentse nuchterheden
Bert Blaauw

De Drent is kort van stof 
De echte Drent staat bekend om het gebruik van weinig woorden, als hij iets wil zeg-
gen. Hieronder een paar voorbeelden van hoe het in het Nederlands wordt gezegd en 
wat de Drent daar tegenoverstelt.

Dit behoort tot de mogelijkheden.                               

Hieromtrent kunnen wij u geen enkele zekerheid bieden.                                             

Zou u dat nog eens willen herhalen a.u.b.?                                                                       

Iets dergelijks ben ik nu niet van plan.                                                                                

Licht dat in de lijn der verwachtingen?                                                                               

Hiermee denk ik geen problemen te ondervinden.                                                          

Dit wordt door mij als bijzonder jammer ervaren.                                                            

Het weer voldoet niet aan de verwachtingen van deze tijd.                                          

Hetgeen u mij vertelt, verbaast mij ten zeerste.                                                              

Deze informatie is totaal nieuw voor mij.                                                                         

Ligt dat binnen het kader van uw bevoegdheden?                                                         

Wilt u zo vriendelijk zijn mij te zeggen wat u wilt?                                                           

Ik heb hier omtrent een enigszins afwijkende mening

Wat u mij opdraagt ben ik niet van plan uit te voeren.                                                   

–Zul kun’n! 

–Week nie.         

-He?                    

–Doek nie.       

-Zult weez’n?    

–Gien punt.       

–Da’s spietig.   

–Kloten weer.     

–Geleuf ik nie. 

–Wus ik nie.        

-Mug ie dat doen?  

-Wat moej?            

–Dat ken nie.                 

–Krieg de hik.        
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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
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 

  Hovenierswerken 



Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12

9301 ZS Roden

Tel. 050 - 501 86 84

Het juiste adres voor alle autoreparaties;

specialist in APK-keuringen (reeds vanaf

� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke 

bouw- en isolatiematerialen 
Ook voor al uw schilderwerken.

Altenaweg 1, 9321 XG Peize  Tel. 06- 12 504 492
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COLUMN

Connie en Tonnie
Henk van Kalken

Er dreigde regen, meldde mijn smartpho-
neschermpje. Ik besloot met de auto te 
gaan, want ik heb een hekel aan fietsen in 
de regen. Halverwege de Roderwolderweg 
haalde ik een zeer langzaam rijdende fiets-
ster in. Een elektrisch ondersteunde fiets, 
zag ik. De mevrouw op de pedalen had 
alle bij het stereotype beeld behorende 
uiterlijke kenmerken: fietspak, grijs haar 
dat boven de kraag van haar jas zichtbaar 
was en een fietshelm. Honderd meter voor 
haar uit fietste een soortgelijke mevrouw, 
zo te zien aan de uiterlijke kenmerken, die 
een onzekere koers volgde. Ik vermin-
derde mijn snelheid, want de mevrouw 
zigzagde ongeveer van de rechterkant naar 
de linkerkant en keek daarbij afwisselend 
over de linker- en rechterschouder. Toen 
ik vlakbij was, zag ik dat ze een door de 
regen, die inmiddels royaal neerviel, licht 
bedruppelde bril droeg. Met een scherpe 
zig, die niet gevolgd werd door een zag, 
parkeerde ze haar met fiets ongeveer 
dwars over de weg. Ik remde geschrokken. 
Ze keek me ontstemd aan door haar bril en 
sprak onverstaanbaarheden. Ik deed mijn 
ook al elektrisch ondersteunde rechter-
raampje open en kon haar nu tenminste 
verstaan. ‘…Altijd op haar wachten, ze is 
toch zó tergend langzaam, als ik niet oppas 
dan val ik nog om en ik kan het wel blij-
ven zeggen maar dat helpt niks, eigenwijs, 
hè, vierentachtig jaar en in dit opzicht 
nog niks geleerd…’ Ik wist niet goed te 
reageren, en wilde haar aanraden om de 
weg vrij te maken, toen de trage mevrouw 
bij ons arriveerde, stopte en afstapte. Ze 
lachte naar me met een tandheelkundige, 
vergeelde glimlach. De snelle mevrouw 
ging meteen los: ‘Ik heb er geen zin meer 
in om zo nog verder te fietsen, je bent veel 

te langzaam geworden Connie, dat heb ik 
je al zo vaak gezegd, maar je wílt nooit naar 
me luisteren.’ Connie exposeerde opnieuw 
glimlachend haar kunstgebit en keek mij 
daarbij verontschuldigend aan.

‘Zo, hè hè, wat een weertje hè? Trekt u zich 
maar niks van Tonnie aan hoor, ze bedoelt 
het niet zo kwaad.’ Inmiddels zorgde 
de regen voor nog meer neerggegutste 
mistroostigheid en waren er twee auto’s 
bijgekomen, waarvan één dicht en onge-
duldig vlak achter mij. ‘Kom, Tonnie, we 
blokkeren de weg.’ De tegemoetkomende 
auto braakte een schel claxongeluid uit. 
Tonnie schudde haar hoofd, waardoor de 
druppels door de middelpuntvliedende 
kracht van haar helm afvlogen. ‘Gék word 
ik van dat mens,’ mopperde ze en stapte 
weer op de fiets. Terwijl ik langzaam 
optrok zag ik hoe de situatie alweer was 
zoals hij begon: Connie op ruime achter-
stand van Tonnie, die hoofdschuddend 
en mopperend voorop reed. Dagje fietsen. 
Gezellig en goed voor ouderen. 
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RONDJE OM DE KERK

Onbeschreven blad
Sybrand van Dijk

Een onbeschreven blad, zo leek mij het 
nieuwe jaar, afgelopen 1 januari. Het was 
zó stil in het dorp. De provinciale wegen 
zwegen opvallend. Alleen de spreeuwen 
pruttelden wat op een huisdak.

Een onbeschreven blad zou het héle jaar 
blijven. Er was genoeg emotie: over de 
waarheid van het virus, over de maatre-
gelen, over wel of niet, over van alles. Met 
het was opgestopte emotie. Ondertussen 
déden we niet veel.

Geen feestjes, geen verre reizen, geen the-
ater, geen Roder markt. Niets.

Voor sommigen was het uitermate zwaar. 
Ze mochten hun horecazaak niet openen. 
Moesten héél veel ballen tegelijk in de 
lucht houden: èn werk, èn thuis, èn kinde-
ren, èn hun onderwijs. Sommigen werden 
ziek. Sommigen verloren een geliefde 
vriend of familielid.

In dat kale, soms moeilijke jaar, scheen het 
enkele lichtje feller dan anders. Afgelopen 
zomer reed een draaiorgel door de straat. 
Anders trekt dat weinig aandacht. Deze 
ene keer liep de buurt uit. Zo stonden we 
in het rode avondlicht te luisteren naar de 
vrolijke dwarrelklanken van het instru-
ment. Wij genoten van de groei van onze 
tuin. We waren druk met de vraag of dit 
ene plantje wel kon aarden in onze zand-
grond en of dat andere plantje er dan óók 
tegen kon. Vaker dan anders, graasden er 
drie reeën vlak achter de kerk. Of hadden 
we simpelweg meer tijd om ze te zien?

Nieuwe dingen werden ontwikkeld: de 
berenjacht, het zoomen, videobellen, een 

familieborrel voor de laptop. In de kerk 
leerden we heel snel bij over het uitzenden 
van kerkdiensten. Het enthousiasme van 
het videoteam stak ons allemaal aan.

En nu is het jaar bijna ten einde. Vanavond 
spreekt de premier: de maatregelen wor-
den verzwaard. Als u dit stukje leest, weet 
u van hoe en wat. Ieder op zijn eigen plek. 
Geen gasten. En toch met elkaar verbon-
den in gedachten en in het gemis naar 
elkaar.

Heeft dit jaar iets gebracht? Nee, want zo’n 
jaar wil ik niet weer. En toch ja: het leverde 
op dat het kleine waardevol is. Je hoeft niet 
ver weg om schoonheid te zien. Je vrien-
den en familie zijn het vangnet waarin je 
leeft. Het belangrijkste is dichtbij.

Vooral dat laatste.

Wat ik hoop voor 2021? Dat we niet terug 
willen naar “normaal”. “Normaal” was: te 
druk voor het kleine. Te ver weg voor het 
dichtbije. Normaal was te veel.

Ik hoop voor 2021 dat we dit zullen mee-
nemen: ontvang wat de dag je geeft. Leef 
wat in je nabijheid is. 
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INGEZONDEN

Nog niet de laatste

Beste lezer,

Gedurende een aantal jaren schrijf ik met 
veel plezier columns voor ons aller blad, de 
Wôlmer. Ook heb ik een aantal interviews 
gedaan met mensen in- en om Roderwolde. 
Dit heeft mijn blik op ons fraaie dorp niet 
alleen verruimd, maar bewaar ik de her-
innering aan vele mooie en bijzondere 
gesprekken. Van Burgemeester Klaas Smid, 
Fokko Rijkens, via Het Rode Hert, tot en 
met – onder het genot van een biertje - de 
mensen van ‘Keet Rowol,’ op een locatie 
en in een gezelschap dat ik niet gauw zal 
vergeten. Proost, jongens! 

Wat ik steeds nagestreefd heb is om het 
oog op zowel Roderwolde als de gebeurte-
nissen in de wereld daar buiten gericht te 
houden. Ik keek hierbij naar het verleden 
zowel als het heden, maakte me soms boos 
om wat er niet goed ging of was geëmo-
tioneerd door wat er wel goed ging. Ik 
probeerde soms wat humor en relativering 
te gebruiken als een soort tegengif tegen 
datgene wat er via (social) media verspreid 
wordt. 

Zoals ik al zei, ik heb het schrijven steeds 
met veel plezier gedaan en ik hoop dit in 
de komende jaren, zij het toch in min-
dere mate, te blijven doen. De laatste tijd 
merkte ik, dat de bron waaruit ik mijn 
inspiratie putte, als was het onder invloed 
van de klimaatcrisis, aan het opdrogen 
is. Het wordt moeilijker om onderwerpen 
en inspiratie te vinden. Het laatste wat ik 
zou willen doen is om ‘zomaar’ iets op te 
schrijven uit een plichtsgevoel. 

Ik wil de lezers bedanken voor al hun 
geduld met mij. En met name wil ik mijn 

waardering uitspreken voor hen, die de 
laatste jaren op enigerlei wijze op mijn 
schrijfsels gereageerd hebben. Bij een 
praatje ‘over de heg,’ of in Het Rode Hert, 
middels een geschreven reactie of zelfs 
incidenteel per telefoon.

En tenslotte wil hier ook de redactie 
hartelijk danken voor het vertrouwen 
en de goede samenwerking die we altijd 
gedurende de tijd dat ik voor de Wôlmer 
schreef moeiteloos gehandhaafd hebben. 

Zoals ik al aangaf, wil ik nog steeds de 
komende jaren - op incidentele basis- mijn 
bijdragen blijven leveren. U en ik zijn dus 
nog niet helemaal van elkaar af!

Een warme groet,

Henk van Kalken
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INGEZONDEN

ODA genen zichtbaar bij kv Noordenveld 
Romee de Rink 

Terwijl de wereld volop bezig is met het 
coronavirus, heeft het korfbalvereniging 
Noordenveld vooral heel veel nieuwe 
leden opgeleverd. Sinds een tijdje zijn de 
kangoeroes weer welkom op de korfbalvel-
den aan de Borglaan in Roden. En dat heeft 
de vereniging geweten. Heel veel kinderen 
komen iedere zaterdagochtend met veel 
plezier om alvast spelenderwijs kennis te 
maken met de sport. Tussen die kinderen 
zaten ook een paar uit Roderwolde. En 
na het meenemen van meer vrienden en 
vriendinnetjes groeide dit alleen maar. 
Tijdens de kangoeroetrainingen was al dui-
delijk dat de ODA genen nog altijd zichtbaar 
zijn bij de Rowolmers, niet alleen bij de 
kinderen maar ook bij de fanatieke ouders 
die altijd weer langs de lijn staan. Tijdens 
het spelen van wedstrijden kon het geluk 
niet op na het maken van doelpunten. 
Helaas gooide het coronavirus toen roet 
in het eten. De wedstrijden mochten niet 
meer doorgaan, maar op trainingen gingen 
we met veel plezier verder. Na het orga-
niseren van een pannenkoekentraining, 
waarbij we aan het einde met elkaar pan-
nenkoeken gaan eten, kon de vereniging 
nog een paar kinderen uit Roderwolde 
verwelkomen. Aan het eind van dit jaar is 
daarmee het 200ste lid bereikt: Dyone van 
der Veen uit Roderwolde. Als dank daar-
voor kreeg ze een wedstrijdbal van de 
vereniging cadeau. 

Als oud ODA speelster ben ik erg trots op 
de hoeveelheid kinderen uit Roderwolde 
die nu lekker aan het korfballen zijn in 
Roden. En ik hoop natuurlijk dat dit nog 
heel lang zo mag doorgaan en dat er nog 
meer kinderen bij komen! 

Wil jij ook graag spelenderwijs kennis-
maken met korfbal bij kv Noordenveld en 
ben jij 4, 5 of 6 jaar oud? Dan ben je iedere 
zaterdagochtend van harte welkom bij de 
kangoeroeklup! Voor vragen en verdere 
informatie, graag contact opnemen met:

Anna de Boer – 06 13 99 88 38 

Vind jij korfbal ook zo’n leuke sport, ben je 
ouder dan 6 jaar en wil jij net zoals Dyone, 
Daniek, Liene, Sanne, Mette en Ilse een 
keer meetrainen bij kv Noordenveld? Dat 
kan! Voor vragen en verdere informatie, 
graag contact opnemen met:

Romee de Rink – 06 44 36 63 09 

Op de foto zijn te zien (van links naar rechts):

Dyone, Daniek, Liene, Sanne, Mette, Ilse  



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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NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER

Blubber
Nynke Krist-Talsma

Met jonge kinderen ervaar ik dat elk 
seizoen wel zo zijn viezigheid heeft. 
Natuurlijk, met iets warmer weer en min-
der nat speelt het makkelijker buiten en 
heb je er iets minder omkijken naar. Je 
hoeft er bijv. niet achteraan met een jas 
wanneer het naar buiten vliegt. Het wordt 
evenwel nog steeds vies. Enkele voor-
beelden. Groen aangeslagen knieën waar 
wat zeep op den duur niet meer tegenop 
kan. Met een aanloop door pas gemaaid 
gras het zwembadje in de tuin in duiken = 
gras in de oren, onder de oksels, tussen de 
tenen. Ze hoeven geen sokken aan in de 
sandalen naar school – dat scheelt want 
onze 5-jarige, ik krijg maar niet duide-
lijk waarom, maakt er een sport van om 
één sok uit te doen en ja, die raakt dan 
nog al eens kwijt – maar heeft zwart-
bruine voeten tot gevolg. Eerdergenoemde 
zwemwater wordt creatief ingezet om een 
stroompje mee te maken door de zandbak, 
m.a.w. blubber is niet iets wat we kennen 
enkel van de herfst.

In de Wôlmer had ik natuurlijk wel gele-
zen dat de gemeente aan de slag is geweest 
met de sloot en de afwatering bij de speel-
tuin aan de Bovenland. Goede zaak dacht 
ik, veiligheid boven alles en fijn dat er 
geluisterd is naar de bewoners. Ik kom er 
eerlijk gezegd niet zo vaak, iets met twee 
glijbanen in eigen tuin die voldoende ver-
tier bieden. Dus verder niet bij stilgestaan 
noch onthouden wat mijn redactiegenoot 
schreef over de toestand van het grasland-
schap aldaar.

Op een dag die herfst schreef, kwam ik 
spontaan op het idee weer eens met mijn 
twee kleinsten de speeltuin op te zoeken. 

Wat ik aantrof was toch wel wat buiten 
verwachting. De speeltoestellen lagen 
iets verhoogd in mooi hoog gras. Leuk 
aangezicht. Alles er om heen echter: drek 
blubber modder slijk slik smurrie der-
rie flodder krot. Ja ja, ik heb synoniemen 
gezocht. Over ´krot´ heb ik wel even 
getwijfeld voordat ik het over nam.

Ik had nog net niet mijn chicste schoenen 
aan maar het scheelde niet veel. Wat ik 
eerder ook wel jammer vond aan de speel-
tuin maar nu helemaal duidelijk werd: Het 
is niet echt een speeltuin voor de aller-
kleinsten. Onze dame van net 1,5 jaar 
vindt haar hobby vooral in weglopen. Als 
ze iets meer woorden tot haar beschikking 
had, zou dat overigens niet haar uitleg zijn. 
Zij zou het (denk ik) op onderzoek uit-
gaan noemen. Het ziet er echter uit als: ik 
gebruik mijn net ontdekte benenwagen en 
ga er vandoor en kijk niet op of om en oeh 
ja als ik wel zie dat moederlief achter mij 
aankomt dan is het vooral leuk om hard 
grinnikend nog wat harder die ándere kant 
op te gaan. 

Ja beste bewoners aan de Bovenkamp, ik 
biecht het op. Wij waren het die door uw 
tuin heen banjerden. Bij deze mijn welge-
meende excuses. Ik verschuil mij achter 
een 1,5 jarige. De waterplassen en moe-
rasachtige smurrie bij toch enigszins nette 
schoenen beletten mij om met reuzen-
sprongen haar tijdig tegen te houden. Op 
de heenweg ben ik nog via uw oprit gegaan, 
maar toen zij met mij in haar vizier retour 
nogmaals via de zijkant van uw tuin recht-
streeks op een vrij diepe waterplas afging, 
heb ik toch ook maar de korte route langs 



uw bloemen (niks geraakt!) genomen om 
haar te grijpen. Nét op tijd.

Zij had lol, ik grinnikte mee en ach het 
was een mooie aankomst op het school-
plein met smerige schoenen en een aardig 
verhaal. Met dank aan de buurvrouw die 
reageerde: “ah dan weet ik waar je vol-
gende column over gaat”.

INGEZONDEN

Windvaan
Sybrand van Dijk

Op de windvaan zitten twee kauwtjes. 
Daar zitten zij altijd. Ze kletsen kwekkend 
over het dorp. Dat kan, want ze kijken in 
Noord-Oostelijke richting. Altijd.

De windvaan staat vast.

Dat is sommige dorpsbewoners ook opge-
vallen. Het waait. Maar het waait nooit 
eens uit het Oosten, het Noorden of het 
Westen. De wijzer wijst zonder uitzonde-
ring Zuid-westenwind aan.

Er is gebeld. Er kwam een mannetje, er 
kwam nog een mannetje, er kwamen 
drie mannetjes. De windvaan werd van 
de toren gehaald en meegenomen. Twee 
weken later werd hij er weer opgezet. En 
hij draait!

Maar wat de kauwtjes dáár nou weer over 
te zeggen hebben?
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Prikbord
Wilt u ook iets op het prikbord plaatsen? Mail uw 
bijdrage dan naar de.wolmer@gmail.com

Colofon

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

Adres: Achtersteweg 2 9315TA Roderwolde 
E-mail: de.wolmer@gmail.com 
Telefoon: (050) 577 28 86 
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16

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

Aanleveren kopij
Stuur vóór 12 uur ‘s middags uw kopij naar: 
de.wolmer@gmail.com 
Volgende inleverdatum: 15 JANUARI 2021

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

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

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

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

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

Bedankt!!!
Wat een fijne verrassing in deze corona-
tijd. Een paar dagen geleden lag er een 
kerstkaart in onze brievenbus, gemaakt 
door Luca, één van de kinderen van OBS 
het Palet. Wat leuk is dit. Waarschijnlijk 
hebben meerdere personen een kerstkaart 
van deze kinderen en hun team ontvangen. 
Bedankt hiervoor en voor een ieder gezel-
lige kerstdagen en jaarwisseling, al zal 
deze anders worden dan normaal. 

Lia Snoek



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

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
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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!



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    

 


