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verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

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!
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Van de redactie
Ilse Blaauw

Dit nummer is het een komen en gaan. De 
Meulenkaomer heeft helaas haar deuren 
moeten sluiten, u leest een artikel over het 
ontstaan en haar successen. Turf, jene-
ver en potklei is inmiddels in het heden 
beland en daarmee is deze door Jan van 
der Heide geschreven reeks ook afgesloten. 
Ook Wil Schröder schreef een overzicht 
van hetgeen hij in de afgelopen 10 (!) jaar 
voor de Wôlmer in Natuur in de Onlanden 
neerpende. Hij gaat ons vast in de toe-
komst af en toe deelgenoot maken van zijn 
wederwaardigheden, maar elke maand is 
verleden tijd. Jan, maar zeker ook Wil, van 
harte bedankt voor jullie trouwe bijdragen. 
We zullen ze missen!

Wat komt er dan? Nou, onze buurtwerker 
Erik van der Heide start met een spreek-
uur, in de molen zal weer olie worden 
geslagen er staan veel activiteiten op 
stapel. Veel ledenvergaderingen, maar 
ook een Pubquiz en pannenkoeken bak-
ken. Heeft u activiteiten die een plaatsje in 
de dorpsagenda verdienen? Geef het dan 
(tijdig) aan ons door. De deadline is elke 
15e van de maand. Maximaal 2 weken later 
ligt de Wôlmer op de mat. Ook uw redactie 
maakte van de versoepelde regels gebruik, 
en nam tijdens een gezellig etentje einde-
lijk ‘officieel’ afscheid van Sonja Meijer als 
redactielid.
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een beetje op gang
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Onlanden
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38 Dorpsagenda
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grote foto voorkant: Lia Snoek
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Storing in het glasvezelnetwerk De Kop 
Breed
U hebt het natuurlijk allemaal gemerkt, dat 
de telefoon het niet deed en het internet 
niet functioneerde. Dat kwam door een 
breuk in de hoofdkabel, als gevolg van 
boorwerkzaamheden in de Munikesloot, 
vlakbij de A7, op 29 september.  Hierbij 
ontstond namelijk een complexe breuk, 
van zowel mantelbuis  als de glasvezelka-
bel op  zo’n  12 meter diepte.

Ongelofelijk, dat nou precies op die plek de 
boor die kabel raakt, maar het gebeurde 
wel, met alle gevolgen van dien. En deze 
kabel verzorgt het signaal voor zowel 
Netvisit als Plinq.

In de loop van 30 september was de breuk 
hersteld en kon weer gebruik worden 
gemaakt van internet en telefoon.

Concert op het podium van het 
Openluchtspel
Op zondagmiddag 10 oktober was er een 
concert in ons Openluchttheater. 

Dat zou al een week eerder, maar vanwege 
de slechte weersomstandigheden toen, 
werd het een week uitgesteld. Het Secred 
Concert van Duke Elington werd uitge-
voerd door de Bigband Friesland, waartoe 
onze plaatsgenoot Hans Wijngaarden 
behoort, en het NHL Stendenkoor.

Het werd een prachtig concert, door de 
samenwerking van stichting NC Conzep  
en het Rode Hert en  mede mogelijk 
gemaakt door Stichting Muziek en Cultuur 
Peize en de gemeente Noordenveld. Zo’n 
100 belangstellenden genoten volop van de 
muziek en de zang.

Slottoernooi tennisvereniging
Op diezelfde dag organiseerde de tennis-
vereniging haar slottoernooi voor jong en 
oud.

Een verslag hiervan vindt u elders in deze 
krant.

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Dierendag
Afgelopen maandag 4 oktober was het 
weer dierendag. De kinderen mochten 
allemaal een knuffel mee naar school. Juf 
Gertrude had zelfs de gymles hierop aan-
gepast. Het was een gezellige beestenboel!

Save the date!
In de schooljaren die achter ons liggen 
hebben we nu twee keer een kerstmusi-
cal opgevoerd. De reacties die we hierop 
kregen waren altijd erg positief. Echter 
hoorden we ook wel eens dat het allemaal 
erg veel was voor de kinderen die ook 
deelnamen in het kinderkerstspel in de 
Jacobskerk. 

Afgelopen schooljaar kon, door de 
Coronapandemie, veel niet doorgaan. 
Dit jaar willen we het daarom anders 
(grootser!) aanpakken. We gaan een 
samenwerking aan met verschillende par-
tijen uit Roderwolde. Samen willen we een 
openbare voorstelling maken voor het hele 
dorp. Dit is momenteel allemaal nog in 
ontwikkeling. Hierover dus later meer… 

Wat we al wel weten is de datum: 
Donderdag 23 december 2021. 
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Ateliers
Ook dit schooljaar zijn we weer bezig met 
talentenateliers. Dit

houdt in dat alle leerlingen van groep 1 
t/m 8, voor een periode van 3 weken, een 
activiteit (onder leiding van een leer-
kracht) kiezen op dinsdagmiddag. Deze 
activiteiten zijn bijvoorbeeld op het gebied 
van techniek, koken, creatief of ICT. In de 
toekomst zouden we het ook erg leuk vin-
den gebruik te maken van de vaardigheden 
en talenten van ouders, opa’s en oma’s 
of buurtgenoten. Dus: kent, of bent(!), u 
iemand die het leuk vindt 3 middagen een 
lessenserie te verzorgen aan een klein 
groepje kinderen? Laat het ons weten!

Schoolfruitactie 
Komend schooljaar doen wij ook weer mee 
met de EUschoolfruitactie! Van 15 novem-
ber t/m 22 april krijgen de kinderen 2x 
per weer groente en fruit aangeboden. Dit 
zullen we dan gezamenlijk eten in de och-
tendpauze. Na 20 weken (en op de andere 
schooldagen) moeten de kinderen weer 
zelf eten (groente/fruit) voor de pauze 
meenemen. Het is belangrijk om kinderen 
verschillende soorten groente en fruit te 
laten proeven. Zo maken kinderen kennis 
met veel verschillende smaken en struc-
turen. Soms zijn kinderen pas gewend aan 
een onbekende smaak na 10 tot 15 keer 
proberen!  Smaak is dus iets wat je kan 
ontwikkelen. Door de EU-schoolfruit proe-
ven de kinderen allerlei soorten groente en 
fruit. Ook als kinderen nog niet veel dur-
ven te proeven doen ze in de klas lekker 
mee. Want in de praktijk blijkt: zien eten, 
doet eten! 

Meer informatie over deze actie:  https://
www.euschoolfruit.nl/

Kinderboekenweek 2021
De Kinderboekenweek is de grootste 
leesbevorderingscampagne voor kinde-
ren in Nederland en vond dit jaar plaats 
van woensdag 6 oktober  t/m zondag 17 
oktober. We hebben een leesquiz o.l.v. een 
medewerker van de bibliotheek gedaan, 
lekker veel gelezen, het lied van kinderen 
voor kinderen geoefend en geknutseld over 
het onderwerp “worden wat je wil”. 

Sponsorloop “Wandelen voor water”.
Afgelopen periode werkten we op school 
aan het thema “water”. Op 14 oktober heb-
ben we dit onderwerp afgesloten met een 
sponsorloop genaamd “wandelen voor 
water”.

Wandelen voor Water is een sportieve 
en leerzame actie voor de leerlingen van 
de basisschool. Hierbij leren ze alles over 
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hun eigen watergebruik en over water in 
Nederland en ontwikkelingslanden. Door 
middel van een sponsorwandeling zame-
len ze samen geld in om leeftijdsgenootjes 
in ontwikkelingslanden toegang tot water 
en wc’s te geven. Op moment van schrij-
ven hebben we ruim €530,- opgehaald! 
Bedankt voor alle donaties. 

Groep 6/7/8 heeft 8km gewandeld in de 
omgeving van Roderwolde. Dit is onge-
veer de afstand die kinderen in Oeganda 
(gemiddeld) moeten lopen voor schoon 
drinkwater. Om dit zelf ook te ervaren lie-
pen de kinderen met grote flessen water in 
hun rugzakken. 

Groep 3/4/5 sloot halverwege aan en de 
kinderen van groep 1/2 hebben de laatste 
kilometer over het veld meegelopen en zo 
de andere groepen naar de finish begeleid. 
Hierbij waren ook ouders aanwezig die ons 
aanmoedigden.

Meer informatie: 

https://www.wandelenvoorwater.nl/

Puzzelen maar!
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Nieuws uit de klas! Groep 6-7-8

Kinderboekenweek beroepen elfje
Tijdens de Kinderboekenweek proberen 
we leerlingen in aanraking te laten komen 
met zoveel mogelijk verschillende boeken 
en bundels. In de bovenbouw hebben we 
een elfje gemaakt. Een klein gedicht van 
vijf regels en elf woorden. Het thema van 
de Kinderboekenweek is “Worden wat je 
wil”. Dat thema hebben we ook gebruikt 
voor het elfje. De resultaten mogen er zijn!



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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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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Moderne dans 
OPON (het bestuur waar onze school 
onder valt) werkt samen met de Stichting 
Kunst en Cultuur. Deze stichting zit zich 
in voor de cultuurparticipatie in Drenthe. 

“Stichting Kunst & Cultuur (K&C) maakt 
zich sterk voor goed cultuuronderwijs 
op de scholen in Drenthe en Groningen 
en zet zich in voor de cultuurparticipatie 
In Drenthe. Met onze projecten en eve-
nementen stimuleren we zoveel mogelijk 
kinderen om deel te nemen aan, of kennis 
te maken met, kunst, cultuur en erfgoed. 
Talentontwikkeling en deskundigheidsbe-
vordering zijn onze speerpunten in zowel 
de amateurkunsten, de professionele kun-
sten als het onderwijs.” 

Vanuit K&C heeft groep 6-7-8 de afgelopen 
drie weken een workshop moderne dans 
mogen volgen. Voor sommige leerlingen 
fantastisch, voor anderen heel erg wennen! 
We kregen les van juf Miranda. “Miranda 
van Toor is danseres en kunstenaar in de 
klas en vindt het belangrijk dat kinderen 
zich prettig voelen in de les, zodat ze op 
hun eigen manier durven te bewegen. In 
haar les worden kinderen gestimuleerd 
om creatief te denken. Ze leren improvise-
ren door hun fantasie te gebruiken en hoe 
basisprincipes uit de moderne danstech-
niek hierbij kunnen helpen. Tot slot maken 

de leerlingen zelf een korte dans presen-
teren die aan elkaar. Kinderen dansen op 
bekende, vlotte, muziek maar maken ook 
kennis met onbekendere muziekgenres.”

Taalactiviteiten flyers en posters
Taalonderwijs is de verbindende schakel 
tussen alles wat er op school aan de orde 
komt. Het belang van taalonderwijs komt 
dan ook meer dan eens in het nieuws voor-
bij. Belangrijk bij taalonderwijs is dan ook 
dat het betekenisvol is voor de leerlingen.

 In de Wôlmer hebt u al kunnen lezen dat 
wij de afgelopen weken hebben gewerkt 
aan het thema water. Dit hebben wij 
mogen afsluiten met een geweldige spon-
sorloop waar we een mooi bedrag mee 
opgehaald hebben. Voor deze activiteit 
hebben de bovenbouw leerlingen posters 
en flyers gemaakt. Belangrijk hierbij was 
dat de leerlingen goed nadachten over de 
inhoud. Hoe zorg je ervoor dat mensen 
komen en weten wat het is? De vijf w-vra-
gen zijn dan van belang: wie, wat, waar, 
wanneer en waarom? 

Een betekenisvolle les waarbij de leer-
lingen ook daadwerkelijk flyers hebben 
gemaakt en bij u langs hebben gebracht. 
Iedereen die gedoneerd heeft: Ontzettend 
bedankt!
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NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER

File van ouders
Nynke Krist-Talsma

Hoe snel je went aan een nieuw gewoon, 
hoe snel het oude gewoon weer gewoon 
is. De eerste keer dat het oude gewoon er 
weer is, verdient gemarkeerd te worden.

Ik had het gelezen, daar werd ik al blij van. 
Maar eenmaal op het schoolplein was ik 
nog niet gewend aan de nieuwe routine. 
Dus ik zwaai mijn lievelingetjes uit en 
maak aanstalten tevreden door te reizen, 
zoals dat in huize Krist gaat, precies op tijd. 

Zie ik daar ineens andere ouders in het 
schoolgebouw. Ohja! We mogen weer! Er 
vloog me een gevoel van enthousiasme 
aan. Dit werkte het meest aanstekelijk op 
onze oudste, die bekend is met het feno-
meen ´mama in de klas .́ Ik moest meteen 
mee want hij had wel het een en ander 
wat bekeken moest worden. De kleuter en 
peuter in ons gezin, die zijn het eigenlijk 
helemaal niet gewend. Dus die stiefelden 
naar hun klas en keken niet meer op of om. 
Dat was dag 1. 

De juffen die ook wel de voordelen hebben 
gemerkt dat al die neuzige ouders buiten 
moesten blijven, hebben het slim bekeken. 
We mogen nu twee dagen mee naar binnen, 
drie dagen niet. Prima, is mijn persoonlijke 
mening. Ook wij zien er voordelen van in; 
enkel uitzwaaien, geen tranen, kind zelf 
evt. met hulp van (zwem)juf reddert zich 
met jas en tas en wij kunnen rap door. Een 
geschiedenis met veel tranen bij afscheid 
maakt dit zoveel meer ontspannen. 

Nu het weer mag vlieg ik enthousiast drie 
lokalen door. Kusje hier, bewonderende 
blik daar, hoi juf gaat alles goed en toede-
loe maar weer. Maar hee, kindlief heeft het 
bij dag 4 weer in de smiezen. Als mama 
toch mee gaat: kan je wel even m ń laar-
zen uitdoen, m’n tas zelf dragen, hoezo? 
In plaats van een fris kind aangekleed en 
wel op de parkeerplaats van het zwembad 
ontvangen, staan we nu hutjemutje met 
30 ouders van 3 zwemlessen aan kinde-
ren op te wachten, meneer wiebelt nog net 
met z’n billen z’n zwembroek naar bene-
den, maar die duim zit al in de mond en hij 
laat zich bedienen. Verwijtend kind 2 dat 
mama toch nóg een keer zou komen kijken 
in de klas!? Toch maar even een praatje 
met de peuterouders, maar jee time is tic-
king ik moet nu toch wel door.

Enige reflectie noopt, wat is ook alweer 
mijn pedagogie in deze? Heerlijk toch wel 
die schoolse kneuterige sfeer weer proe-
ven. Kijken naar de vorderingen van je 
kind bij zwemles. Even wat meer ruimte 
een vraag te kunnen stellen. Blije kindjes 
dat ze je iets kunnen laten zien. Perfecte 
balans, twee daagjes knuffelen en kijken, 
drie daagjes hobbelen we ontspannen ons 
eigen pad van die dag op. 



Dit kan uw advertentie zijn.

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



 De Wôlmer  oktober 2021  pagina 14

Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

UITNODIGING
Dorpsbelangen Roderwolde, Foxwolde, 
Sandebuur en Matsloot nodigt u uit voor 
de algemene ledenvergadering.

Woensdag 17 november
om 20.00 uur

in café Het rode hert

Conform de huidige richtlij-
nen zal gevraagd worden om een 
coronatoegangsbewijs. 

Graag tot dan!

Ijsvereniging “Roderwolde”

UITNODIGING
Hierbij nodigen we alle leden uit tot het 
bijwonen van de Algemene jaarvergade-
ring op 

Woensdag 24 november
aanvang  20.00 uur

in café Het rode hert 

Dit jaar is het een belangrijke vergade-
ring, omdat we in het kader van de nieuwe 
WBTR wetgeving (wet bestuur en toezicht 
rechtspersonen) een aantal zaken moeten 
regelen, waaronder de aanpassing van de 
statuten.

Dorpshuis

Donateursvergadering St. 
Dorpshuis Roderwolde e.o.! 10 
november 2021 20.30uur

Geachte donateurs, huurders, gebruikers 
en andere belangstellenden,

Hierbij nodigt het dorpshuisbestuur u van 
harte uit om de donateursvergadering van 
Stichting Dorpshuis Roderwolde e.o. te 
bezoeken. Deze vindt plaats in het dorps-
huis op woensdag 10 november 2021, om 
20.30 uur. Op de agenda staan o.a.

1 Verbouwing en vernieuwing Dorpshuis
2 Financieel overzicht 2020/21
3 Jaaroverzicht activiteiten 2020
4 Activiteiten 2021
5 at verder ter tafel komt..

Heeft u dus suggesties, verbeterpunten, 
opmerkingen, ideeën, wilt u meedenken of 
meedoen, of alleen een compliment geven…

We horen en zien u graag woensdag 10 
november, en een mooie bijkomstigheid, 
u kunt dan gelijk ons nieuwe Dorpshuis 
bewonderen!
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 20 November 2021 

 

 

Het dorpshuis organiseert weer een  

Pub Quiz!!! 
 

Wie doet er mee met deze avondvullende zeer gezellige, vol humor en 
ook met wedstrijdelement spelletjesavond? Geef je op!!! 

 
In teamverband worden er vragen beantwoord die door een quizmaster worden gesteld. 
De quiz bestaat uit verschillende rondes zoals bijvoorbeeld een geluidsronde, een 
fotoronde en diverse vragenrondes.  
 

 Iedereen vanaf 16 jaar kan aan deze gezellige quiz meedoen. 
 Men kan zich als team opgeven en een team bestaat uit 4 of 5 personen.  
 Deelname kost per team € 10,00. 
 Er zijn leuke prijzen te winnen en natuurlijk de eeuwige roem😊😊 
 Eindelijk weer een gezellige avond pub quizzen na een stil jaar . 

 
Dus stel een team samen met je vriend(in), buurman of -vrouw, vader/moeder of wie je 
maar in je team wilt hebben en meld je vlug aan. 
 

 Aanvang deze avond is 20.00 uur  
 Waar: in het dorpshuis / MFA “De Doefkamp”, Hoofdstraat 21a te Roderwolde 

 
Opgave kan bij Janet Barels via mail: jbdarneviel@gmail.com.  
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Tennisvereniging Roderwolde

Slottoernooi
Lucas van Dijk; foto’s Lia Snoek

Ten gevolge van de coronaperikelen was 
het qua toernooi-activiteiten gedurende 
twee seizoenen erg rustig op ons ‘Rowol 
Garros’. Maar op zondag 10 oktober kon 
onze voorzitter Geert Siegers, naar eigen 
zeggen bekend om van alles wat hij niet 
kan, dan toch het tennistoernooi openen. 
De dag begon met een ‘training’ van een 
stel jeugdleden onder deskundige leiding, 
waarna het eigenlijke slottoernooi kon 
starten. Wil en Lia hadden, zeer attent, 
voor alle jeugdigen deelnemers voor een 
cadeautje gezorgd. De winnaars  kregen 
ook nog een aardig prijsje. Tussen de mid-
dag werd uitgebreid pannenkoek gegeten. 

Wil en Lia hadden met enig kunst- en 
vliegwerk een schema in elkaar gezet en 

zowaar met hulp van Maurits Tepper, die 
aanbood om in te vallen, werd de ontbre-
kende schakel ook nog ingepast.  (Maurits 
kon nog wel eens een blijvertje worden, 
gezien zijn inzet). Met prachtig weer kon er 
gespeeld worden met na afloop de bijbeho-
rende drankjes en hapjes.

Het bleek al snel dat enkele spelers iets 
minder fanatiek werden, waarschijn-
lijk omdat zij wel wisten dat de ‘winnaar’  
voor het verslag moest opdraaien. Aan 
het einde van de dag volgde nog een 
uitgebreide en gevarieerde maaltijd, 
bekokstoofd door Lia en Ada. Al met al 
voor iedereen een zeer geslaagde dag, al 
bleef ondergetekende met het maken van 
het verslag als troostprijs zitten.

Het was weer goed toeven op en langs 
onze mooie banen.in een stralende 
herfszon!

Afsluitings jeugdtoernooi tennisvereniging 
Roderwolde
Rosa Tepper

Op 10 oktober was het afsluittoernooi. 
Het was zonnig en warm. Er waren zes 
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kinderen. De kinderen waren: Rosa 
Tepper, Jasmijn Tepper, Fleur Dijkstra, Gijs 
Dijkstra, Niek Bodde en Gijs Bodde. 

We begonnen met een opwarming. Toen 
gingen we een toernooitje doen, iedereen 
moest tegen iedereen een partijtje spelen. 
In pauze 1 kregen we ranja.

Toen gingen we verder met het toernooi-
tje. En als afsluiter speelden we het koning 
en koninginnen spel. Op het einde kreeg 
iedereen een pannenkoek en ijs. 

De winnaar was Niek Bodde. Maar geluk-
kig kreeg iedereen een prijs, de prijs was 
een hoofdlampje.

Een mooi afsluitfeest voor de kinderen van 
tennisvereniging Roderwolde.

Rowolmer Archief

Een vraag van het Rowolmer Archief
Leest u onze stukjes in De Wôlmer 
graag, maar bent u nog geen donateur? 
Donateurs ontvangen per mail elke maand 
iets lezenswaardigs uit het verleden van 
Roderwolde, Foxwolde of Sandebuur. De 
komende maand vertellen we uitgebreid 
over meester Jannes Hansen, naar wie de 
Hansenkamp is vernoemd.

Als u zich nu aanmeldt (voor maar vijf 
euro per jaar) dan is het lopende jaar gratis.

Interesse?  Stuur een mailtje naar  
archief@roderwolde.info

(School)feesten van vroeger - deel 10
Hoewel 1912 geen feestjaar was, willen we 
u het verslag in de Provinciale Drentsche 
en Asser Courant van een reisje niet ont-
houden:  Het moet een volle boot geweest 

zijn, met de 60 kinderen en ook nog eens 
de gemengde zangers. Het zangkoor 
bestond al in 1910, maar hier is verder 
niets over bekend.

1913 was weer een standaard schoolfeest-
jaar. Wie dit maal met de draaimolen 
verscheen weten we niet, maar hij was 
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er vast wel. De advertentie werd ruim op 
tijd in het Nieuwsblad van het Noorden 
geplaatst: op 21 juni.

In het archief hebben we een fraaie foto 
van de feestcommissie uit 1913: allemaal 
mannen met petten en dominee Van der 
Molen en meester Bieringa met hoed.

Behalve feesten waren er natuurlijk ook 
feestelijke uitstapjes. Hoewel we zagen dat 
er al langer schooluitstapjes waren, noemt 

“Rowol Toendertied” als eerste jaar voor 
een schoolreisje 1914:

Voorzover wij konden nagaan is het eer-
ste schoolreisje in Roderwolde gehouden 
in het jaar 1914. Op 1 augustus stond er 
toen in de Leekster Courant: “Roderwolde. 
Vrijdag 24 juli j.1. hebben de kinderen uit 

de hoogste drie klassen der Roowolmer 
school een schoolreisje gemaakt naar 
Delfzijl, onder leiding van meester en juf-
frouw. Om 5 uur de deur uitgestapt, waren 
ze reeds te 8.08 uur in Delfzijl. Hier gingen 
ze een boottochtje maken op de Eems en 
door de haven, beklommen den vuurto-
ren, zagen voor het eerst van hun leven 
door een verrekijker, speelden op den dijk, 
lieten zich er bij neerrollen, klauterden 
weer naar boven, bezichtigden de haven, 
de sluizen, Farmsum en keerden eindelijk 
welgemoed naar het station terug, na eerst 
nog een ansicht te hebben weggestuurd 
naar vriend of verwant.

In Groningen aangekomen, liepen ze van 
de halte door het Noorderplantsoen en 
verder door de stad naar het Hoofdstation, 
waar ze weer in de gereedstaande tram 
stapten, die hen spoedig bracht tot Tol 
Molenstuk, waar de heer Rietema, die 
de kleinen ‘s morgens ook per as naar de 
tram gebracht had, ze ook nu weer op 
een gemakkelijke wijze thuisbracht. Een 
woord van dank mag genoemden heer 
niet worden onthouden, evenmin als alle 
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anderen, die de kinderen finantiëel hebben 
gesteund. Voor de noodige mondkost werd 
dien dag uitstekend gezorgd, zoodat de 
kleinen dubbel hebben genoten. De leer-
lingen, die te klein waren om de tocht mee 
te maken, waren den vorigen dag onthaald 
op een stuk koek en een zakje lekkers”.

Deze reis kon alleen gemaakt worden 
doordat de Drachtster tram sinds oktober 
1913 was gaan rijden. Autobussen waren er 
toen nog niet en het hele eind met Rietema 
naar Groningen “per as” was natuurlijk 
geen doen.

Stichting Openluchtspel 
Roderwolde

Het was even spannend.. kunnen we dit 
jaar wel of niet spelen? Corona was wel 
een bepalende factor. In mei moesten we 
beslissen of we het erop waagden, want 
om een spel op het toneel te krijgen heb 
je toch wel spelers nodig. En een redelijke 
oefentijd is wel nodig om het publiek een 
voorstelling voor te kunnen schotelen.  We 
blijven tenslotte amateurs. 

Als bestuur besloten we om ook al was het 
voor een minimaal aantal toeschouwers de 
knoop door te hakken.  Het stuk en de spe-
lers hadden we al uitgezocht en benaderd 
in 2020. Maar uiteraard was het aan de 
spelers of ze het zagen zitten om ook met 
inachtneming van de coronamaatregelen 
van dat moment de repetities in te gaan. 

In het slechtste geval zouden we maximaal 
120 toeschouwers per avond toe kunnen 
laten. De spelersgroep was enthousiast om 
weer te kunnen spelen en ging ervoor. 

Begin augustus leek het erop dat er qua 
bezoekersaantal meer mogelijk was. In 
korte tijd, na raadpleging van de collega’s 
in Diever (Shakespeare) en in overleg met 
de gemeente Noordenveld bleek het moge-
lijk om met “testen voor toegang” 2/3 van 
de maximale capaciteit toeschouwers per 
avond toe te laten. Voor ons kwam dat 
neer op 320 bezoekers per avond. En zo 
geschiedde... 

Een coronaplan, vrijwilligers die zich 
opwierpen om de coronacheck uit te 
voeren, en we konden los. Onze vrijwilli-
gers, zo’n kleine 50, zorgden ervoor dat de 
voorstellingen weer konden plaatsvinden.  
De decor-/en terreinmensen, de grime, de 
mannen van licht en geluid, de mensen 
van de catering, iedereen was weer present. 

Dit jaar konden we voor het eerste jaar 
gebruik maken van onze mooie verkoop-
wagen voor de verkoop van koffie, thee, 
glühwein (erg populair dit jaar) en andere 
dranken. En niet te vergeten de rookwor-
sten, ook die waren dit jaar weer in trek. 
Gelukkig hadden we mooi openluchtspel-
weer, geen regen en geen onweer.

Uiteindelijk hebben we toch nog ruim 
1000 bezoekers een plezier mogen doen. 
En zonder dat er een corona-uitbraak ach-
terweg kwam gelukkig! En dat in ons 60e 
jubileumjaar. 

Op 2 oktober hebben we het seizoen met 
spelers en vrijwilligers afgesloten in het 
dorpshuis, ‘s middags klootschietend 
door het dorp en vervolgens een heer-
lijke Indische maaltijd verzorgd door het 
Javaans eetcafé Groningen, voorgereden in 
een food truck (in een Feuerwehr lkw aus 
Deutschland). Hopelijk tot volgend jaar, 
zonder coronamaatregelen!
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Olie- en Korenmolen Woldzigt

De nacht van de nacht
Dit jaar doet onze molen weer mee aan de 
Nacht van de Nacht. Onder de bezielende 
leiding van Wil Schröder en Lia Snoek zal 
gewandeld worden in de omgeving.  

Programma
Opgave vooraf is noodzakelijk. Na aan-
melding in de molen, Hoofdstraat 58 
Roderwolde,  is er koffie/thee/fris en iets 
lekkers.

Voor de start van de wandeling krijgt u 
uitleg over het doel van de  Nacht van de 
Nacht:
h Lichtvervuiling (dieren)
h  Energieverspilling

Regels tijdens de wandeling:
h Geen zaklantaarn of telefoon 

gebruiken!
h  Niet luid praten of roepen
h  Bij de groep blijven

Activiteiten onderweg
h Verrassing

Na afloop is er een hapje en een drankje.

Opgave 
Via de website van Olie- en Korenmolen 
Woldzigt: www.woldzigt-roderwolde.nl

Let op:
h Deelname is alleen mogelijk na opgave 

en vol is vol. U krijgt bericht via de 
mail. 
h Denkt u aan de Corona QR-code/vacci-

natiebewijs of  negatief testresultaat? 

Kosten
Prijs per volwassene: € 7,50. Prijs per kind 
t/m 12 jaar: € 3,00.
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De Meulenkaomer Roderwolde

1 MEI 1987 – 1 OKTOBER 2021
Op 16 mei 1987 werden de deuren van 
de nieuwe inbrengwinkel in de weste-
lijke vleugel van molen Woldzigt feestelijk 
geopend door burgermeester Verkerk 
van Roden. In de maanden voor deze 
opening was er door een aantal inwo-
ners van Roderwolde hard gewerkt om 
de winkel toonbaar te maken en alles 
piekfijn in te richten. De drie oprichters, 
Roelie van der Heide, Dieneke de Jong 
en Ruth Slingerland hadden via subsidies 
en vrijwillige bijdragen voor het nodige 
startkapitaal gezorgd. Lute Veldhuis legde 
de verlichting aan en Klaas en Corrie Smit 
van de bakkerij gaven de vitrines uit hun 
oude winkel in bruikleen. Derk Bathoorn, 
de schilder, voorzag de vitrines van nieuw 
glas. Een oude toonbank werd geschonken 
door Roel Tuinman, de timmerman van 

het dorp en  Jannes Pruim legde het mooie 
straatje voor de deur. 

De Meulenkaomer heeft vanaf het eerste 
begin veel mooie evenementen georgani-
seerd. Het eerste lustrum werd uitgebreid 
gevierd onder het motto Wind en Beweging. 
Later kwam er een Kunstmarkt met 
Atelierroute, een Kerstmarkt, een 
Tuinenroute, een Culinaire route en sinds 
2009 de jaarlijkse Zomermarkt. Een lange 
reeks kunstenaars uit Roderwolde en 
omgeving, zowel amateurs als professio-
nals, toonde hun mooiste werken. Er werd 
gezongen, gemusiceerd en gedanst voor de 
molen. In 2002 werden  het Kookboekje en 
Gribbel uitgebracht. 

Behalve inbrengwinkel was de 
Meulenkaomer voor veel inwoners van 
Roderwolde, oude en nieuwe, een gastvrije 

De medewerkers van het eerste uur. In de loop der jaren zijn veel mensen vertrokken en 
kwamen er nieuwe inbrengers bij. Van deze grote groep zijn er drie overgebleven die tot het 
laatste uur hun steentje hebben bijgedragen: Gré Bijholt, Ida Ensing en Roelie van der Heide.
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plaats van ontmoeting. Op het bankje 
voor de molen werden mooie gesprekken 
gevoerd, over het heden en verleden, over 
de stand van zaken in de wereld en speci-
fiek in Roderwolde. 

Het ingebrachte assortiment varieerde 
nogal in de loop der jaren, al naar gelang 
de modetrends. Steeds terugkerende 
toppers waren eigengebreide sokken in 
alle soorten en maten, babysokjes, siera-
den, zelfgemaakte jam en vooral ook heel 
veel planten. Nieuw was de eigen website, 
waar alle activiteiten en artikelen op ver-
meld werden. Buiten het seizoen werden 
jaarlijks workshops voor de deelnemers 
georganiseerd zoals het werken met glas 
in lood, cupcakes maken en het bewerken 
van speksteen.

Het bestuur van de Meulenkaomer heeft 
nooit te klagen gehad over een gebrek aan 
enthousiasme van de medewerkers: gemid-
deld waren jaarlijks ongeveer 25 mensen 
op de een of andere manier betrokken 
bij de organisatie. Daarbuiten konden we 
altijd rekenen op een helpende hand door 
vrijwilligers van molen Woldzigt of andere 
sympathisanten. 

Onze steunpilaren gedurende een lange         
reeks van jaren, links: Annie Scheepstra,  
rechts: Greta Belga.(foto R. Lubbers)

Tijden veranderen, mensen veranderen. 
Het huidige bestuur heeft naar eer en 
geweten geprobeerd nieuwe bestuursle-
den te vinden. Dat is helaas niet gelukt. De 
winkel is daarom per 1 oktober gesloten, 
de huur is opgezegd bij het bestuur van 
molen Woldzigt. Dat betekent niet dat 
daarmee ook de Stichting Meulenkaomer 
meteen ophoudt te bestaan. 

We danken iedereen die zich op welke 
manier dan ook heeft ingezet voor de 
Meulenkaomer. Het waren mooie jaren. 
We wensen het bestuur van Woldzigt 
succes met een nieuwe invulling van de 
beschikbare ruimte.

Het bestuur van de St. Meulenkaomer 
Roderwolde

Greta Belga, Ada van Dijk, Jolande Krap, 
Annie Scheepstra, Lia Snoek
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De herenvolleybalvereniging 

Wij zijn op zoek naar nieuwe volleyballers!

Wie zijn wij?:
Inwoners uit Roderwolde en omgeving 
die na de Rodermarkt op elke maandag-
avond vanaf 19.30 tot 20.30 in de sporthal 
in Roderwolde ontspannend volleyballen. 
Dat doen we dan zo ongeveer tot en met 
eind april.

Aangezien er veel nieuwe inwoners zijn 
gekomen willen we die ook van harte 
uitnodigen om zich aan te sluiten bij onze 
club.

Wat zijn de kosten?
We betalen een uurprijs. Het aantal 
leden bepaald dus de kosten per persoon. 
Stelling: Hoe meer leden, hoe minder 
kosten per persoon. De laatste jaren heb-
ben ongeveer €.25.- per persoon voor het 
gehele seizoen betaald.  Dat is dus onge-
veer een Euro per avond. 

Wanneer mag je lid worden en hoe word ik 
lid.
Vanaf 16 jaar. Aanmelding graag bij Roel 
Ottens , Kruiskamp 5 te Roderwolde,           
( 0651304635 , graag na 18.00 uur bellen) 

Natuurlijk kun je ook eens op een speel-
avond langskomen en dan kijken of het iets 
voor jouw is.

Ons uitgangspunt:
Speelplezier gaat voor niveau.

We zien jullie graag verschijnen.  Wees 
welkom!

Inloopspreekuur buurtwerker 
Roderwolde eo. Erik van der Heide 

Beste inwoner van Roderwolde en omge-
ving, ik buurtwerker Erik van der Heide, 
die zich in de vorige editie van De Wolmer 
heeft voorgesteld, heb elke 2e woensdag 
van de maand, tegelijk met de afvalkraam 
van 10 tot 12.00 uur inloopspreekuur. 
Dus als u uw afval brengt loop dan gerust 
ook even bij mij binnen. Ik zit dan in het 
mooie dorpshuis van Roderwolde. Want 
heeft u een vraag over welzijn, gezond-
heid, buurtbemiddeling, het organiseren 
van activiteiten in het dorp Roderwolde 
e.o. of wat dan ook. Ik zit dan klaar om u 
te woord te staan. Het geheel is gratis en 
vrijblijvend. Zo hoop ik nog sneller in te 
kunnen spelen op uw behoefte als inwoner 
van Roderwolde e.o. 

Maar ook om gewoon een bakkie koffie/
thee te doen, met een koekje, ben u van 
harte welkom, want die heb ik op dit tijd-
stip klaar. 

Ik hoop u snel te treffen in het dorpshuis 
van Roderwolde op de 2e woensdag van 
de maand. Te beginnen op woensdag 10 
november en woensdag 8 december.  

Mocht het nu niet lukken, maar heeft u 
wel een vraag dan mag u altijd contact 
met me opnemen via de mail of telefoon: 
erikvanderheide@stwin.nl of 050-3176500

Ik hoop u snel te treffen op mijn spreekuur. 

Erik van der Heide buurtwerker Roderwolde e.o. 
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RONDJE OM DE KERK

Voor wie steek jij een kaarsje aan?
Sybrand van Dijk

Wij mensen bestaan niet zonder anderen. 
Ik zou vereenzamen als ik geen vrien-
den had, geen kennissen. Als er geen 
andere dorpsbewoners waren. We worden 
omringd door bekenden en onbekenden 
en we koesteren ons in het netwerk dat zij 
vormen. Of we worden door hen geráákt, 
verwond. Het gaat niet altijd goed.

Zonder anderen waren wij niet de mensen 
die wij nu zijn. We hebben voorbeelden 
gehad. Lieve leermeesters. Of een hard-
vochtige leraar. Lieve ouders. Of ouders 
die niet opgewassen waren tegen zichzelf, 
hun karakter of hun taak. Hun woorden 
vormden mij. Hun daden. Hun zwijgen. 
Wat zij nalieten. Of wat zij van de wereld 
dachten. Ik zoog het alles op. Ik reageerde 
er op. 

Mijn ouders lieten mij dopen. En daarmee 
verbonden zij mij met het geloofsverhaal 
van Israël. Het geloofsverhaal van de zoon 
van Israël, Jezus. Ze namen mij mee naar 
de kerkgemeenschap. Daar ben ik ze dank-
baar voor. Had ik andere ouders gehad, 
was ik nu wellicht timmerman geweest. Of 
hovenier. Wie zal het zeggen.

Ze namen me mee naar het theater. Ze 
lieten musea zien. Ze deelden met mij hun 
liefde voor klassieke muziek, hun belang-
stelling voor literatuur en vooral óók hun 
passie voor opera. Zonder hen was ik mis-
schien wel fan van FC Groningen geweest. 
Of bezoeker van rockconcerten. Je weet 
het niet.

Ik heb mijzelf niet bedacht. Mijn lerares 
Latijn leerde mij niet alleen een prachtige 
taal. Ze leerde geduld. Dat je niet altijd 
moet zeggen wat je denkt. Dat je soms niet 
weet waarom je de dingen doet zoals je ze 
doet. Ze leerde vooral, dat we vaak ach-
teraf rationele verklaringen verzinnen om 
ons gedrag iets logisch en verhevens mee 
te geven.

Ik had een lerares Grieks die zei dat de 
betekenis altijd ergens in een vergeten 
détail schuilt. En dat het leven zich soms 
aan je toont wanneer je dat het minst ver-
wacht. En ik had een oud-tante die gewoon 
heel veel van ons, haar achterneefjes, hield. 
Zij was pure warmte en liefde. Bij haar 
wist je: wat ik ook doe, uiteindelijk ben ik 
geliefd.
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Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

En nu.....? 
In de afgelopen 19 afleveringen van TJP 
hebben we gezien dat gedurende bijna een 
half miljoen jaar alleen natuurkrachten 
de bodemvorming en het landschap rond 
Roderwolde bepaalden. Pas zo’n 5000 jaar 
geleden dienden de eerste Rowôlmers zich 
in deze streken aan, en vanaf dat moment 
was het gedaan met de alleenheerschappij 
van de natuur. 

Voor onze hele aarde is dit beeld min of 
meer hetzelfde: als we aannemen dat de 
aarde een jaar oud zou zijn en op 1 janu-
ari begon, dan ontstond het leven zoals 
wij dat kennen ongeveer in november. In 
dit tijdpad verschijnt de mens pas op 31 
december op het toneel, zo ongeveer om 
11 uur ’s avonds, en ook nog als jager en 
verzamelaar. Pas rond twee voor twaalf 
vond hij de landbouw uit, en pas enkele 
tientallen seconden vóór Nieuwjaar begon 
hij pas écht zijn stempel op zijn omgeving 
te zetten*.   

Maar toen ging het ook hard! In die 12.000 
jaar sinds de laatste IJstijd, ook de tijd 
van het Holoceen genoemd, waarin het 
Europese landijs smolt en de zeespiegel 
steeg, zand en klei zich afzetten en veen 
pakketten groeiden, drukte de mens een 
steeds grotere stempel op zijn omgeving 
en vormde hij het landschap naar zijn 
eigen inzichten. 

Dijkaanleg, inpoldering, ontwatering, 
ontbossing, verkaveling, we kunnen deze 
lijst nog veel langer maken... Inmiddels 
heeft de mens zijn omgeving volledig naar 
zijn hand gezet en is in feite nu het tijd-
perk van het Holoceen voorbij. Welkom in 
het Antropoceen, het door de mens gedo-
mineerde geologische tijdperk: de mens 
is namelijk zélf een geografische kracht 
geworden, met klimaatopwarming en bio-
diversiteitsverlies op zijn conto.

Of we ’t nu leuk vinden of niet, ook rond 
Roderwolde is het Antropoceen al lang 

Geen van allen leven zij meer. Mijn oud-
tante stierf in 1984. Mijn ouders bijna 
twintig jaar geleden. Mijn leraressen 
ergens tussen beiden. Maar rond allerhei-
ligen en allerzielen klinken hun namen 
weer. En sta ik er even bij stil. Ik leef. En 
in mij leven zíj ook nog altijd. Ze zijn niet 
weg. Ik zie het soms zelfs als ik in de spie-
gel kijk: precies mijn vader.

Zeven november gedenkt de Protestantse 
Gemeente Roden-Roderwolde haar gestor-
venen, in twee vieringen in Op de Helte in 

Roden. Eén viering om half tien en precies 
dezelfde viering om half twaalf. Zodat 
iedereen een plekje kan vinden. In de mid-
dag is de Catharinakerk open voor stilte, 
om een kaarsje aan te steken, om zomaar 
binnen te lopen.

Ik denk vaak aan al die mensen die niet 
meer bij ons zijn. Maar  op zeven novem-
ber zeg ik even “Dank je wel”  Wat fijn dat 
jullie er waren. 
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INGEZONDEN

Uit de bocht gevlogen?
foto’s Lia Snoek

Onlangs vloog een auto uit de bocht aan de 
pastorielaan

begonnen, en daar is op zich niks mis mee. 
Onze voorouders hebben gedurende dui-
zenden jaren onze omgeving volledig aan 
de natuur ontworsteld en naar eigen wen-
sen ingericht ten behoeve van landbouw 
en veeteelt. 

De natuur laat zich echter niet zó maar 
wegzetten: verwachte zeespiegelstijgin-
gen en veranderende neerslagpatronen 
dwingen óns ook om ruimte te maken voor 
nieuwe ontwikkelingen, vooral op het 
gebied van waterbeheer, vandaar de aanleg 
van “De Onlanden”. Het is tekenend voor 
het Rowôlmer Antropoceen dat zelfs de 

“natuur” van “De Onlanden” volledig door 
de mens is ontworpen en wordt beheerd 
en waar nodig bijgestuurd...

Het aanleggen van de z.g. “wetlands” ging 
ten koste van boerenland dat enkele tien-
tallen jaren geleden nog volop in gebruik 
was, maar bij de huidige en toekomstige 
waterstanden marginaal was geworden. 
Zal de rest op termijn ook deze weg gaan 
als de zeespiegel blijft stijgen? “Wordt 
Rowôl een eiland?”, zoals een liedje uit de 
dorpsrevue van een jaar of wat geleden 
zich al afvroeg? Of houden we ons vast 
aan ons onofficiële volkslied met de tekst: 

“Rowôlmers die zullen er blieven, die kri’j 
oet Rowôl neit vandoan”? Ik heb zo’n 
gevoel dat het laatste lied de twaalf punten 
gaat krijgen...

En dan tot slot: het was een groot plezier 
om in 20 afleveringen de ontstaansge-
schiedenis van Roderwolde en omgeving 
met jullie te kunnen delen. Ik hoop dat 
jullie ’t nu met me eens zijn dat we in een 
héél bijzondere omgeving wonen. Geniet 
ervan! 

* Voorbeeld ontleend aan Rutger Bregman: “De 
meeste mensen deugen”, De Correspondent 
2019, blz. 77.

Oproep receptenrubriek 

De receptenrubriek wordt in een andere 
vorm gegoten.

Alle ouders roepen wij op om het favoriete 
recept (na patat, pizza en pannenkoeken) 
van uw kind naar ons toe te sturen.

Het liefst met een smakelijke foto erbij.

Wij zullen dan elk nummer een van deze 
recepten in de Wôlmer opnemen.

Wij kijken er met smaak naar uit!
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Natuur in De Onlanden
Wil Schröder; foto’s Lia Snoek

Terugblik
In oktober 2011 schreef ik het eer-
ste stukje onder de titel “Natuur in De 
Onlanden” in de Wolmer. Welgeteld zijn 
er sindsdien dus honderd en één artikelen 
over flora, fauna en landschap in de omge-
ving van Roderwolde verschenen. Omdat 
ik mij éénmaal als auteur van het artikel 
heb laten vervangen, is dit dus mijn hon-
derdste verhaaltje over dit onderwerp. Het 
lijkt mij hèt moment om eens terug te blik-
ken welke bijzondere planten, dieren en 
andere natuurfenomenen ik in de 10 jaren 
heb beschreven. 

Het is ook het moment om de vanzelf-
sprekendheid om iedere maand een 
stukje aan te leveren te doorbreken. De 
druk om iedere keer weer een interessant 
onderwerp te bedenken wordt ook wat te 
belastend. Vanaf nu zullen jullie dus niet 
meer èlke maand een artikel van mij in 
de Wolmer vinden, maar als het aan mij 
ligt, zal dit zeker niet het laatste verhaaltje 
zijn, daarvoor vind ik het nog steeds veel 
te leuk om te doen en prikkelt mijn onder-
wijsbloed mij ook steeds weer om mijn 
ervaring met en verwondering over de 
natuur met jullie te delen.

Toen na de wateroverlast van 1998 de 
plannen voor een waterberging in het 
Peizermade- en Leekstermeergebied vaste 
vorm kregen, werd er in de projectgroep 
ook nagedacht over een soort mascotte 
als symbool voor de ontwikkeling van 
het waterrijke gebied. De otter werd voor-
gesteld, maar dat vond men toen te hoog 

gegrepen, want die waren nog ver weg 
(Kop van Overijssel). De grote zilverreiger 
dan, die zou zich best eens in dit nieuwe 
natuurgebied kunnen laten zien! Dat laat-
ste kwam uit en niet weinig ook. Er zijn 
op een slaapplaats van de zilverreigers ten 
noorden van het Leekstermeer wel eens 
159 (!) exemplaren geteld. Hoewel het 
zomergasten zijn, kun je eigenlijk bij elk 
bezoek aan het gebied wel enkele exempla-
ren waarnemen.

Grote zilverreiger

Ze hadden de otter ook gerust kunnen 
kiezen, want die dook enkele jaren na 
afloop van de werkzaamheden ook op in 
De Onlanden. Heel bijzonder, omdat er, na 
de uitzetting van de in ons land uitgestor-
ven visotter, tussen De Weerribben en het 
noorden van Drenthe nog nergens otters 
waren gesignaleerd. Momenteel leven er 
zo’n 20 otters in De Onlanden.
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Otter              

Otteruitwerpselen, links ottergeil (reuk/lokstof) 
en rechts otterpoep (ruikt naar vis) 

Geen bewoners, maar wel regelmatige 
bezoekers van het gebied zijn de visarend 
en de grootste roofvogel in Nederland, de 
zeearend met zijn spanwijdte van wel twee-
enhalve meter!

In de loop der jaren zijn er meerdere 
“vreemde vogels” in onze omgeving waar-
genomen, zoals de ruigpootbuizerd, de 
steppekiekendief, de monniksgier en zelfs de 
lammergier, meestal slechts als een toeval-
lige passant. Dat laatste geldt ook voor de 

Visarend en zeearend, unieke foto gemaakt door 
Ane van Rees, die vaak bijzondere foto’s maakt 
van vogels in De Onlanden. 

zeehond (zie Wolmer van september) en de 
wasbeerhond.

Behalve de natuur wil ik ook wel eens 
aandacht schenken aan de cultuur. Bij elk 
groot project dat door de overheid wordt 
aanbesteed, dient een bepaald percentage 
van het budget te worden besteed aan een 
kunstobject. Bij De Onlanden is er gekozen 
voor het monument dat ontworpen is door 
een (oud-)dorpsgenoot, Evert van Fucht.

Ook de schildering in de tunnel onder 
de Groningerstraat, de (fiets-)verbin-
ding tussen het Leekstermeer- en het 
Peizermadedeel is het werk van een 
Rowolmer, Fokko Rijkens. Hij heeft op een 
prachtige wijze de opvallende kenmer-
ken in beeld gebracht. Het resultaat is zo 
indrukwekkend, dat zelfs notoire graffitis-
puiters het werk met rust laten. 

Er is véél kunst te vinden in De Onlanden. 
Op diverse plaatsen zijn bordjes te vinden 
met een gedicht.
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De 7 palen met eikenblad symboliseren  
de opgegraven restanten van de 
nabijgelegen acht eeuwen oude bos ten 
zuiden van Hooiweg/Sandebuurse dijk.

Schildering in de fietstunnel Peizerwold

Eén daarvan spreekt mij erg aan. Niet 
alleen omdat het ook het werk is van een 
legendarische Rowolmer, maar ook omdat 
de inhoud in de streektaal het tot een parel 
maakt, “Winter op de Paaizermao”, van 
Peter van der Velde.

Als laatste nog een bezienswaardigheid. 
Naast de aansluiting van de Langmadijk 
op de Groningerstraat in Peizermade staat 
een koker met een gedicht ernaast. Als je 
door de koker kijkt, krijg je een heel aardig 
beeld van het landschap, zoals het er in 
de 14e eeuw uit moet hebben gezien. Ook 
het gedicht gaat daarover. Het gedicht is 
op deze foto niet te lezen, maar ga er maar 
eens heen, dan kun je het landschapsbeeld 
ook zien.

Ik zou nog veel meer willen terughalen, 
zoals over mijn lievelingsdier de das, waar-
van er diverse burchten in De Onlanden 
te vinden zijn, of de bevers, die er sinds 
dit jaar ook wonen en tenslotte natuurlijk 
de bundeling van een veertigtal van de 
honderd verhaaltjes, die met veel foto’s in 
boekvorm is verschenen onder de naam 

“Natuur in De Onlanden”, verkrijgbaar bij 
Daan Nijdam. 

Tot een volgende keer, Wil
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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



 De Wôlmer  oktober 2021  pagina 32

VAN ONDER DE WIEKEN

We komen weer een beetje op gang
Dirk Magré

Vanaf deze maand (oktober) zijn we weer 
gestart met onze maandelijkse demon-
stratie olieslaan (eerste zaterdag van de 
maand). De regels zijn allemaal wat minder 
streng. Geen beperking in aantal bezoe-
kers. Toch blijven we voorzichtig:

Bij binnenkomst doen we de coronacheck 
(QR code check). Dus alleen met een posi-
tieve uitslag van de scanner van je QR code 
kunnen we je toegang verlenen.

Ook kunnen weer groepsbezoeken wor-
den afgesproken (met een maximaal aantal 
volwassenen – zie de website). Hier geldt 
eveneens de coronacheck. 

Open monumentendagen 11 en 12 
september
Zoals vorige maand was aangegeven was 
op deze dagen bezoek alleen mogelijk na 
vooraf gemaakt afspraak. Daar is dit jaar 
geen gebruik van gemaakt….

Molenaars examens
Op donderdag 16 september was molen 
Woldzigt examenmolen.

Drie molenaars in opleiding kwamen 
hier voor het landelijk examen Vrijwillig 
Molenaar. Dit wordt afgenomen door een 
examencommissie van De Hollandse 
Molen.  Twee van de drie kandidaten zijn 
geslaagd. Dat het examen een serieuze 
aangelegenheid blijkt wel uit het feit dat de 
derde kandidaat helaas niet is geslaagd.

Het examen bestaat uit een praktisch 
gedeelte, waarin de kandidaat laat zien 
over voldoende vaardigheden en inzichten 

te beschikken om volledig zelfstandig een 
windmolen te bedienen.

Daarnaast is er een pittig theorie gedeelte 
waarin onderwerpen aan de orde komen 
als: de constructie van de verschillende 
soorten molens, kennis van het weer (vaak 
behoorlijk moeilijk gevonden), veiligheid 
op de molen en zo nog een en ander.

Duidelijkheid aan de weg
Dank zij Het Drentse Landschap is vanaf 
nu heel duidelijk te zien als de molen 
geopend is:

Hiervan hebben we er twee ontvangen, 
voor aan elke kant van de straat één.

De dikke grijze voet onder het bord wordt 
met water gevuld, zodat het geheel ook bij 
een stevige wind (die we voor de molen 
graag hebben) goed overeind blijft.
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Houtopslag
De houtopslag (voor het brandhoud voor 
het vuister) was zo langzamerhand aan 
vervanging toe:

Deze maand is een bouwploeg aan de slag 
gegaan met als resultaat:

Materialen werden door Het Drentse 
Landschap geleverd. Een team van onze 
vrijwilligers hebben de oude opslag ver-
wijderd, betonnen poeren ingegraven en 
het nieuwe hok opgebouwd. De aanwe-
zige dakpannen konden opnieuw worden 
gebruikt. Het geheel is een stukje hoger 
dan de oude opslag. Dus kunnen we nog 
een beetje meer hout tegelijk opslaan. 
Deze opslag moet weer vele jaren meegaan.

Nacht van de Nacht ook bij Woldzigt
Zaterdag 30 oktober 2021: Nacht van de 
Nacht. Laat het donker, donker zijn en ont-
dek hoe mooi de nacht is tijdens de Nacht 
van de Nacht. De Nacht van de Nacht is 
een jaarlijks evenement georganiseerd 
door de Natuur en Milieufederaties.

Wil je meedoen met de activiteit vanuit de 
molen: opgeven kan via de website: www.
woldzigt-roderwolde.nl. Het wordt een 
wandeling in het donker onder leiding van 
Wil Schröder en Lia Snoek. Vooraf uitleg 
over het doen van “Nacht van de Nacht” 
bij koffie/thee/wat fris. Na de wandeling 
opwarmen met een drankje en een hapje. 
Zie ook een afzonderlijk bericht in deze 
Wôlmer.

Activiteiten Woldzigt 
h Nacht van de Nacht , Zaterdag 30 

oktober 
h Olieslaan: 
h Zaterdag 6 november
h  Zaterdag 4 december (onder voorbe-

houd – Sinterklaas…)

Steeds van 13:30 tot ongeveer 16:30 uur.
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COLUMN

Het vaalt wel met, met de jeugd van tegenwoordig
Een Rowolmer

Het is van alle tieden dat de oldere gene-
raotie regelmaotig klaogt over de jeugd van 
tegenwoordig.

Dan gaait het baiveurbeeld over hou ze 
zich gedraogen: ‘ Der is gien respect meer 
veur de aander, ze denken allennig mor 
an heurzölf ‘. Dan weer gaait het over hou 
ze der oetzein: mien mam haar vrouger 
al een gloepense hekel an dat lange haor 
en vandaog de dag laoten ze zich het heile 
lief onderkwasten of hebben ze spieker-
boksems om de kont met gaoten waorin 
je vrouger nog niet thoes in ’t waark rond 
duurde te lopen….. 

Tiedens dizze Coronatied heurde ik een 
oldere bewoner ok klaogen over dat jong-
volk dat allennig mor an heurzölf denkt: 
“Vrouger konden wai niet eins elke zaoter-
dagaovond op stap, wai hadden de centen 
der niet veur”. Nou praoten ze over een 
verloren generaotie vanwege wat maotre-
gelen…….. het moet niet gekker worden!

Dat de jeugd toch niet allennig an heurzölf 
denkt, bleek ons een paor week leden an 
de deur. Toen de bel gung waren wai ver-
baosd dat der twei schoulkinder an de deur 
stonden met een kollektebus in de haand. 
Kollekteerd an de deur wordt der jao neit 
meer, je kriegen een breifie in de bus of 
een appie op de telefoon en dan ku’j wat 
geld overmaoken.

Op de vraog veurwat of ze aan het kollek-
teren waren, vertelde de klaainste van het 
stel dat ze centen inzaomelden veur een 
paor aarme klasgenoten… Ze huilden heur 
trouwens wel an de praaivezie-regels, want 
naomen wörden der neit nuimd.

Kollekteren veur arme klasgenoten……daor 
mussen wai toch eem deip over naoden-
ken. Zeker toen wai op de kollektebus 
met grote dikke letters ‘BIER’ zagen staon. 
Bliekbaor stun der bai ein van de twei 
thoes zun bus waor het klaaingeld in stopt 
wör, waorvan der dan, in geval van een 
lege krat, weer een naaie kocht wör.

Wai meinden te weiten dat der in Rowol 
en omstreken toch gien echt aarme kin-
der wonen, mor dat zagen wai neffens de 
baaide kollektanten toch verkeerd. Wai 
hebben der mor gien diskuzzie van maokt, 
kinderlogika zit soms wat aans in mekaor. 

Ok hebben wai eerst niks in de bus daon, 
mor vraogd of heur olders wel wussen dat 
ze bai de deuren laangs gungen om te kol-
lekteren. Dat bleek niet het geval te wezen. 
Wai stelden veur om dan eerst eem weer 
naor hoes te gaon en de olders te vraogen 
of zij dizze inzaomelingsaktie ok een goud 
idee vinden”. As dat zo was, dan mussen 
ze mor eem weerkommen. Het was te zein 
dat ze met dizze raod niet slim wies waren, 
mor ze zullen het doun, zeden ze. 

Veurdat ze weer vort gungen hebben we ze 
nog wel eem slim priest dat ze zo om aan-
dere kinder geven. Met de bus in de haand 
taaiden ze weer aof.  Wai hebben ze een 
tiedie naokeken, ze gungen inderdaod nor 
hoes. Jao, de maotschappij liekt inderdaod 
aals mor individualistischer te worden, 
mor zeg nou niet dat de jeugd allennig mor 
an heurzölf denkt.  

Met de kollektebus bennen ze der overi-
gens neit weer west ………



Kom jij ook
pannenkoeken bakken
om later samen op te
eten met je ouders?

Wil je meedoen geef je dan nu op via service@stwin.nl of
050 3176500 we hebben 7 tafeltjes, dus vol is vol

In samenwerking
met het

dorpshuis
Roderwolde en de
jongerenwerker

van WiN

Wanneer:  Zaterdag 13 november
Waar: Dorpshuis Roderwolde

Wie: kinderen vanaf 4 jaar
Tijd: kinderen vanaf 11.30 uur, ouders vanaf 12.30 uur



 De Wôlmer  oktober 2021  pagina 36

INGEZONDEN

Extra waterberging en beschermende 
maatregelen voor De Onlanden
Waterschap Noordzijlvest

Het afgelopen half jaar is onderzocht in 
welke gebieden in en rondom De Onlanden 
extra waterberging mogelijk en financi-
eel haalbaar is. De Onlanden heeft twee 
gelijkwaardige hoofdfuncties: natuur en 
waterberging. Tijdens bestuurlijk overleg 
hebben waterschap Noorderzijlvest, de 
terreinbeheerders (Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer en Stichting Het Drentse 
Landschap), de provincies Drenthe en 
Groningen en de gemeenten Noordenveld 
en Tynaarlo besloten om de extra water-
berging in De Onlanden aan te leggen. 

Tijdelijk vasthouden bij extreme hoeveelheid 
neerslag 
Het gebied De Onlanden heeft op dit 
moment ook al de functie om water op te 
vangen als dat nodig is. Om in de toekomst 
voorbereid te zijn op hevige en langdu-
rige regenval, willen we tijdelijk meer 
water kunnen bergen bij extreme situa-
ties. Inwoners uit de regio beschermen we 
zo tegen mogelijke overstromingen. Het 
water kan dan tijdelijk (een aantal dagen) 
vastgehouden worden, voordat het water 
weer afgevoerd wordt naar zee. 

Water in De Onlanden opvangen, daarna ook 
elders 
Voor de kortere termijn is er dus voor 
gekozen om bij heftige neerslag, het water 
in De Onlanden op te vangen. Daarnaast 
is afgesproken om voor de langere termijn 
gezamenlijk een aanpak met meer inte-
grale oplossingen voor het hele beekdal te 
ontwikkelen. Het waterschap neemt hier-
voor het initiatief. 

Niet alleen wateroverlast, maar bijvoor-
beeld ook droogte is een gevolg van 
klimaatverandering. In de beekdalen kan 
wellicht structureel meer water worden 
vasthouden. Onderzocht wordt hoe de 
waterbergingsopgave kan samengaan met 
al geplande natuurontwikkelingen in het 
hele beekdalsysteem van het Peizerdiep, 
waaronder ook het Fochteloërveen. 
Prolander werkt namens de provincie 
Drenthe in beide gebieden aan de uit-
voering van het programma Natuurlijk 
Platteland. 

Eerder genoemde partijen hadden ook 
gezocht naar mogelijkheden om een 
aanzienlijk deel van de waterberging in 
omliggende gebieden van De Onlanden 
te realiseren. Uit onderzoek is echter 
gebleken dat het creëren van die extra 
waterbergingen buiten De Onlanden, hoge 
kosten met zich meebrengt. Hier is geen 
financiële dekking voor op de korte ter-
mijn. Daarom is ervoor gekozen om bij 
heftige neerslag, het extra water in De 
Onlanden zelf op te vangen. De extra berg-
ruimte moet uiterlijk 1 januari 2025 klaar 
zijn voor gebruik. 

Kwetsbare natuur beschermen 
In sommige delen van De Onlanden is 
het niet wenselijk dat de natuur water uit 
de omgeving opvangt, bijvoorbeeld bij 
de trilvenen. Het water uit omliggende 
landbouwgebieden is namelijk rijker aan 
voedingsstoffen. Deze delen willen we zo 
lang mogelijk ontzien. We onderzoeken de 
mogelijkheid om bij hoogwater met com-
partimenten te werken: eerst het water 
opvangen in de minst kwetsbare delen. En 
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alleen als het echt niet anders kan, in het 
deel met de meer kwetsbare natuur. In de 
milieueffectrapportage wordt onderzocht 
wat de effecten van deze maatregel zijn. 

Milieueffectrapportage 
Voor de uitbreiding van de waterberging 
wordt een milieueffectrapportage (m.e.r.) 
en een projectbesluit opgesteld. In de m.e.r 
worden de effecten van de voorgenomen 
maatregelen op natuur, water, bodem, 
woon- en leefomgeving, landbouw en 
archeologie, landschap en cultuurhistorie 
in beeld gebracht. Daaruit zal blijken wat 
de meest geschikte maatregelen zijn om 
de eventuele negatieve effecten op onder 
andere de natuur te voorkomen. 

Procedures en participatie
Nu de bestuurders hebben besloten om 
de extra waterberging in de Onlanden 
te realiseren kan de provincie Drenthe 
de milieueffectrapportage (m.e.r.) en het 
projectbesluit in gang zetten. De omgeving 
wordt op meerdere momenten bij het pro-
ject betrokken. 

Op de website www.noorderzijlvest.nl/
optimalisatie-van-de-onlanden/ komt 
meer informatie over het project, de 
procedures en contactmomenten met de 
omgeving.

INGEZONDEN

Vandaag DE dag
Bart Henstra

Het is vandaag de dag. 
Waarover ik beslissen mag.
Gisteren is voorgoed voorbij.
Morgen, een vraag voor u en mij.

Wat gisteren is gebeurd.
Daarover nu niet getreurd.
Niets om nu nog bij stil te staan.
Je verandert er niets meer aan.

En denk ook niet aan morgen.
Want elke dag geeft haar eigen zorgen.
Om daar nu niet aan te denken.
Is er geen aandacht aan schenken.

Vandaag is de te beleven dag.
Die ik aandacht geven mag.
Vandaag is het moment van leven.
Die ik een wending kan geven.

Echter,  hierbij moet ik ook weten.
Ik mag mijn mede mens niet vergeten.
Ook deze dag is aan mij gegeven.
Zo mijn God wil, en ik mag leven!

(op basis van Psalm 118, vers 24)

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

Te koop aangeboden:

Konijnen annex Kippenhok met ren.
Bouwpakket, deels afgebouwd.
Tegen ieder aannemelijk bod. 

Grietje van der Berg, 06-42736816

Bedankt!

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het 
medeleven en attenties welke ik heb ont-
vangen na mijn achillespees operatie. 

Jan Visser
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Dorpsagenda

zaterdag 30 oktober 2021   
Nacht van de nacht: 19.00 uur, Opgeven 
op website en startlocatie Olie- en 
Korenmolen Woldzigt

zaterdag 6 november 2021   
Olieslaan: 13.30 - 16.30, Olie- en 
Korenmolen Woldzigt

woensdag 10 november 2021   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10.00 - 14.00 uur, MFA

woensdag 10 november 2021   
Spreekuur buurtwerker Erik van der Heide, 
iedere 2e woensdag van de maand van 10 - 
12 uur, MFA

woensdag 10 november 2021   
Donateursvergadering Stichting dorpshuis 
Roderwolde: 20.30 uur, MFA

zaterdag 13 november 2021   
WIN: Pannekoeken bakken kinderen vanaf 
4 jaar, 11.30; ouders 12.30, MFA

woensdag 17 november 2021   
ALV Dorpsbelangen: 20.00 uur, ‘t Rode 
hert

zaterdag 20 november 2021   
MFA De Doefkamp: Pubquiz; 20,00 uur. 
Opgeven: jbdarneviel@gmail.com

woensdag 24 november 2021   
ALV Ijsvereniging ‘Roderwolde’: 20.00 uur, 
‘t Rode hert

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 november 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



Kanaalstraat 65
Telefoon: 050 501 7730
www.autoserviceroden.nl

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    

 



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

 

 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
             Tuincentrum 
                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
 

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

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak


