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Van de redactie
Ilse Blaauw

Gelukkig valt er ook tijdens de coronamaa-
tregelen genoeg te genieten. En te melden. 
Ook deze Wôlmer is mooi gevuld met ver-
halen en beelden van ons mooie dorp en 
haar omgeving. Sommige verhalen komen 
van professionals, die hun werk hier doen. 
Maar de meeste worden aangeleverd door 
Rowolmers en Foxwolmers die zich al dan 
niet inzetten in georganiseerd vrijwilligers 
verband. Of omdat zij een passie hebben: 
voor natuur, cultuur, of ons dorp en haar 
inwoners. Of gewoon, omdat ze iets leuks 
hebben gedaan en dit willen delen. En 
dat resultaat leest u dan hier. Zonder hen 
kunnen wij geen Wôlmer maken. Daarom: 
Dank je wel!

Misschien vond u het vorige stukje van ‘De 
redactie’ een beetje vaag eindigen. Het was 
alleen voor welingelichte bronnen wel dui-
delijk: de Koninklijke onderscheiding die 
Bert Blaauw heeft gekregen. Zo’n onder-
scheiding is een grote blijk van waardering, 
die niet iedereen te beurt valt. Misschien 
kent u wel iemand die dit ook verdiend. 
Zo’n Rowolmer of Foxwolmer die tomeloze 
inzet heeft. U kunt diegene aanmelden bij 
de gemeente. 

Laten we echter vooropstellen wat Bert 
ook heeft gezegd: Doe het vooral met heel 
veel plezier. En als wij als  dorpsgenoten, 
als  Wôlmer,  hier ook de vruchten van 
mogen plukken, wat wil een mens dan nog 
meer?

In dit nummer

4 Buurtnieuws
6 Schoolnieuws

BSO de Boemerang 10

Peuterspeelzaal Dreumes 11

12 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 12

Dorpshuis 14

15 MILIEU EN ENERGIE Energiek Roderwolde
Rowolmer Archief 16

Schoolfeesten van vroeger (7) 16

Stichting Openluchtspelen 
Roderwolde 17

19 RECEPT VAN DE MAAND Pasta met pesto en 
kabeljauw uit de oven
DSG- live. Live Stream vanuit het Rode 
Hert 19

21 NATUUR EN OMGEVING Turf, jenever en 
potklei

22 INGEZONDEN Voorjaarskleuren in 
Roderwolde

24 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 
Onlanden

26 VAN ONDER DE WIEKEN Woldzigt helaas 
nog steeds gesloten voor publiek

29 RONDJE OM DE KERK Israël
31 NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER  

Neanderthalers
32 INGEZONDEN Privé dauwtrappen
33 INGEZONDEN Bij Alex, brillen en 

contactlenzen 10 jaar!
34 Colofon
34 Prikbord

grote foto voorkant: Inge Noordhof
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Buurtnieuws
Ilse Blaauw

Een lintje voor Bert Blaauw
Wie de lokale kranten goed in de gaten 
houdt, zal het niet ontgaan zijn: Bert 
Blaauw heeft op 26 april jl. een Koninklijke 
onderscheiding ontvangen. En misschien 
is daardoor het wat cryptische redac-
tionele stukje in de vorige Wôlmer wat 
helderder geworden.

Het spreekt voor zich dat wij als redactie 
blij en trots zijn om Bert in onze gelederen 
te hebben en te houden. Iedereen die zijn 
ogen de kost geeft in het dorp, zal Bert her 
en der wel eens tegen gekomen zijn tijdens 
het uitvoeren van zijn vrijwilligerswerk. 
Voor diegenen, die zich desondanks toch 
nog afvragen: Waarom heeft hij dat lintje 
nu eigenlijk gekregen?, plaatsen wij hieron-
der de speech die burgemeester Klaas Smit 
gaf bij de uitreiking.

Bert, beste mensen,

Vandaag zetten we een vrijwilliger in het 
zonnetje, die nog steeds van grote beteke-
nis is voor Roderwolde. Met een prachtige 
staat van dienst. Want ook nadat Bert met 
pensioen ging als hoofd van de school 

in Roderwolde, nadat hij ooit begon als 
onderwijzer in Zweeloo, is hij enorm actief 
gebleven. En we zijn hier vandaag op de 
accommodatie van de tennisvereniging 
waarvan Bert met zijn echtgenote al na 
twee jaar oprichting lid van is geworden. 
Bert kreeg daarna het spelletje al aardig 
onder de knie, maar wij helaas vinden zijn 
naam niet terug bij de jaarlijkse clubkampi-
oenen. Maar wel is Bert een liefhebber van 
de gebruikelijke nazit. Want ook dat hoort 
erbij.

Vanaf 2006 is Bert de vaste tuinman van 
de vereniging en draagt hij in belangrijke 
mate bij aan een verzorgt uitziend com-
plex. En ook rondom de banen zie je hem 
altijd met een zakmes om ook het laatste 
onkruid nog even weg te steken. Bert is 
tevens lid van de accommodatiecommis-
sie en is gediplomeerd groundsman, een 
rasechte specialist dus. Altijd bereid om de 
helpende hand te bieden, een onvervang-
bare vrijwilliger van de vereniging.

Maar Bert doet nog meer. In januari 2010 
trad hij toe tot de redactie van De Wôlmer. 
De school- en dorpskrant. Een enthousiast 
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en actief lid van de redactie en technisch 
voorzitter bij de vergaderingen. Vijf jaar 
lang schreef hij de column ‘Moi lezers’ in 
dialect. Nieuwe inwoners bezoekt hij om 
ze lid te maken en ik heb dat uit eigen 
ervaring mogen meemaken. Zijn enthousi-
asme, zijn bekendheid met het dorp en de 
inwoners, zijn kennis over de geschiedenis 
van het dorp en zijn schrijftalent zijn van 
grote waarde. 

En al vlak na zijn aantreden als hoofd 
van de school werd hij bestuurslid van 
Stichting dorpshuis Roderwolde, gedu-
rende bijna dertig jaar. Als secretaris 
schreef hij de vergaderverslagen nog met 
de hand. Dat kunnen we ons nu nauwe-
lijks meer voorstellen. Bert was en voor 
school en het dorpshuis contactpersoon 
voor de gemeente. Twee vliegen in één 
klap. En ook bij de overgang van dorpshuis 
naar een multifunctionele accommodatie 
heeft Bert een grote, actieve rol gespeeld. 
In de werkgroep verbouw, bij het regelen 
van subsidies, bij de inkoop van de inven-
taris en vooral bij het schilderen van het 
gebouw. En nog steeds is hij verbonden bij 
het MFA als lid van de club die het tuinon-
derhoud doet. Want met tuinen heb je iets 
hè Bert?

En dat onderhoud van de tuin doet 
hij bovendien bij de stichting Olie en 
Korenmolen Woldzigt vanaf 2019.

Waar haalt hij de tijd vandaan zou je zeg-
gen? Want naast al deze activiteiten, die 
hij geheel belangeloos doet, is hij ook 
nog actief lid van de muziekvereniging 
Noordenveld. Hij was er bestuurslid, muzi-
kant en ook nog docent Saxofoon. Ook aan 
deze vereniging levert Bert een enorme 
bijdrage die zeer op prijs wordt gesteld. 

Wat een mooie en indrukwekkende staat 
van dienst. Een vrijwilliger waar je altijd 
een beroep op kunt doen. Van grote bete-
kenis voor de sociale cohesie in onze 
lokale gemeenschap. Een vrijwilliger 
waarop we trots mogen zijn. En Bert, ik 
vind het bijzonder fijn om hier in Rowol 
vandaag te mogen melden dat het Zijne 
Koninklijke Hoogheid, Koning Willem-
Alexander heeft behaagd jou te benoemen 
tot lid in de orde van oranje Nassau. En dat 
heb je zeer verdient. 

Het is coronatijd, normaal gesproken zou 
ik jou de versierselen opspelden, maar nu 
vraag ik jouw vrouw om dat te doen. Dat 
kan zij vast heel goed.

Berts reactie: Wat een verrassing! Dit 
gebeurt maar één keer! Het was niet nodig 
geweest.  Het is wel een heleboel als je dat 
zo opnoemt, maar het mooie is dat ik het 
allemaal met heel veel plezier doe. En ik 
het hartstikke leuk vindt om het te doen. 
Het te mogen doen en hopelijk nog heel 
lang mag doen. Ik hoop het nog heel lang 
voort te zetten.

Klaas: En dat hopen velen met jou Bert! 

En daar sluiten wij als redactie ons graag 
bij aan. Ook namens ons van harte gefelici-
teerd Bert, en wat ons betreft een terechte 
uiting van waardering voor jouw bijdrage 
en inzet.
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Schoolnieuws
Marije Wind

Meivakantie
Van 26 april tot en met 9 mei hadden alle 
leerlingen en natuurlijk ook de meesters 
en juffen meivakantie. In de meivakantie 
was het daarentegen niet stil en rustig op 
school. De BSO draaide gewoon door en 
er werd bijgeklust in de school. De vloe-
ren zijn in de was gezet. Dit zorgt voor een 
nieuwe glimmende laag was op de vloe-
ren, waardoor alles er weer mooi verzorgd 
uitziet. 

Juf Lotte weer begonnen
Juf Lotte is 10 mei weer begonnen bij ons 
op school. Juf Lotte is na haar zwanger-
schapsverlof, waarbij ze genoten heeft 
van haar zoon Raaf, weer met frisse moed 
gestart. Ze zat er na 5 minuten al weer 
helemaal in. We vinden het allemaal heel 
leuk dat juf Lotte er weer is!

Koningsspelen
Koningsdag werd op school uitgebreid 
gevierd op vrijdag 23 april. De opdracht 
voor alle leerlingen was: kom zo oranje 
mogelijk naar school. En daar werd gehoor 
aan gegeven. Iedereen was prachtig in het 
oranje verkleed en zelfs een oranje onder-
broek was uit de kast gepakt. Tijdens deze 
dag hebben we allerlei leuke spelletjes 
gedaan. Buiten was een zeskamp klaar 
gezet, zaklopen, kruiwagenrace, spijker-
poepen, touwtrekken, beschuitfluiten en 
een witte sokkenrace. De witte sokkenrace 
was een race waarbij je met een groepje 
een parcours moest afleggen. 1 iemand 
kreeg daarbij witte sokken aan. De witte 
sokken moesten tijdens het parcours zo 
wit mogelijk blijven. Nog best lastig! Alle 
kinderen kregen in de middag nog oranje 
snackjes: paprika chips en oranje tomaatjes 

en paprika’s. Het was een ontzettend leuke 
dag met veel muziek, lol en gespeel! 

Spijkerpoepen en zaklopen



voor al uw voetproblemen

Anneke Buring | Hoofdstraat 44 Roderwolde 

praktijk in L&M Haarmode | Kanaalstraat 6 Roden 
t 06 15 36 41 95 | e pedicure44opgoedevoet@gmail.com 

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

praktijk: woensdag- en vrijdagmorgen in 

Roderwolde | donderdag in L&M Haarmode
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Dit kan uw advertentie zijn.

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

        
        

 
 

 
FOKKO  RIJKENS 
 
Hoofdstraat 80, Roderwolde 
 
Kunstenaar/Curator/Docent 
 

 

 
 
Fokko Rijkens is kunstenaar en geeft cursussen in Roderwolde.  
Fokko organiseert plaatselijke, maar ook internationale  
tentoonstellingen en kunstevenementen(zie Website/Facebook) 
 
www.fokkorijkens.nl  
06-12622511, info@fokkorijkens.nl 
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Puzzelen maar! Woordzoeker OBS het Palet Nieuws uit de klas
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Groep 6-7-8
Voor de meivakantie is gestart met ‘pro-
ject 4+5 mei’. Tijdens dit project is het 
doel leerlingen kennis te laten maken 
met de gebeurtenissen uit de Tweede 
Wereldoorlog. Dit doen we in project vorm. 
Dit jaar gaat het over onbekende slachtof-
fers. Vanuit onze methode gaan we het hier 
over hebben: 

“In dit projectthema onderzoeken de kin-
deren de belevenissen van onbekende 
slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 
Waarschijnlijk kennen de meeste kinde-
ren Anne Frank. Ze is een icoon geworden 
voor de vervolging van de Joden. Door de 
aandacht voor Anne dreigen andere slacht-
offers soms in de vergetelheid te raken. De 
laatste jaren is er veel aandacht besteed 
aan het verzamelen van gegevens, foto’s en 
verhalen van en over duizenden ‘anonieme’ 
slachtoffers.

Naast Joodse slachtoffers kunnen we 
ook andere slachtoffers van de Tweede 
Wereldoorlog benoemen. Denk bijvoor-
beeld aan soldaten die omkwamen bij 
gevechten of verzetsstrijders die gevan-
gen werden genomen en gefusilleerd. 
Oorlogsslachtoffers zijn niet per se tijdens 
de oorlog overleden. Ook kinderen die 
moesten evacueren -vaak zonder ouders- 
en in een heel andere omgeving terecht 
kwamen, zijn slachtoffer van de oorlog. En 
wat te denken van kinderen van NSB-ers? 
Na de oorlog werden zij vaak buitengeslo-
ten en gepest.”

Naast deze onbekende slachtoffers vin-
den wij het op school belangrijk dat 
leerlingen ook leren over de gebeurte-
nissen in hun eigen omgeving. Daarvoor 

heeft de provincie Drenthe het pak-
ket ‘Woar is Aaldert?’ opgezet. Voor de 
gemeente Noordenveld gaat het over Cor 
en Jan Haandriksman en Saartje. Cor en 
Jan wonen in Peest tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, hun verhaal gaat over het 
vliegveld wat daar toen aangelegd is door 
de Duitsers.

Als derde bron hebben wij een boekje van 
het archief mogen lenen. Hierin staan 
de gebeurtenissen uit Roderwolde in die 
tijd. Op deze manier zorgen we ervoor dat 
de leerlingen van groep 6-7-8 leren van 
de oorlog in Nederland, in Drenthe en in 
Roderwolde. Deze gebeurtenissen zijn 
zo belangrijk dat wij deze nooit vergeten 
mogen.

De thematafel in de gang van de school.
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Groep 8 over project 4+5 mei
Waarom is 4 en 5 mei belangrijk?
We herdenken de doden op 4 mei. We zijn 
dan ‘s avonds om 20:00 uur 2 minuten stil.

Op de avond op 4 mei gaven de Duitsers in 
Noordwest-Europa zich over. En op 5 mei 
moeten de Duitsers hun wapens inleveren. 
De oorlog in Europa is nu helemaal voorbij. 
Op 5 mei vieren we dat we bevrijd waren 
door de Geallieerden, maar dit jaar was het 
anders door het coronavirus. Er mochten 
namelijk geen toeschouwers komen bij de 
herdenking op de dam.

Wat wij (groep 8) belangrijk vinden aan 4 en 
5 mei.
h  Mathijs: ik vind de herdenking 

belangrijk omdat het een belangrijke 
gebeurtenis is.
h Jurre: Ik vind dat het heel netjes is als je 

op 4 mei de doden herdenkt.
h Jurre: Ik vind het belangrijk dat mensen 

de doden 2 minuten herdenken.
h Mathijs: Ik vind 5 mei belangrijk omdat 

we toen bevrijd zijn.
h Jurre: Ik vind het fijn dat mensen heb-

ben gestreden voor ons leven, dus het is 
belangrijk dat we de doden herdenken.
h Jurre: Ik vind het belangrijk dat we vie-

ren dat we allemaal 5 mei bevrijd zijn.

BSO de Boemerang

Meivakantie
Het is de eerste keer dat de Boemerang 
open is voor vakantie opvang. Er zijn 
niet veel kinderen die opvang afnemen 
in de meivakantie, maar dat zorgt er juist 
voor dat we iets extra's kunnen doen. 
Bijvoorbeeld een speeltuinmiddag! Een 
speeltuin in Nieuw Roden, daarna naar 
een speeltuin in de vijfde verloting in 
Roden en dan door naar de kinderboerde-
rij in Roden, en de middag eindigen op het 
terras met een ijsje!

De volgende dag zijn zijn we welkom 
op een boerderij in Roderwolde, Grote 

machines bekijken, op de tractor zitten, 
knuffelen met kalfjes en konijntjes, Jasper 
is zo enthousiast, dat hij niet meer terug 
wil naar de bso.

Ook zijn we naar de brandweer kazerne 
geweest. Wat zijn ze onder de indruk wat 
die grote wagens, 3 verschillende brand-
weer auto's die ze mogen uitproberen!

Mette was toch wel zo slim om te zeggen 
dat ze nog wel een beetje moest groeien 
om brandweerman te kunnen zijn ( zie 
schoenen). De vakantie zit er weer op, 
zeker voor herhaling vatbaar.
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Peuterspeelzaal Dreumes

Afgelopen maand hadden wij het thema 
"  Lente" een ontzettend leuk thema om 
dit met de peuters te doen. Zoals tuin 
kers poten, bloemen water geven en zien 
groeien. Er is ook veel geknutseld waaron-
der een lammetje voorzien van wol.

Een lente wandeling gemaakt door het 
dorp op zoek naar lente bloemen zoals 
de tulp, blauwe druifjes, de narcis en de 
krokus.  Er is ook veel voorgelezen uit het 
boek " Bobbi in de tuin ' de kinderen blij-
ven dit geweldig vinden ook al heb je deze 
al vaker voorgelezen. 

Er zijn op Koningsdag ook nog leuke spel-
letjes gedaan zoals stoelen dans, flessen 
omgooien en een parcour met houten blok-
ken. Een heerlijke fijne tijd het voorjaar en 
nu met het wat mooiere weer ook heerlijk  
buiten kunnen spelen.
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Fietsoriëntatierit 2021
Jaarlijks organiseren wij de zogenaamde 
Fietsoriëntatierit. Vorig jaar is deze niet 
doorgegaan. Hopelijk dit jaar wel. Peter 
van der Velde gaat in ieder geval aan de 
slag om een verrassende fietstocht in 
elkaar te zetten. De datum is geprikt, 12 
september 2021. Noteer deze alvast in de 
agenda!

SCHOUW 2021
Dit jaar heeft de jaarlijkse schouw deels 
digitaal (13 april) en deels fysiek (11 mei) 
plaatsgevonden. Namens Dorpsbelangen 
waren Erik van der Veen en Henk van 
Sloten bij beide schouwen aanwezig. 
Namens de gemeente was Roelof Ubels 
(voorman Groenonderhoud) beide keren 
aanwezig. Op 13 april waren ook Leonie 
van Roekel (gebiedsverbinder) en Erik 
van der Heide (buurt- en jongerenwerker). 
Tijdens de fysieke schouw is er een rondje 
door het dorp en bij De Hoek gemaakt. 
Onze conclusie is dat de gemeente ons 
serieus neemt en goed luistert. Dit maakt 
de schouwen absoluut zinvol. Hieronder 
zoals eerder beloofd de terugkoppeling.

Trottoir Jechien
In het trottoir liggen nog twee parkeer-
plaatsen (tegenover de oude school) die 
lager liggen. Gemeente vindt dit niet 
onveilig en dus heeft het geen prioriteit. 

Fietspad richting tunnel Peizerweg strooien
We hebben nogmaals bij de gemeente 
aangegeven dat we ontevreden zijn met 
het antwoord dat er bij vorst/ijzel ‘s win-
ters niet gestrooid wordt. Argumenten 
gemeente vinden wij zwak. Roelof begrijpt 
dat maar geeft aan dat een grote gemeente 

als Noordenveld keuzes moet maken. 
Ook in de wijken worden gedeelten niet 
gestrooid en daar zijn ook veel fietsers.

Toestand onverharde pad en bermen naar 
Gratema/De Hoek 
De weg zal worden gefreesd en opnieuw 
vlak gemaakt. Daarna zijn de gaten weer 
gerepareerd. 

Sloot Hansekamp
De afwateringssloot van het speelterrein is 
inclusief de bermen van de gemeente. Het 
pad is hersteld met de eerder afgegraven 
grond. Er was al afgesproken dat de bewo-
ners de berm zelf onderhouden, de sloot 
doet de gemeente. 

Sloot Bovenland
De bermen van de afwateringssloot zijn 
verzakt. De sloot van het speelterrein 
is inclusief de bermen van de gemeente. 
De berm zal worden hersteld. (Vaste 
beschoeiing is te duur). 

Dwazziewegen parkeren en kruising 
rondweg
Parkeerprobleem Dwazziewegen wordt 
bekeken in relatie tot komst Brengstation. 
Toegezegd is dat er een rotonde komt 
maar een ontwerp is er nog niet. Deze 
wordt door de provincie gemaakt.  
Dorpsbelangen zou voor veiligheid ook 
een fietstunnel. 

Bankjes buitengebied
Bert de Rouw neemt contact op met Leonie 
wat er op dit gebied nog waar geregeld 
moet worden.

Aanvulling bermen
Volgens Roelof was Kruiskamp en 
Sandebuur gebeurd. T.a.v. de Hooiweg en 
Roderwolderweg komt er nog antwoord. 
We hebben geadviseerd niet met zand aan 
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te vullen omdat dit zo weer wegspoelt. 
Wordt door Roelof teruggekoppeld aan ons.

Snelheid verkeer in dorp
Aangegeven dat men vanaf de kerk gaat 
racen. Politie controleert niet. Geen prio. 
Zebra’s geven hier ook geen oplossing. 
Erik van der Heide ziet hier wel een rol 
voor hem. Hij heeft veel contacten met 
de politie (hij is zelf oud-politieagent) en 
wil graag met de wijkagent (Sjoerdje) en 
met Dorpsbelangen in overleg. Hij denkt 
aan alternatieve oplossingen zoals flyers, 
inschakelen Veilig Verkeer Nederland, 
stagiaires van de politie inzetten die 
gaan laseren of het organiseren van 
verkeersbrigadiers.

Zonnepark
Staat nu op hold. Veel wantrouwen bij 
bewoners mede veroorzaakt door valse 
start gemeente en Powerfield. Ook gezegd 
dat we er alleen voor staan. Aangegeven 
dat we eerst gebiedsvisie afwachten en 
(nog) niet met Powerfield in gesprek gaan. 
Erik van der Heide biedt aan om wegen te 
zoeken voor hulp als het park er toch komt 
en als de participatie dan uitgewerkt moet 
worden

B&B’s in het dorp
In korte tijd zijn er veel B&B’s bijgeko-
men in ons dorp. De vraag kwam bij 
Dorpsbelangen of hier ook een maximum 
aan zit. Gemeente geeft aan dat het beleid 
stamt uit 2010 en aan een update toe is. Er 
zijn geen normen over aantallen B&B’s in 
een gebied. Wel aan het aantal personen-
dat er mag overnachten, dat zijn maximaal 
5 personen per B&B. 

Afvalkraam
Op de app van afvalwijzer van de 
gemeente staan de ophaaldata. Veel men-
sen gebruiken deze app. We hebben Roelof 
gevraagd om daarop ook de data van de 
afvalkraam te vermelden. Wordt meegeno-
men door Roelof. 

Verzakkingen trottoirs
Tijdens ons rondje hebben we verzakte 
klinkers gezien (o.a. bij de overgang 
school). Die heeft Roelof genoteerd en zul-
len worden gerepareerd. Bij het huis van 
Erik zit er nog een verhoogde trottoirband. 
Deze wordt eruit gehaald.

Melden mankementen gemeente
Roelof adviseert inwoners om manke-
menten aan het straatmeubilair (verzakte 
klinkers en tegels en andere schade) direct 
te melden via de website van de gemeente. 
Telefonisch kan ook. Dus niet wachten op 
de schouw. 

Voorstellen Erik van der Heide Buurt- en 
jongerenwerker
Kan het dorp ondersteunen binnen het 
sociale domein (welzijn bevolking). Als 
mensen een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken kan deze geboden worden  Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan problemen op het 
gebied van eenzaamheid of wat anders 
(zonnepark ook), kunnen we hem bellen.

Hondenpoep
Het valt de gemeente op dat er weer meer 
hondenpoep ligt. Klopt! Gelukkig zijn er 
hondenbezitters die wel keurig alles oprui-
men. Bij deze nogmaals een verzoek aan 
de hondenbezitters die dit niet doen om 
de poep toch op te ruimen, ook buiten de 
bebouwde kom. 
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Dorpshuis

Uitbreiding dorpshuis
Nu halverwege mei, zijn de nieuwe meu-
bels geplaatst en is de nieuwe verlichting 
grotendeels aangebracht. Het keukenblok 
en de nieuwe bar zijn inmiddels voorzien 
van wasbakken, en aangesloten op het 
water en de afvoerleidingen. 

De vloer in de berging is in de betonverf 
gezet en de karren met tafels en stoelen, 
alsmede de wagens met podiumonderde-
len en de trussen staan hier al opgeslagen. 
Ook de partytenten, buitenmeubels en 
dergelijke hebben hun plek gekregen en 
alles staat nu droog en netjes bij elkaar.

‘De kooi’ voor de apparatuur van Licht en 
Geluid zal in de komende maanden nog 
worden geplaatst.

Schoonmaakploegen hebben de pvc vloe-
ren geboend en alle keukenspullen zijn 
weer kraakhelder en klaar voor gebruik. 
Nieuwe rolgordijnen en schoonloopmatten 
zijn in bestelling en zo langzamerhand is 
de inrichting dan compleet. 

De rododendrons in het nieuwe plantvak 
zijn geplant door de tuinploeg, waardoor 
ook het aangezicht bij de ingang weer 
is verbeterd. Het zal straks nog mooier 
worden als onze buren ook klaar zijn met 
bouwen. Daarna kan de bestrating erin en 
de houten schuttingen teruggeplaatst voor 
de nieuwe plek voor alle containers. Zijn 
die in het vervolg ook uit het zicht.

Na Pinksteren zal Noordhuis nog enkele 
aanpassingen aan de nieuwe dubbele deu-
ren doen en ook nog twee extra radiatoren 
in de ruimte van het archief gaan plaatsen. 
Hopelijk kunnen we dus binnenkort de 

eindoplevering van de verbouwing laten 
plaatsvinden.

Inmiddels hebben al vele inwoners even 
een kijkje in onze uitbreiding genomen, 
maar het is natuurlijk ontzettend jammer, 
dat er niet een officiële ‘open huis’ voor 
alle inwoners en gebruikers kan plaats-
vinden. Vanwege alle coronabeperkingen 
zullen we toch nog wel enkele maanden 
geduld moeten hebben voor we iets ‘groots’ 
kunnen organiseren. 

Zelf vinden we, dat we met deze uitbrei-
ding een ontzettende sfeervolle ruimte 
hebben gerealiseerd en hopen dat we hier-
van nog jarenlang kunnen genieten.

We doen ons uiterste best om ook de laat-
ste klusjes tot een goed einde te brengen. 
Met alle hulp die we tot nu toe mochten 
ontvangen gaat dat vast ook wel lukken.

Henk Buring bestuurslid “uitbreiding”

Potgrondactie
Tig zakken tuinaarde, potgrond en mest-
korrels hebben we door de handen 
gehad en uitgedeeld. Fantastisch hoeveel 
bestellingen jullie geplaatst hebben. Een 
zaterdagmorgen met wederom een groot 
aantal hulptroepen, auto’s en aanhangers 
aan de slag en klaar was het alweer. Dank, 
dank, we zijn blij met de opbrengst!

Geen dauwtrappen dit jaar 
Helaas kon ook dit jaar het ‘Dorpshuis 
dauwtrappen met ontbijt’ niet doorgaan. 
Lopen in onze prachtige omgeving kan 
natuurlijk altijd, en ’s morgensvroeg is het 
helemaal mooi, maar deze groepsbijeen-
komst hopen we volgend jaar zeker weer te 
organiseren.
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Repetities Openluchtspel
Ondanks alle beperkingen zal de spelers-
groep van het Openluchtspel Roderwolde 
beginnen met de eerste repetities in onze 
nieuwe kantine. Handhaven van de onder-
linge afstand is hier geen probleem en na 
enkele weken oefenen kunnen ze natuur-
lijk op hun eigen buitenpodium volledig uit 
de voeten.

Felicitatie Bert Blaauw
Ook namens het dorpshuis willen we 
hier Bert Blaauw nogmaals feliciteren 
met zijn ontvangen en zeer gegunde lintje. 

Jarenlange inzet in het dorpshuisbestuur 
en nu nog steeds actief in de ‘tuinploeg’, 
maken dat we graag hebben meege-
werkt aan het verkrijgen van deze mooie 
onderscheiding. 

Let op: Niet op het dak van MFA klimmen en 
lopen
Verder nog een ‘let-op’ voor diegene die 
het aangaat. Soms worden de picknickta-
fels gebruikt om op het dak van het MFA 
te klimmen. Waarschijnlijk om er een bal 
vanaf te halen, maar dit klimmen en over 
het dak lopen is niet de bedoeling! 

MILIEU EN ENERGIE

Energiek Roderwolde
Inge Noordhof

Zoals jullie waarschijnlijk hebben gezien 
proberen we jullie via een Nieuwsbrief op 
de hoogte te houden van de ontwikkelin-
gen van ons platform. Momenteel brengen 
we een papieren versie rond.  Dat doen we 
graag maar het is ook mogelijk om de digi-
tale nieuwsbrief te ontvangen. Aanmelden 
kan via www.energiekroderwolde.nl.

MEEDENKERS GEZOCHT
Wie wil meedenken over de invulling van 
de zone langs de A7? Het gaat om de zone 
tussen het Leekstermeer en het viaduct bij 
Hoogkerk. Aanleiding vormen de plan-
nen voor een zonnepark van Powerfield 
en het voornemen van de gemeente om 
een gebiedsvisie op te gaan stellen. Na de 
zomervakantie gaan we hiermee starten.

Denkt u met ons mee? Aanmelden kan via 
info@energiekroderwolde.nl.
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Rowolmer Archief

Schoolfeesten van vroeger (7)

Na het grote kroningsfeest in 1898 werd 
het driejaarlijks ritme hervat. Ondertussen 
was er wel wat veranderd: vóór 1900 
waren de schoolfeesten vooral bedoeld om 
de kinderen aan te moedigen om vrijwil-
lig naar school te gaan, vanaf 1900 kende 
Nederland een leerplicht. De schoolfees-
ten waren ondertussen zo ingeburgerd dat 
ze gewoon doorgingen. Misschien speelde 
het mee dat er voor de ouderen ook wel 
wat te genieten was.

Waarschijnlijk was het in 1901 voor het 
eerst dat er een echte draaimolen kwam, 
eentje van de toen bekende draaimolen- 
en carrouselhouder Klaas Rensema. We 
mogen aannemen dat deze niet over de 
hobbelige zandweg naar Roderwolde was 
getransporteerd, maar met de boot via het 
Peizerdiep.

Wat natuurlijk ook doorging, was het ver-
slag van het feest door een Rowolmer in de 
Provinciale Drentsche en Asser Courant. 
Hierin staat dat er “flink geteekend” was. 
Zo’n draaimolen en alle prijzen kostten 
natuurlijk een paar centen en daarvoor 
ging een intekenlijst rond in het dorp. De 
oudere lezers kennen het verschijnsel nog 
wel: eerst werden de notabelen en rijkste 
boeren bezocht en gevraagd om bovenaan 
de lijst achter de eigen naam een bedrag in 
te vullen, daarna kwamen de anderen aan 
de beurt. Maar heel weinigen durfden het 
aan om alleen als “N.N.” te tekenen.

Roderwolde, 23 Aug. 
Eindelijk was de zoo lang gewenschte dag 
voor onze jeugd aangebroken. Het groote 
driejaarlijksche schoolfeest was daar. En welk 
een! Door de ingezetenen was flink geteekend, 

zoodat er volop voor de kinderen was te genie-
ten. De draaimolen van Rensema verhoogde 
niet weinig de feestvreugde; niet alleen de 
kleinen, ook de grooteren profiteerden er van, 
waut zoo iets valt niet alle dagen voor. Een 
keer in ‘t jaar, met herfst-Rodermarkt, dat is 
‘t al, en nu een op ons eigen houtje. Nu moest 
men wel een echte Isegrim zijn, indien men 
niet met beide handen toepakte.

Rensema had het druk, doch de damescom-
missie niet minder, want onze jongens en 
meisjes hebben goede magen. Twee lucht-
ballons werden opgelaten. Dit slaagde 
uitstekend; ze dreven weg in de richting 
van Roden, waar de een voor zoover we 
weten neerkwam bij de boerderij van den 
heer A. Venema. Ten slotte deelde de heer 
H. Hofkamp, hoofd der school alhier, aan 69 
leerlingen, die geen enkele les hadden ver-
zuimd, een prachtigen eereprijs uit en aan 10 
leerlingen, die minder dan 10 lessen hadden 
verzuimd, een minder mooien. Verschillende 
wedstrijden werden gehouden.

Van de genoemde luchtballon is het zeker 
waar deze neerkwam, want dat wist de 
correspondent van het Nieuwsblad van het 
Noorden:

Behalve de schoolfeesten was er in deze 
tijd een ander fenomeen in opkomst: het 
jaarlijkse schoolreisje! Dit werd binnen 
korte tijd zo’n succes, dat het Nieuwsblad 
van het Noorden een ingezonden verslag 
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niet eens meer opnam in de krant van 19 
augustus 1902. 

Het moet in die tijd een hele reis geweest 
zijn en een hele organisatie, want de 
Drachtster Tram was er nog niet en er 
reden ook geen auto’s of bussen. Hoewel 
het voor de kinderen een “zeer ontwik-
kelend genot” was, trokken de stadjers 

ondertussen hun neus wat op voor al 
die dorpsschooltjes die Stad kwamen 
bezoeken.

Over de leerplichtwet van 1900 valt nog 
wat aardigs te vertellen. Hoewel het er 
niet naar uitzag dat dit voorstel het in het 
parlement zou halen, lukte het toch op het 
nippertje. Een tegenstander viel van zijn 
paard en kon niet bij de stemming aanwe-
zig zijn (“Het paard was verstandiger dan 
zijn meester”, zei men daarover) en een 
doodzieke voorstander werd per koets 
naar Den Haag getransporteerd. De voor-
standers wonnen het daardoor met 1 stem 
verschil.

Stichting Openluchtspelen 
Roderwolde

Openluchtspel in 2021
Dit jaar is het 60 jaar geleden dat de eerste 
opvoering van het openluchtspel plaats-
vond.  Vorig jaar stond de spelersgroep in 
de startblokken maar helaas konden we 
niet spelen vanwege het coronavirus. 

Op dit moment is het nog steeds spannend 
of het openluchtspel dit jaar door kan gaan. 
We zijn bezig met de voorbereidingen en 
koersen erop dat het doorgaat. Uiteraard 
volgen we de berichtgeving vanuit de 
Rijksoverheid op de voet. 

De spelers zijn druk bezig om het stuk 
“Dahlia’s en winterwortels” in te stude-
ren en op het moment dat u dit leest zou 
het best kunnen dat de eerste repetitie al 
is geweest. Om verantwoord te kunnen 
oefenen met inachtneming van de RIVM-
maatregelen, kunnen we met instemming 
van het dorpshuisbestuur starten in het 
dorpshuis. 

De data van de voorstellingen staan 
gepland op 27, 28, 31 augustus en 1 sep-
tember. De generale voor schoolkinderen 
staat gepland op woensdag 25 augustus. De 
kaarten gaan evenals andere jaren vanaf 1 
augustus in de verkoop. 

Nieuwsgierig geworden naar het stuk, de 
spelers en naar de stukken die de afge-
lopen 59 jaar zijn opgevoerd? Alles is te 
vinden op www.openluchtspel.nl en op 
facebook.

Actuele berichtgeving zullen we ook op 
deze media publiceren. We hopen u in 
goede gezondheid te kunnen ontmoeten in 
ons 60e jaar!htspelen Roderwolde
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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
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café HET RODE HERT
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Duurzaamheid
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kunt u ook bij installatiebedrijf Bos terecht. 

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

Iedereen kan zingen, ontdek jouw talent !
Esther van Dijk is een enthousiaste, klassiek geschoolde 
zangeres. Zij biedt zangles aan volwassenen en kinderen. Mail 
of bel voor een gratis proeßes naar:

Esther4singing@gmail.com
06 51 76 70 81
Hoofdstraat 38A
9315 PC, Roderwolde

www.esthervandijk.eu

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet, hapjesbuffet,

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

BRILLEN  •  CONTACTLENZEN  •  OOGMETING  •  PASFOTO’S

Heerestraat 199 • 9301 AE  Roden • Tel. 050 - 280 10 26

Wendtsteinweg 66 • 9363 AR  Marum • Tel. 0594 - 69 70 01 
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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!
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DSG- live. Live Stream vanuit het Rode Hert
Fokko Rijkens

Vrijdag 2 en 23 april om 19.00 uur zijn 
achtereenvolgens de kunstenaressen 
Annemarie de Groot en Gineke Zikken 
geïnterviewd door mij (Fokko Rijkens).  
Het filmwerk wordt verzorgd door 
zowel Hans Wijnbergen als Bien Krips, 

de muzikale “DSG” -intro speelt Hans 
Wijnbergen op de saxofoon op zijn geheel 
eigen wijze. 

Beide kunstenaressen zijn lid van het 
Drents Schilder Genootschap (DSG). Dit 
genootschap heeft 37 leden die uit heel 

RECEPT VAN DE MAAND

Pasta met pesto en kabeljauw uit de oven
Martin Belga

Ingrediënten:
h Ca. 600 gr kabeljauw (of schelvishaasje, 

in 4 stukken)
h Basilicum 1 bosje
h 2 teentjes knoflook 
h 50 gr geraspte parmezaan
h 100 ml droge witte wijn
h 400 g pasta naar keuze
h 50 gr geroosterde pijnboompitten
h olijfolie
h peper en zout

Bereiding:
1 Verwarm de oven voor op 180°C. Leg 
de kabeljauwhaasjes elk op een vel alu-
miniumfolie. Kruid ze met peper en zout, 
besprenkel ze met olijfolie en witte wijn. 
Maak er 4 pakketjes van. Laat deze 15 
minuten garen in de oven.

2 Kook de pasta gaar in gezouten water, 
volgens de aanwijzingen op de verpakking.

3 Maak de pesto. Mix in de blender het 
basilicum met de pijnboompitjes, knof-
look, Parmezaan en olijfolie. De pesto moet 
lopend genoeg zijn.

4 Meng de pasta met 2/3 van de pesto en 
verdeel over de borden. Leg er de stukken 
vis bovenop. Lepel nog wat extra pesto 
over de vis, werk af met enkele pijnboom-
pitjes en een takje basilicum.

Lekker met een salade van tomaten en 
komkommer!!

Eet smakelijk
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Drenthe komen. De DSG leden zijn niet 
alleen schilders, maar ook fotografen, 
typografen, beeldhouwers, etc.

Aanleiding: voor de Live Streams…
Vorig jaar was er voor de zoveelste keer 
een Lockdown en werd er een expositie 
gestopt.

Deze keer was het werk met veel zorg 
opgehangen neergezet en moest de ope-
ning nog plaatsvinden.  Zonde van al dat 
werk, vandaar mijn idee om toch aandacht 
te besteden aan de bijzondere tentoonstel-
ling. Dat deed ik d.m.v. een Live Stream 
interview via Instagram in de DSG- galerie 
in Assen.

Over het resultaat was ik niet tevreden 
en ik besprak dat met Hans Wijnbergen 
van het Rode Hert. De conclusie was 
simpel: waarom niet de geluidsstudio van 
Het Rode Hert gebruiken… alleen nog de 
camera’s!  

Resultaat: Roderwolde heeft een “TV-studio”
Via de onderstaande linkjes zijn de inter-
views van DSG- live te zien, ook kan het via 
de website van het Rode Hert en de web-
site van DSG.

Nieuwtje: n.a.v. een radio-interview met 
mij over DSG-live bij Omroep Assen is 
besloten om de interviews uit Roderwolde 
op een later tijdstip te tonen op Omroep 
Assen!

INTERVIEW 1: Annemarie de Groot
Annemarie de Groot is een bekende kun-
stenares die vele exposities in binnen- en 
buitenland heeft gehad en regelmatig op tv 
te zien is geweest zoals bij Barend en van 
Dorp en Paul de Leeuw, daarnaast heeft 
Annemarie een leerzame Teleac-cursus 
gegeven.

Velen hebben haar werk in de entreehal 
van het Martini Plaza theater gezien, kleu-
rige schilderijen gemaakt n.a.v. Madame 
Butterfly van Puccini. Kortom alle reden 
voor een interview.

INTERVIEW 2: Gineke Zikken
Omdat er na de studie Nederlands aan de 
RUG in het crisisjaar 1985 geen werk was 
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Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

17: 1600-1950 – Gemengd bedrijf
Inmiddels zijn we aan het begin van de 
17-de eeuw aanbeland, zijn de veengebie-
den in het onland en langs het Peizerdiep 
ontgonnen en is daarmee voorlopig het 
laatste stukje van de bodemkaart van 
Roderwolde ingevuld. We weten nu ook 
dat de bevolking tot zo’n duizend jaar 
geleden voornamelijk op het hier alom 
aanwezige veen woonde en daarvan leefde. 
Met de toenemende menselijke invloed 
verdween een groot deel van het veen en 
zandkoppen/-ruggen kwamen aan het 
oppervlak. 

Rond het begin van de 17-de eeuw heb-
ben we hier dus in grote lijnen te maken 
met wat hoger gelegen (soms lemige-) 
zandgronden met een redelijk hoge grond-
waterstand (zeker als er potklei vlak 
onder zit...), soms met een z.g. “esdek” 
(we komen hier in de volgende TJP op 
terug), venige beekdalgronden langs 

het Peizerdiep en natte veengronden 
langs het Leekstermeer, in het Haarveen 
en het onland. In de winter worden de 
meeste van die veengronden regelmatig 
overstroomd.

Zo’n bodemarsenaal is ideaal voor het 
z.g. gemengd bedrijf, een combinatie 
van akker- en weidebouw die ook op 
het Drents Plateau (en ook elders op de 
zandgronden) vroeger het belangrijkste 
bedrijfstype was. Het was een boerenbe-
drijf waarin de verschillende onderdelen 
elkaar ondersteunden: de koeien (de 
belangrijkste geldmachines) werden 
gevoed door gras en hooi uit de weiden, de 
akkers leverden stro, aardappelen, voe-
derknollen en graan, gedeeltelijk gebruikt 
als veevoer, gedeeltelijk verhandeld. De 
dierlijke mest werd vervolgens weer 
gebruikt om vooral de akkers, maar ook 
het grasland te bemesten. Eeuwenlang 
was dit een min of meer gesloten systeem 

ging Gineke na een cursus programmeren 
aan het werk als programmeur. Tijdens 
schildervakanties in Frankrijk adviseerden 
docenten haar om naar de kunstacademie 
te gaan. Het advies volgde zij op: naast 
haar werk als programmeur volgde zij de 
avond academie aan “de Wackers acade-
mie” in Amsterdam. Gineke heeft een 
opvallende stijl, waarin zij landschappen, 
havens in vlakken weergeeft, waarbij alles 
herkenbaar blijft. Gineke schildert vooral 
buiten naar de waarneming (en plein-air 
schilderen).

Zowel Annemarie als Gineke hebben 
speciaal voor het live-interview enkele 
recente schilderijen meegenomen waar zij 

tijdens het interview het e.e.a. over hebben 
verteld, daarnaast bespreekt Fokko enkele 
schilderijen van Gineke.

Kortom het zijn bijzondere interviews! 
Kijken dus!

Elk interview duurt een kwartier
De interviews zijn via YouTube (ook na 
afloop) te bekijken, de code is te vinden 
via de website van het Rode Hert en via de 
website van het DSG. Bij deze 2 linkjes:
h https://youtu.be/VqfFWIvGeH4     

Gineke Zikken
h https://youtu.be/5mLRLJLMo7c.   

Annemarie de Groot
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van voedingsstoffen, met soms als extra 
component een schaapskudde die voe-
dingsstoffen in “het veld” verzamelde en 
die vervolgens als mest weer deponeerde 
in de schaapskooi.

De grootte van dit bedrijfstype wordt op 
het Drents Plateau vooral bepaald door 
de beschikbare weidegrond in de beekda-
len. Het aantal “koustaalglazzies” (voor 
de niet-ingewijden: het aantal raampjes in 
de koestal, aangevende het aantal koeien 
dat de boer molk) bepaalde dan ook vroe-
ger vaak de huwelijkspartner die geschikt 
werd bevonden.

Hier, langs de rand van dat plateau, was 
er echter geen gebrek aan weide- en hooi-
land en konden er, naast z.g. keuterijen en 
wat middelgrote bedrijven ook wat rui-
mere boerderijen worden opgezet. Ook 
die oefenden echter een gemengd bedrijf 
uit. Tot aan het midden van de vorige eeuw 
zorgde het gemengde bedrijf niet alleen 
voor een enorme schakering in het land-
schap (waarin ook nog vaak sprake was 
van houtwallen als perceelsgrenzen), maar 
weerspiegelde het bodemgebruik even-
eens de bodemkaart: akkerbouw op de 
hogere zandgronden, intensieve veeteelt 
(voor die tijd dan tenminste...) op de lagere 
zandgronden en de dichtst bij gelegen 
veengronden. De verder weg gelegen veen-
gronden werden minder intensief gebruikt 
als weide en hooiland. Het bereiken van 
die laatste percelen ging deels te water 
via z.g. wijken, zoals b.v. de Kerksloot 
en de Harm Bartelswijk, die in het dorp 
uitkwamen.

Niet alleen voor de huishouding van voe-
dingsstoffen was het gemengde bedrijf 
een heel economisch systeem: ook voor 
het inkomen van het boerengezin zorgde 
het voor stabiliteit: Melk, boter, kaas, 

rundvlees, stro, akkerbouwprodukten 
zoals graan en aardappelen, een extra var-
ken op ’t hok, eieren: meestal was er wel 
iets “aan de prijs”.  En bovendien, zo herin-
neren mijn oudere dorpsgenoten zich vast 
nog wel, verschafte het gemengde bedrijf, 
aangevuld door de groentetuin, het gehele 
jaar voedsel voor het gezin

INGEZONDEN

Voorjaarskleuren 
in Roderwolde
Lia Snoek

Bij de voorjaarskleuren in Roderwolde 
horen ook die van het Puttertje, een prach-
tig tuinvogeltje, evenals de bloesem van de 
fruitbomen. (foto’s: Lia Snoek)
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Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Nieuwkomers
Dat de wolf zich in de afgelopen jaren 
(weer) in Nederland heeft gevestigd is 
algemeen bekend. Op de Veluwe is er zelfs 
al een roedel (familiegroep) ontstaan. Maar 
de wolf is niet de enige “nieuwkomer” in 
ons land. Er zijn diverse soorten die we 
lange tijd of helemaal nooit in Nederland 
hebben waargenomen. Voorbeeld daar-
van is o.a. de wasbeerhond, waar ik een 
tijd geleden al eens over heb geschreven. 
Ondertussen heeft deze soort zich ook 
al in Noord-Drenthe gevestigd. Een col-
lega van de dassenwerkgroep heeft hem 
verscheidene malen op de nachtcamera 
kunnen filmen, waaronder een groepje 
met jongen. Ook jaren geleden zijn er  was-
beerhondjes in Drenthe gefilmd.

Jonge wasbeerhondjes in Drenthe 
(foto Tonnie Sterken)

De wasbeer (geen familie) is onlangs tot 
tweemaal toe opgedoken in Noord-Brabant 
(Vught) en op vreemde plaatsen. Eenmaal 
slapend in een boom en enkele dagen later 
zat er een exemplaar in het leghok van een 
kippenren.

Wasbeertje (foto Pixabay Danutaniemiec)

Dit zullen ongetwijfeld ontsnapte “huis-
dieren” geweest zijn, gezien de vreemde 
plaatsen waar ze zijn aangetroffen en 
de geringe schuwheid voor de mens. Ze 
kunnen zich blijkbaar in onze natuur 
handhaven.

Een volgende soort is de lynx, die ook al 
diverse malen in Zuid-Limburg is gespot. 
De lynx is een katachtig roofdier, echter 
een flink stuk groter dan onze huiskat. Hij 
is duidelijk herkenbaar aan de korte staart 
en de pluimpjes op de oren.

De lynx (foto pixabay, Mila del Monte)
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Van de lynx wordt niet verwacht dat hij 
zich definitief in ons land zal vestigen, 
daarvoor zijn voor dit schuwe dier de bos-
gebieden te klein en te druk.

Dat geldt niet voor de wilde kat, die ook in 
Zuid-Limburg voorkomt. (Niet te verwar-
ren met een verwilderde kat!). De wilde 
kat heeft wel het formaat van een huiskat, 
maar onderscheidt zich door de tekening 
van de vacht. De huiskat met een “tijger-
vachtje” heeft een doorlopende brede 
streep op rug en staart, terwijl de wilde kat 
een dikkere staart heeft met losse ringen 
(zie afbeelding). 

Huiskat (boven) en wilde kat 
(onder). (Afbeelding: Jeroen Helmer, 
Ark natuurontwikkeling)

Tenslotte hebben we nog de goudjakhals, 
die onlangs rondscharrelde op een akker 
bij Uithuizermeeden. Hij is al vaker in 
Nederland gezien, maar nog niet in een 
bosarm gebied als Noord-Groningen. De 
verklaring is dat de goudjakhals een stuk 
kleiner is dan zijn predator, de wolf. Een 
aantrekkelijke prooi voor de wolf dus. 
Bovendien eet hij voornamelijk muizen en 
die zijn op de Groninger akkers voldoende 
aanwezig.

Goudjakhals, kleiner dan de wolf en 
een spitsere snuit. (Foto wikipedia, 
Thimin du Sri-Lankan-Jackal)

Eigenlijk kwam ik op dit onderwerp door 
het nieuws op RTV-Drenthe van het ver-
schijnen van de grootste vogel van Europa 
in onze provincie, de lammergier. De lam-
mergier (ook wel ‘baardgier’ genoemd) 
komt in Nederland niet voor, heel af en 
toe maakt er eentje vanuit de Alpen of 
Pyreneeën een verkenningsronde. Dat is 
een indrukwekkend gezicht, deze vogel 
heeft een spanwijdte van zo’n drie meter 
en een lengte van een meter. Niet te mis-
sen, zou je denken. Maar afgezien van acht 
meldingen op waarneming.nl is de gier 
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toch rustig door Drenthe getrokken. (Kijk 
de video maar eens terug op de site van 
RTV-Drenthe: “Zeldzame lammergier op 
verkenning in Drenthe”).

Lammergier heeft op 10 mei overnacht in 
Veenhuizen. (Foto: Saxifraga, Joerg Mager)

Heeft de verschijning van zoveel exotische 
diersoorten te maken met de opwarming 
van de aarde? Men denkt het niet. Dat is 
hooguit het geval met een aantal invasieve 
exoten, Planten-en diersoorten die afkom-
stig zijn uit warmere streken, hier worden 
geïntroduceerd en zich vervolgens ves-
tigen, omdat ze zich in ons opwarmende 
klimaat kunnen handhaven. Omdat ze 
vaak schade aanrichten of inheemse soor-
ten verdringen, zijn we niet blij met hun 

”invasie”.

VAN ONDER DE WIEKEN

Woldzigt helaas nog steeds 
gesloten voor publiek
Dirk Magré

Zo langzamerhand verlangen we allemaal 
weer naar een leven zonder beperkingen. 
Een aantal olieslagers heeft al te kennen 
gegeven dat ze staan te trappelen om weer 
een keer met een paar mensen lekker aan 
de slag te gaan op de olieslag.

Ook ons publiek zouden we graag weer 
toegang geven in de molen. Dan kunnen 
we onze trots weer aan ze demonstreren. 
Helaas is de molen geen “doorloop locatie” 
en kunnen we de anderhalve meter onder-
linge afstand niet goed behouden. Dus 
moeten we allemaal nog een poos geduld 
houden.

Misschien dat we in juni een keer een 
groep (van 60!) fietsers een keer vóór de 
molen kunnen verwelkomen en dan buiten 
wat over de molen vertellen. Ze fietsen in 
kleine groepjes vanuit de stad door deze 
streek.

Picknickbank
Een hele tijd geleden kregen we de moge-
lijkheid om bij de Drentse Molenstichting 
aan te geven welke wensen we hadden 
om het rond de molen aantrekkelijker te 
maken voor passanten. De provincie zou 
daar mogelijk gelden voor beschikbaar 
stellen.

We hebben aangegeven dat een (extra) 
bank voor de molen en een oplaadpunt 
voor elektrische fietsen op ons verlang-
lijstje stonden.

Kort terug kregen we bericht dat we een 
picknickbank zouden krijgen.
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Op  4 april kregen we de volgende 
aankondiging:

“Veel plezier gewenst van uw robuuste 
picknicktafel van douglas hout.  Uw tafel is 
PU verlijmd. de tafel heeft na 24 uur volle-
dige sterkte, u kunt er al wel op zitten. Ziet 
u na het uitharden nog lijmresten, deze 
kunt u gemakkelijk wegsteken met een 
platte schroevendraaier of beitel. Het hout 
zal naar verloop van tijd gaan vergrijzen.”

Op 22 april kwam het gevaarte aan voor de 
molen: 

Die moest dus ter plekke nog worden afge-
monteerd. Het resultaat mag er wezen:

Een forse picknickbank, die je niet zomaar 
even oppakt en verplaatst.

Het is de bedoeling dat we voor de ingang 
(dubbele deuren) van de molen op het gras 
een bestraat plaatsje maken als definitieve 
plek voor dit meubel.

Nationale molendag(en)
Ook al konden we geen bezoek ontvan-
gen, wat is een Nationale Molendag als de 
molens niet draaien.

Op zaterdag 8 mei heeft ook molen 
Woldzigt een bijdrage geleverd aan deze 
landelijke dag. De molen draaide lekker op 
een mooi windje met kracht 3 à 4. Helaas 
met gesloten deuren. Bij de ingang is dat 
duidelijk aangegeven.

Bijna weer graan malen
In de Wolmer van december vertelde ik dat 
er averij was aan de maalsteen. Een meta-
len spanband was geknapt. Deze zit om de 
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steen om te voorkomen dat er met de hoge 
draaisnelheid van de steen eventueel stuk-
ken uit kunnen breken.

Het afhandelen hiervan heeft (mede 
dankzij corona) wat op zich laten wach-
ten. Dinsdag 11 mei kreeg ik het oordeel 
van de specialisten te horen: De steen is 
ook zonder deze derde spanband veilig te 
gebruiken.

Al die tijd heeft de steen ontmanteld in de 
molen gelegen. Ik had wat meel gekocht in 
de molen van Feerwerd om toch aan onze 
vaste klanten wat te kunnen leveren. Dat 
meel is inmiddels uitverkocht. Gelukkig 
kan er nu op korte termijn weer worden 
gemalen.

Daar is nog wel iets voor nodig: de losse 
metalen ring verwijderen, de stenen 
opnieuw een keer goed schoonmaken, de 
steenkuip en toebehoren op hun plaats 
brengen, graan bestellen en ophalen en 
ook naar boven hijsen. Dan wachten op 
een moment van goede wind en malen 
maar.

Ik hoop op korte termijn op de website 
weer te kunnen aangeven dat er weer 
meelproducten te koop zijn in de molen.

Zicht op de toekomst - vervolg
We verwachten op de korte termijn nog 
niet open te kunnen gaan voor het publiek.

Zodra daar meer duidelijkheid over is, 
gaan we er alles aan doen om voldoende 
vrijwilligers beschikbaar te hebben dat 
we weer een aantal middagen per week de 
deuren kunnen openen. 

Onze “webwinkel”
Tijdelijk is er dus geen meel te koop in de 
molen. Lijnolie, hardhoutolie en Natuleum 
kunnen we op afspraak leveren.

Op de website www.woldzigt-roderwolde.
nl vind je het “bestelformulier molenpro-
ducten”. Daarop geef je aan wat je wilt 
bestellen. Als je het formulier verstuurt 
(button onderaan het formulier), dan 
nemen wij z.s.m. contact met je op om 
af te spreken wanneer het kan worden 
opgehaald.

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

blijft gesloten voor publiek.
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RONDJE OM DE KERK

Israël
Sybrand van Dijk

Hoe indringend de beelden deze dagen 
ook weer zijn, het blijft toch allemaal ver 
van het kalme Roderwolde: Israël. Voor 
een kerkelijk gelovige zoals ik ben, liggen 
de zaken net iets anders. “Wij zijn voor 
altijd verbonden met Israël”, schrijft de 
grondwet van de Protestantse Kerk. Dat 
staat daar allereerst door de verschrikke-
lijke geschiedenis die de kerk (-en) hebben 
geschreven. Bijna tweeduizend jaar lang 
hebben zij de Joden verdrukt en vervolgd. 
Daar moeten christenen zich zeer bewust 
van zijn. Maar er zijn meer redenen. De 
kerk ontleent haar Bijbelse boeken aan 
de Joden. De boeken van het eerste tes-
tament, maar óók de boeken over Jezus. 
Hoewel de Joden die boeken niet lezen, 
zijn de evangeliën, de brieven van Paulus 
en de Openbaring voluit Joods. De laat-
ste en zwaarst wegende reden waarom de 
kerk niet zonder Israël kan, is echter dit: 
het gaat in de Bijbelse verhalen voortdu-
rend om het aardse leven. Dat de mensen 
veilig zullen wonen in hun land. Met 
goed eten, goed drinken en met veilig-
heid. Ieder onder zijn vijgenboom. Heel 
eenvoudig. Zonder Israël begint de kerk al 
gauw te spreken over de hemel en ver-
dampt alle aardse rechtvaardigheid tot een 
zinnebeeldig verhaal. Het heeft in het – 
recente- verleden veel onrecht toegedekt.

Aardse vrede. En we zeggen de Bijbelse 
boeken na dat die aardse vrede pas zal 
bestaan als het Joodse volk veilig woont. 
Israël is de lakmoesproef voor de wereld.

Onze verbondenheid mag ons echter niet 
verblinden voor wat er gaande is. Er zijn 
christenen die alle daden van de staat 
Israël zondermeer goedkeuren. Er zijn 

gelovigen die elke kritiek of terughoudend-
heid zien als ongeloof. Zo denk ik niet. Het 
lijkt mij volstrekt helder wat er gaande is. 
Tegen alle internationale afspraken in blijft 
de staat Israël gebieden koloniseren die 
hem niet toekomen. Op dit moment wor-
den Palestijnen in Oost-Jeruzalem uit hun 
huizen verdreven. Op alle andere plek-
ken in de wereld zouden we zulke acties 

“etnische reiniging” noemen en met harde 
woorden veroordelen. En terecht. Amnesty 
International noemt de Palestijnse gebie-
den “de grootste openluchtgevangenis die 
bestaat” en ik vrees dat Amnesty gelijk 
heeft. Israël gedraagt zich als kolonisator. 
Dat kun je begrijpen, vanuit het verleden, 
vanuit de angst opnieuw verdreven te 
worden, maar daarmee wordt het nog niet 
goed of te billijken.

Israël wil graag een moderne, westerse 
natie zijn. Alle PR is er op gericht om 
ons hiervan te overtuigen. Maar het 
land schendt VN-resoluties, vernietigt 
Palestijnse dorpen en controleert alle 
openbare voorzieningen in de Palestijnse 
gebieden.

Het gaat om aardse vrede. Heel concreet. 
Voor Palestijnen. En voor Joden. Maar wat 
voor ons geldt: er zal geen vrede zijn als 
de Joden niet in vrede leven, geldt voor de 
Joden evenzeer. Israël zal geen vrede ken-
nen als de Palestijnen geen vrede krijgen.

Niet door wapens of geweld zal je je doel 
bereiken, schrijft Jesaja, maar door ver-
trouwen. Wie zich aan Israël gebonden 
weet, zal dit steeds moeten herhalen. Het 
is de enige, een lange, maar de enige weg 
naar vrede en vrijheid.
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 
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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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Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd   1 11-3-2015   13:12:14
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Kanaalstraat 37 Roden 050 5020387 
www.oosteromverlichting.nl info@oosteromverlichting.nl 

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

Harry en Jolande Krap
Diaconielaan 2

9315 PD Roderwolde

Bed & Breakfast

tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 
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NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER

Neanderthalers
Nynke Krist-Talsma

Het is alsof er een soort oermens in ze los 
komt. Die van het jagen en verzamelen. 
Lekker primair. Even doet alleen dat er toe, 
gewoon een bijl laten vallen en je hebt wat. 

Ik snap dat, heus. 

Het is ook een soort emotieverwerking 
denk ik. In plaats van kanaliseren van 
boosheid door een goed gesprek te voe-
ren met dat vrouwmens, mag je iets 
kapot maken. Lekker. Vervolgens komt 
het kloven. Dat is wat fijngevoeliger. 
Precisiewerkje. De vakman komt naar 
boven. Het stapelen van al dat hout werkt 
dan een soort van meditatief. Bovendien 
halen ze volgens mij ook een soort van eer 
uit al dat gereedschap, ‘kijk mij eens met 
mijn kettingzaag’ hengghenggg. 

Ja, er zit een stuk machismo bij waar ze 
zelf zeer van overtuigd zijn. Zelfs stadse 
vrienden nodigen zichzelf uit om een dagje 
te komen houthakken. Liefst met ontbloot 
bovenlijf, spierballen tonen. Al durft de 
man van rond de 40 dat niet meer aan 
geloof ik. Zoals een buurvrouw terecht 
opmerkte: “het is gewoon niet opwindend 
zo’n man in overall de hele dag!”

Maar moet dit nu élk weekend!? Zit je net 
lekker met je cappuccino te mijmeren wat 
voor gezelligs je samen kan gaan doen, 
komt meneer: “eh tja, de buurman stelt 
voor te gaan hout hakken. En ja, je weet, 
we hebben écht nog meer hout nodig”. 
Daarmee praat hij je vast. En dát weet hij. 
Dit deel van die houtkachel had hij destijds 
niet opgesomd. 

Nog één ding. Dan denk je als moeder de 
vrouw: vader de man zal het vast gewel-
dig vinden zijn talent even te laten stralen 
in het oog van zijn nazaten, de kinders 
zijn er van onder de indruk, dus laten we 
even gaan kijken. Dan verwácht je dat die 
mannen nog even extra hun best doen (en 
eerlijk: ze straalden onder de aandacht), 
maar dan ook even, héél eventjes maar, 
hun werk neerleggen om een praatje te 
maken. En…? Wat denkt u?

En waarom laten we het dan toe? Die 
warme, gezellige kachel in de winter? Dat 
goedgevulde houthok die in een echte 
boerderijtuin hoort? Omdat we er niet 
meer onderuit kunnen? Of misschien toch 
ook omdat we het ze gunnen: zich even 
weer een oermens voelen? Zodat ze de rest 
van het jaar gewoon weer met ons commu-
niceren over wat er in ze omgaat. 
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INGEZONDEN

Privé dauwtrappen
Foto’s Inge Noordhof en Hella Balster

Een kleine groep Rowolmers plukte 
de Hemelvaartsdag in alle vroegte. Op 
gepaste onderlinge afstand genoten we van 
het ontwaken van de natuur. 
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INGEZONDEN

Bij Alex, brillen en 
contactlenzen 10 jaar!

Roden – Officieel was het in maart 2021 
zover, maar we vieren het hele jaar door 
het 10 jarig jubileum van het optiek bedrijf 
Bij Alex, Roden. Tevens trotse adverteer-
der van ‘de Wôlmer.’ 

In 2011 zijn Alex Vijfschaft en Karolien 
Spoelstra gestart. Niet de makkelijkste 
jaren, maar al gauw begon het bedrijf 
zichtbaar te zijn in de wijde regio en had 
het snel de behoefte aan extra personeel. 
Inmiddels is daarom het team ook flink 
gegroeid en is er 3 jaar geleden een tweede 
winkel geopend, in het centrum van 
Marum. Dat we 10 jaar bestaan, is fantas-
tisch! Dit hebben we uiteraard te danken 
aan al onze klanten! 

Na 10 jaar is het ook tijd voor verande-
ring. Zo worden de social-media en offline 
marketing volledig op de schop genomen 
door een gespecialiseerd bedrijf. Er is 
onlangs een nieuw logo gepresenteerd. De 
complete huisstijl wordt hierop aange-
past. Tevens staat een verbouwing op de 
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Prikbord
Wilt u ook iets op het prikbord plaatsen? Mail uw 
bijdrage dan naar de.wolmer@gmail.com

Bedankje

Langs deze weg wil ik iedereen bedan-
ken voor de felicitaties en blijken van  
waardering, in welke vorm dan ook, 
t.g.v. de koninklijke onderscheiding, die 
ik heb gekregen.

Bert Blaauw

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 juni 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

planning, voor meer ruimte in de oogzorg 
en het aanmeten van de laatste generatie 
contactlenzen, waaronder nachtlenzen. In 
de winkel zal een nieuw interieur geplaatst 
worden waarin de allernieuwste tools wor-
den verwerkt, om de hoogste precisie in 
het aanmeten van brillenglazen te kunnen 
aanbieden. Kortom; Bij Alex is klaar voor 
de toekomst!



Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

Greetje Ensing - Zoelman
Gediplomeerd trimster

Moleneind 3
9321 TX Peize
06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl 
info@trimsalonmolenbrug.nl



kijk voor al onze producten op www.schuiling.nl

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

BEDDEN - VLOEREN - GORDIJNEN

ZONWERING - KASTEN

LEEK 0594 641371  PEIZE 050 5032195  ZUIDHORN 0594 

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


