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Van de redactie
Hella Balster

Op de avond van 11 november was het als 
vanouds druk op straat. Mooie lampionnen 
met daarin schitterende lichtjes maakten 
de straat “onveilig”. ANWB Streetwise sluit 
daar in deze Wôlmer mooi bij aan met het 
licht op de (kinder-) fiets.

Dat een stukje Foxwolde rigoreus even van 
het gas af ging leest u in het Buurtnieuws. 
Gelukkig profileert Energiek Roderwolde 
subtielere oplossingen.

Het was zaterdagavond 13 november op en 
top genieten van topartiesten Fay Lovsky 
en Arthur Ebeling in Het Rode Hert. Petra 
Koopmans doet verslag.

Voor de 60-plussers onder ons: er zijn klus-
sporen van Ed en Willem aangetroffen in 
de Onlanden. Virry Schaafsma vertelt er 
meer over.

Nu we het toch over dieren hebben: de 
houten duif zit weer op de molen. Dirk 
Magré onthult waar de duif zit.

Veel leesplezier!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Gaslek in Foxwolde
Op 1 november rukte brandweer en poli-
tie uit voor een gaslek in een sloot langs 
de Roderwolderweg. Bij schoonmaak-
werkzaamheden had een kraan het lek 
veroorzaakt. Een passerende automobilist 
heeft direct 112 gebeld, waardoor de hulp-
diensten spoedig ter plekke waren. Het 
verkeer werd enige tijd omgeleid, totdat 
Enexis het lek had gedicht.

Sint Maarten
Ook dit jaar kwamen kinderen met hun 
zelfgemaakte lampionnen op 11 november 
langs de deuren. De weersomstandigheden 
werkten goed mee, zodat de jeugd al zin-
gend met een volle buit weer huiswaarts 
keerde.

Sinterklaas
Zoals het nu lijkt, zal Sinterklaas vrijdag 3 
december a.s. rond 8.45 uur met de boot 
in Roderwolde bij de haven aankomen, 
om een bezoek aan de school te brengen. 
Corona kan natuurlijk nog roet in het eten 
gooien, maar zolang dat niet het geval is, 
bent u van harte uitgenodigd om bij de 
ontvangst van de goedheiligman aanwezig 
te zijn.

Sinterklaas 
De landelijke intocht was op zaterdag 13 
november. Zoals het er nu uitziet kan het 
bezoek van Sinterklaas aan onze school 
doorgaan. Met de huidige maatregelen 
kunnen we ons voorbereiden op onze 
vertrouwde intocht in de Haven van 
Roderwolde. Dit zal op vrijdag 3 december 
rond ±8.45u plaatsvinden.

ANWB Streetwise
Op 4 november ontvingen we de instruc-
teurs van ANWB Streetwise op onze school. 
Tijdens dit project oefenen kinderen met 
praktijksituaties om beter om te gaan met 
het huidige verkeer. 

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen:

- Bij Toet toet leerden de groepen 1 en 2 
buiten verkeersgeluiden herkennen en 
oefenden het veilig oversteken.

- Tijdens Blik en klik leerden de groepen 3 
en 4, in de gymzaal, over veilig oversteken. 
Het belang van het dragen van de veilig-
heidsgordel en gebruik van een kinderzitje 
in de auto werd geoefend met een span-
nende gele elektroauto.

- Bij Hallo Auto leerden de groepen 5 en 6 
over de remweg van een auto en de invloed 
van reactietijd op die remweg. Ze namen 
zelf plaats op de bijrijdersstoel van een 
ANWB lesauto en mochten zelf remmen. 

 

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Sint Maarten
Ieder jaar knutselen onze leerlingen prach-
tige lampionnen om Sint Maarten mee te 
lopen. Op donderdag 11 november deden 
we alvast een oefenrondje door de school 
waarbij de kinderen alle lampionnen kon-
den bewonderen en de liedjes oefenden. 
Een mooi gezicht zo’n lampionnenshow!  
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Ook het belang van het dragen van een 
veiligheidsgordel en een stoelverhoger 
komt in deze les aan bod.

- Bij Trapvaardig trainden de groepen 7 en 
8 op het schoolplein hun praktische fiets-
vaardigheid. Er werd gefietst over een 
uitdagend parcours en ze trainden moei-
lijke manoeuvres. Ook fietsten ze met een 
zware rugzak op. Zodat ze straks beter 
voorbereid zijn op het zelfstandig fietsen 
naar de middelbare school.

Alle kinderen gingen met een diploma op 
zak naar huis. Het was een super leuke en 
leerzame ochtend!

Zet je licht aan! 
De ANWB zet zich al jaren in voor ver-
keersveiligheid. 67% van de Nederlanders 
heeft wel eens een onveilige verkeerssitu-
atie meegemaakt door fietsers zonder licht. 
En de kans op een aanrijding neemt met 20 
procent af bij juiste fietsverlichting. Goed 
idee dus, die fietslamp. Maar dan moet 
je hem wel áánzetten. Ook dit jaar zet de 
ANWB zich met de fietsverlichtingsactie 
weer in zodat uw kinderen veilig en goed 
zichtbaar op de fiets naar school gaan. De 
ANWB fietsverlichtingsactie stimuleert een 
gedragsverandering bij uw kinderen m.b.t. 
het correct voeren van fietsverlichting. De 
gedragsinterventie bestaat uit een sjabloon 
met spuitkrijt dat makkelijk is aan te bren-
gen bij het fietsenhok en op het pad voor 
de school. Onderzoek wees uit dat 20% 
van de fietsers na het zien van de tag “zet 
je licht aan” zijn fietsverlichting wél aanzet. 
Vaak werkt de fietsverlichting wel maar 

vergeet men deze echter aan te zetten. Wilt 
u meer informatie kijk dan op www.anwb.
nl/fietsverlichtingsactie

Kerstviering 
In de schooljaren die achter ons liggen heb-
ben we nu twee keer een kerstmusical met 
de kinderen 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 en/of andere optredens in 
deze drukke periode.

Afgelopen schooljaar kon, door de 
Coronapandemie, veel niet doorgaan. Dat 
vonden we erg jammer!

Dit jaar willen we het kerstfeest daarom 
anders (grootser!) aanpakken. We gaan 
een samenwerking aan met verschillende 
partijen uit Roderwolde. Samen willen we 
een openbare voorstelling maken voor het 
hele dorp. Dit is momenteel allemaal nog 
in ontwikkeling. Op moment van schrij-
ven lopen de coronabesmettingen helaas 
snel op. Daardoor staan onze plannen 
nu alweer op losse schroeven… Maar we 
hopen dat deze viering over enkele weken 
wel door kan gaan. Duimt u mee?

Wanneer? Donderdag 23 december 2021 
om 17.30u (Onder voorbehoud: Houd alle 
informatiekanalen in de gaten!)
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Groep 1 en 2

Herfst in groep 1 & 2
Afgelopen periode hebben we gewerkt 
over het thema herfst. Juf Tineke heeft 
prachtige raamschilderingen gemaakt en 
de klas in herfstsfeer gebracht. We hebben 
van alles gezocht wat te maken had met 
de herfst. Herfst begint met de klank ‘h’, 
dus daar konden we ook heel veel ande-
ren woordjes mee bedenken. We hebben 
onder andere kastanjes en stippen van de 
paddenstoel geteld en het juiste cijfer erbij 
gezocht. Liedjes gezongen en bladeren 
gezocht en allerlei spelletjes in de kring 
gedaan. De knutsels stonden in het teken 
van de herfst, paddenstoelen en eikels.

Ook konden we als het droog was lekker 
naar buiten om uit te waaien en bladeren 
te harken. Hele grote bulten lagen op het 
plein. Heel veel pret!

Om het thema herfst af te sluiten hebben 
we mooie lampionnen gemaakt. Mooie 
lichtjes voor in deze donkere dagen!   
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Puzzelen maar!

Zoek de 10 verschillen
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BSO de Boemerang

Wat is het alweer vroeg donker, dat is even 
weer wennen. De donkere dagen voor 
kerst komen eraan! Maar dat betekent 
ook dat de kinderen veel aan ‘t knutselen 
zijn. En spelletjes doen samen is ook super 
gezellig.

Ook zijn de kinderen rond Sint Maarten en 
Sinterklaas een tikkeltje drukker. Dus als 
het kan, zijn we zoveel mogelijk buiten!

Wat is het fijn dat we de gang van school 
mogen gebruiken, bouwen met blokken en 
gymnastieken in de gang.

 

We hebben er weer 2 dames bij! Rosa en 
Jasmijn, welkom op de bso!

En helaas hebben we afscheid moeten 
nemen van Silke, gelukkig komt ze nog 
regelmatig langs. Dag lieve Silke, we gaan 
je missen!

We verheugen ons op de dagen die gaan 
komen, heel veel gezelligheid!
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kijk voor al onze producten op www.schuiling.nl

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

BEDDEN - VLOEREN - GORDIJNEN

ZONWERING - KASTEN

LEEK 0594 641371  PEIZE 050 5032195  ZUIDHORN 0594 

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

Pannenkoekenhuis
Esmé Dijkstra-Bakker

Op zaterdag 13 november werd het 
dorpshuis omgetoverd tot een echt pan-
nenkoekenrestaurant. Het nieuwe 
dorshuis ziet er natuurlijk al uit als een res-
taurant, en nodigde enorm uit om ook voor 
deze toepassing gebruikt te worden. Maar 
zonder koks, obers en afwassers blijft het 
gewoon een dorpshuis.

Gelukkig hadden 10 kinderen zich aan-
gemeld om mij te helpen om er een echt 
restaurant van te maken. Uiteindelijk kon 
niet iedereen komen ivm met corona, maar 
dat mocht de pret niet drukken.

We begonnen met een korte brainstorm 
over wat we nu allemaal nodig hadden in 
een restaurant. Daarna verdeelden we de 
werkzaamheden. De ene groep begon met 
tafeldekken en beslag maken, de andere 
groep ging meteen pannenkoekenbakken. 
Tussendoor werden de koksmutsen nog 
gepimpt en ruilden we van taak.

Om 12.30 kwamen de rest van de papa’s en 
mama’s, gelokt door heerlijke geuren. 

De koks veranderden in obers en brachten 
drinken en pannenkoeken bij hun ouders. 
Er gingen stapels pannenkoeken doorheen, 
want van dat harde werken krijg je wel 
trek.

Daarna transformeerden de kinderen nog 
1 keer in razendsnelle opruimers, wat 
beloond werd met een ijsje.

Deze activiteit heeft het dorpshuis geor-
ganiseerd samen met WINN, bedankt Erik 
van de Heijden voor de hulp bij het opzet-
ten en natuurlijk het schoonmaken van het 

fornuis :). Nynke ook bedankt voor je hulp, 
anders waren er nog meer eieren op de 
grond beland.

Ik heb er enorm van genoten, hopelijk 
kunnen we de komende tijd nog meer acti-
viteiten organiseren.
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NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER

Blije koppies 
Nynke Krist-Talsma

Je doet het natúúrlijk voor de kinderen. 
Dat spreekt voor zich. … Toch? 

Een week of 2 á 3 voor het evenement, 
beginnen de kinders al trots te vertellen 
over hun lampioncreatie-in-wording op 
school. Natuurlijk, natúúrlijk, zit er min-
stens één bij met een trekker. Ook een iets 
meer spannende variant met een pom-
poenhoofd – of hoe noem je dat precies? 
De peuter een beplakte fles. Het is de inzet 
die het ´m doet.

In de week zelf komen de moeders aan de 
beurt. Wie met wie met wie en met wie. Of 
mogen de vaders dit jaar? Mweh, nee joh, 
veel te gezellig!

De liedjes worden geoefend. Niet de 
6-jarige, maar de 4-jarige kwam thuis 
met hét liedje dat vroeger van pa en moe 
niet gezongen mocht worden. Kies je voor 
opvoeding of voor dat oude stoute, mach-
tige gevoel? 

Maar… dan. De ogen achter de deuren die 
voor ons opengaan! “Wel nu, wat heb ik 
jou daar! Zoveel kinderen heb ik nog nooit 
aan de deur gehad!”. 8 kinders sterk onder 
chaperonne van 5 moeders. Een hele clan 
mag je wel zeggen. En zoals de ervaring de 

 

afgelopen jaren leert, iedere extra meter 
tussen de deuren afgelegd, wordt rijkelijk 
beloond. Af en toe een muntje er bij. Wat 
zijn oude tradities toch mooi.

Kindjes blij, moeders blij, buren blij. Enige 
schuldbesef dat je bij nog wel meer buren 
had willen aankloppen. Maar na 20u von-
den we het toch wel goed geweest.

En nu zitten we dus iedere dag met snoep, 
snoep, snoeperdesnoep. Bij het ontbijt, 
middageten, ieder tussendoortje, avond-
eten en zelfs in bed: “mag ik een snoepje”. 

En door naar sinterklaas, weer zo’n lekker 
festijn! 
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Verenigingsnieuws

Dorpshuis

Beste donateurs van Stichting Dorpshuis 
Roderwolde e.o.

Voor diegene die een automatische 
machtiging hebben afgegeven, zijn we 
voornemens om deze donateursgelden 
dit jaar in de eerste helft van december te 
innen.

De overige donateurs kunnen een per-
soonlijke mail verwachten met het verzoek 
om het benodigde donateursbedrag over te 
maken of worden bezocht door één van de 
bestuursleden.

Voor diegene die nog geen dona-
teur is, maar dit wel zou willen 
worden, (heel fijn!) gelieve te mailen naar 
dorpshuisroderwolde@gmail.com of een 
berichtje achter te laten in de brieven-
bus van het MFA de Doefkamp, t.a.v. het 
Dorpshuis, Hoofdstraat 21a.

Wij willen u alvast bedanken voor uw bij-
drage voor dit jaar.

Het dorpshuisbestuur

n.d. Henk Roelfzema, penningmeester 
Stichting Dorpshuis Roderwolde e.o. 
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MILIEU EN ENERGIE

Energiek Roderwolde

Energiek Roderwolde wil Proeftuin Aardgasvrije Wijken worden

De Gemeente Noordenveld heeft namens bewonersplatform Energiek Roderwolde 
een PAW aanvraag ingediend. Om de verduurzaming van woningen binnen Energiek 
Roderwolde en de aanleg van een warmtenet voor de kern van Roderwolde mogelijk te 
maken.

PAW subsidie: Proeftuin Aardgasvrije Wijken
De PAW subsidie komt vanuit het rijk en is 
bedoeld om wijken te ondersteunen van 
het aardgas af te gaan. De titel van de aan-
vraag vanuit Energiek Roderwolde is ‘Met 
mekaor zunig met energie’. Omdat binnen 
deze aanvraag inwoners van het dorp én 
het buitengebied samenwerken aan het 
verduurzamen van hun omgeving. Leden 
van het bewonersplatform zijn bij buurtge-
noten langs gegaan om te vragen of zij deze 
aanvraag ondersteunen. Er zijn 160 steun-
betuigingen ontvangen, wat het draagvlak 
toont. 

Aanleg LT-warmtenet en methodische 
isolatieaanpak
De aanvraag bevat twee aanpakken: 
de aanleg van een Laagtemperatuur 
Warmtenet en een methodische isolatie-
aanpak. De bron voor het warmtenet is 
het water uit de Schipsloot. De Schipsloot 
ligt tegenover de oude molen. Hier werden 
vroeger de grondstoffen voor meel en olie 

aangevoerd. Dezelfde Schipsloot kan nu 
worden gebruikt om energie uit te halen. 
Het water wordt opgewarmd door een col-
lectieve warmtepomp.

Voor een LT-warmtenet is het noodzake-
lijk dat woningen goed geïsoleerd zijn. De 
woningen en gebouwen zijn allemaal erg 
verschillend. Waardoor verschillende 
werkzaamheden rondom isolatie nodig 
zijn. Daarom is gekozen om te werken met 
een methodische isolatieaanpak. Deze 
bestaat uit een ‘plan, do, check, act’ cyclus. 
Dit houdt in dat er planmatig aan het isole-
ren van de woningen gewerkt wordt, met 
steeds evaluatiemomenten en afstemming 
met de buurt.

Bewonersplatform Energiek Roderwolde
We zijn ons ervan bewust dat er op dit 
moment nog veel vragen zijn. In het nog op 
te stellen Wijkuitvoeringsplan zal samen 
met de inwoners het uiteindelijke resultaat 
tot stand komen. Begin 2022 zijn de eerste 
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besprekingen gepland over hoe we het pro-
ces vervolgen, en welke richting(-en) we 
opgaan. We houden inwoners op de hoogte 
via www.energiekroderwolde.nl en onze 
nieuwsbrief.

Energieke Buurten
Energiek Roderwolde is onderdeel van 
het project Energieke Buurten. Hierin 
werkt gemeente Noordenveld samen 
met Energiecoöperatie Noordseveld en 
bewonersplatforms van drie buurten aan 
verduurzaming van de buurt. Samen zet-
ten ze stappen naar een aardgasvrije buurt. 
Lees meer informatie hierover op www.
duurzaamnoordenveld.nu. 

Rowolmer Archief

(School)feesten van vroeger - deel 11
1916: midden in de Eerste Wereldoorlog 
ging het schoolfeest gewoon door, zo lezen 
we in het Dagblad van het Noorden van 6 
september. Nederland was neutraal en in 
het rustige Roderwolde waren de Europese 
problemen ver weg. Als extra activiteit 
organiseerde Hoff een harddraverij, maar 
wie niet had meebetaald aan het feest, 
mocht niet meedoen!

Harddraverijen met het paard “onder den 
man”, dus niet aangespannen, waren erg 

populair. In de tijd ongeveer tussen 1860 
en 1940 werden ze in dorpen soms jaar-
lijks gehouden, met vaak fraaie prijzen. In 
ons Berigt-56 hebt u hierover meer kun-
nen lezen. 

Ook de schoolreisjes gingen door, al waren 
de reizen niet al te ver. Het moest van-
zelfsprekend wel betaalbaar blijven. Hier 
volgt uit een notulenschriftje van de lagere 
school uit 1918 het overzicht van het reisje, 
opgetekend door meester Cremer, die 
sinds 1916 hoofd van de school was:

  

De totale uitgaven van die dag bedroegen   
f 72,17, de inkomsten waren f 35,45, het 
verschil werd dus door het fonds bijgepast.

Juf Scheepstra stond van 1915-1921 hier 
voor de klas, toen de school nog steeds een 
“tweemansschool” was. Zij werd opgevolgd 
door de bij ons veel meer bekende juf-
frouw Van Balsvoort.

Van om en nabij 1916 (het jaar is jammer 
genoeg niet precies bekend) hebben we 
een mooie foto van “Roderwolde I”, met 
daarop 38 schoolkinderen. Ze zien er net-
jes, maar niet erg feestelijk uit. Een lachje 
kan er niet af.

Gelukkig is Jannie Buring er in geslaagd 
om de namen van deze jeugd uit  
Roderwolde en Foxwolde boven tafel te 
krijgen.

“1918. Schoolreisje naar de Leek.               
Met het oog op de tijdsomstandigheden 
is door ons, Mej. Scheepstra en onder-
geteekende, besloten, ’t schoolreisje op 
bescheiden schaal uit te voeren, zonder 
collecte, zooals andere jaren en het beno-
digde te betalen van het inleggeld, aan te 
vullen met een bedrag uit het schoolreisje-
fonds. Vervoermiddel: versierde wagens.”
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Bovenste rij van links naar rechts: 
Wilmien Hoff, Roelfien Ploeg, Hennie 
Meijer, Trientje Meijer, Roelie Hoff, Baaike 
Poelstra, Derkien Baving, Hindrikje Faber.

Daarvoor: juffrouw Scheepstra, Geesje 
Busscher, Annechien van Zanten, Jantje 
Ekhart, Eiske Faber, Jantje Hagenauw, 
Grada Baving, Grietje Busscher, 
Henderkien Luinge, meester Cremer.

Middelste rij: Antje Brink, Hendrik Meijer, 
Arend van der Veen, Hillechien Bakker 
Janna Hagenauw, Roelfien van Zanten, 
Henderkien Poelstra.

Daarvoor: Tjebbel van der Velde, Mans 
Kok, Harm Busscher, Hans Ploeg, Pieter 
Scheepstra, Jan Luinge, Mans Brink.

Voorste rij: Hielke Rademaker, Hilbrand 
Brink, Albertus van Zanten, Wemeltje 
Kok, Geert Luinge, Geert Huiting, Berend 
Luinge, Lambert Venekamp.

Een aantal van deze kinderen komen we 
een paar jaar later weer tegen als spelers 
bij ISLOK, de korfbalvereniging die begin 
jaren twintig in Foxwolde heeft bestaan. 

Op het Berigt dat daarover zal verschijnen 
moet u echter nog een tijdje wachten.
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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

www.agritoer.com 
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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  november 2021  pagina 22

VERSLAG 

Fay Lovsky en Arthur Ebeling “Where or When”
Petra Koopmans

Afgelopen zaterdag 13 november traden 
Fay Lovsky en Arthur Ebeling op in de the-
aterzaal van het Rode Hert. 

Ze zetten een fenomenaal optreden neer, 
expressief en humoristisch.

Het was een jazzy concert, met veel 
oude nummers zoals Where or When 
van Rodgers en Hart, These Boots Are 
Made For Walkin’, ooit gezongen door 
Nancy Sinatra en hun eigen compositie 
De Mexicaanse Hond, waarin een buik-
sprekende knuffelhond figureerde en ze 
de theremin bespeelde (als u wilt weten 
wat dat is zie You Tube Fay Lovsky en 
theremin). 

Hans speelde twee nummers mee op de 
sax en hij overtrof zichzelf in zacht spelen, 
wat het optreden extra krachtig maakte. 

Waar we moesten zijn en wanneer werd 
zaterdagavond nog eens goed duidelijk: het 
RODE HERT.
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NATUUR EN OMGEVING

Bevers in de Onlanden? 
Virry Schaafsma

Ongeveer een jaar geleden werd bekend 
dat de muskusrattenvangers van water-
schap Noorderzijlvest twee beverburchten 
hadden ontdekt in De Onlanden. Hoe staat 
het daarmee? Zitten er inderdaad bevers 
en wat is erover te vertellen?

Eerst over de twee burchten. Toen ik 
vorig jaar ging kijken als lid van het 
bever- en otterteam Calutra van Stichting 
Natuurbelang de Onlanden (www.deon-
landen.nl) zag ik twee heel verschillende 
situaties.

Op de eerste plek is een klein bosje waar 
een paar bomen van maximaal 10 cm. in 
doorsnee waren omgeknaagd. Met behulp 
van een wildcamera kon ik zien dat er af 
en toe een bever kwam die daar wat zat te 
eten van de dunne takken en twijgjes. Een 
burcht was niet te zien. Een oeverhol is 
wel mogelijk omdat het een oud stuk dijk 
betreft met een vrij steile oever. De ingang 
van een oeverhol is onder water en eigen-
lijk zie je niks van zo’n hol tot de dijk zover 
ondergraven wordt dat er een deel inzakt. 
Dat is daar geenszins het geval. De hele 
zomer gebeurde er eigenlijk niks. Bevers 
eten dan allerlei ander plantaardig mate-
riaal, dus daardoor zijn geen aanwijzingen 
voor aanwezigheid te vinden. Half sep-
tember vind ik 50 meter verder een boom 
waaraan geknaagd is. Met ook daar een 
camera zie ik in 6 weken toch maar een 
enkele keer een bever die een paar hapjes 
neemt. Wel zie ik allerlei andere dieren, 
maar daarover straks meer.

De tweede burcht bleek wel een bouwsel 
van takken en modder dat aanvankelijk 
nog erg klein was. Ook daar is een bosje, 

maar dat ligt nauwelijks boven waterpeil. 
In de winter stond die beginnende burcht 
zo goed als onder water. In voorjaar en 
zomer leek hier ook weinig activiteit. Er 
was wel een paadje te zien vanuit het water 
naar de burcht maar dat overgroeide en 
was dus weinig belopen. Vanaf half sep-
tember heb ik er ook een camera weten te 
plaatsen en blijkt er een bever actiever te 
worden. Gemiddeld om de drie dagen is er 
activiteit. De bever sjort takken de burcht 
op, evenals klonten modder met gras en 
één keer een pluk riet. Aanvankelijk kwam 
hij in een nacht een paar keer aan met 
materiaal maar de laatste weken werd het 
meer. Eén nacht was hij zelfs 5 uur lang 
modder en takken aan het slepen. Slechts 
af en toe een nam hij een kwartiertje 
pauze. De burcht begint serieuze vormen 
aan te nemen.

Je ziet op de filmpjes die zo’n camera 
maakt (steeds bijvoorbeeld 20 sec) de 
bever de burcht op lopen met zijn materi-
aal en het volgende filmpje weer terug het 
water in glijden en dat dus soms tientallen 
keren achter elkaar. Heel leerzaam. Zijn 
enorme achterpoten met zwemvliezen zijn 
onhandig als er nog een tak op het pad ligt. 
Dan struikelt hij er zo’n beetje over. De 
grote takken werken niet lekker mee. Na 
drie keer onhandig over de tak, besluit hij 
er een stuk af te bijten. Kijk dat gaat veel 
beter. Met modder tussen de kleine voor-
poten en in de bek of onder de kin lukt 
het ook niet altijd overeind te blijven. Dan 
duwt hij de modder verder over zijn paadje 
of naar de zijkant.

Maar nu de hamvraag: hoeveel bevers zijn 
er nu eigenlijk? Het eventuele oeverhol en 
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de burcht liggen een eind uit elkaar maar 
een bever is er schat ik in een kwartiertje 
als hij een beetje doorzwemt. Op beide 
plekken is steeds maar één bever gezien en 
nooit op hetzelfde tijdstip. Het zou goed 
kunnen dat het dezelfde is. En of die bever 
een man of een vrouw is weet ik ook niet. 
Dat is niet te zien bij bevers. Maar afge-
lopen winter en voorjaar zijn in de hele 
Onlanden wel knaagsporen gezien, ook bij 
de fietsbrug bij Roderwolde, dus het zou 
kunnen dat er nóg ergens een bever huist. 
Tenslotte zijn er in De Onlanden vast 
meerdere heel geschikte plekken te vinden 
voor een burcht die niet bereikbaar zijn 
voor ons. Maar goed, vooralsnog weten we 
niet of er al een paartje is dat voor nage-
slacht gaat zorgen.

Bijvangst van de camera’s
Op de wildcamera’s zien we niet alleen 
bevers. Soms zien we hele leuke ‘bijvangst’ 
bij het bekijken van de beelden. Het is echt 
heel spannend of er wat op je sd-kaartje 
staat. Meestal is het heel veel, maar daarbij 
zitten rustig honderden filmpjes van bewe-
gende grassen, takjes en rennende muizen. 
Ook vogels en andere zoogdieren komen 
regelmatig langs. Reeën en vossen bijvoor-
beeld. We kunnen dan goed het natuurlijk 
gedrag zien. Bijvoorbeeld een ree waarvan 
je precies kan zien dat hij braam of moe-
rasspirea eet of die heel lang blijft dralen 
bij een minuscuul slootje en dan toch weer 
terugloopt. Een vos nam ook een hapje 
boomschors van de door de bever inmid-
dels rondom afgeknaagde stam. 

De laatste keer zag ik een rattenfamilie 
met jongen die eindeloos vaak over het 
beverburchtpaadje liep. Ook leer ik hoe 
makkelijk muizen en ratten in een boom 
klimmen net als natuurlijk diverse marters. 
En een bosmuis die blaadjes verzameld 
voor een nest. Eén keer zie ik een egel vlak 

langs het water scharrelen, die had ik daar 
echt niet verwacht. Als een camera op een 
boom gericht is komt er vaak een grote 
bonte specht langs, evenals gaaien en aller-
lei andere zangvogels. Mooi was ook twee 
waterrallen die heel rustig langs de water-
kant onder de bosjes scharrelden. En dan 
nog otters. Fantastisch als die precies in 
beeld komen en helemaal als dat een keer 
overdag is! 

Een bever heb ik zelf nog niet overdag 
gesignaleerd, zelfs niet in de scheme-
ring. Alle activiteit was steeds in het holst 
van de nacht. Ik ben benieuwd hoelang 
het duurt voor iemand er één ziet. Of is 
er al iemand die er een gezien heeft in de 
Onlanden? Geef je waarnemingen vooral 
door aan mij of via info@deonlanden.nl 
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NATUUR EN OMGEVING

Herfstbladeren
Wil Schröder, foto’s Lia Snoek

Op veel plekken heb ik ze de afgelo-
pen maand weer zien verschijnen, de 
bladverzamelhopen.

Wat weer jammer nou, want het is veel 
beter om het blad te laten liggen. 

Oké, op de oprit en het grasveld kun je 
gerust het blad wegharken of -vegen, maar 
gooi het dan op de border of in de struiken 
en onder de heg. 

De bladlaag die in herfst en winter in de 
tuin ligt, is ontzettend belangrijk voor het 
bodemleven en overlevingsplek voor o.a. 
egels. 

Egels houden een winterslaap en hebben 
daarvoor een relatief warm plekje nodig. 
Je kunt ze daarbij goed helpen door een 
stapel blad en takken in een hoekje van 
de tuin creëren. Je kunt ook een egelhuisje 
plaatsen. Ze zijn bij tuincentra en dieren-
winkels te koop, maar je kunt ze ook heel 
eenvoudig zelf maken. Een omgekeerd 
kistje van ca. 40 bij 30 cm met een opening 
van 10 bij 10 cm is eigenlijk voldoende, 
maar een tussenschotje, waardoor er een 
goed beschermd kamertje ontstaat is 
natuurlijk helemaal prachtig. Je bedekt het 
hokje met een laag blad en legt daar een 
stuk plastic overheen en bedekt dat weer 
met een laag blad en takken. Een beetje 
blad of stro erin en de egel weet zo’n plekje 
wel te vinden’.

Maar ook veel andere kleine dieren als 
kevers, spinnen en torren kunnen er de 
winter overleven, net als al het andere 
insectenleven in de bodem. Ook muizen 
hebben belang bij schuilplekken waar ze 
kunnen overwinteren. Ze zoeken toch een 
knus plekje in de winter en als ze dat in de 
tuin niet vinden, zoeken ze het wel in een 
schuurtje of misschien zelfs in huis!

Dat leven in de humuslaag is weer voed-
selbron voor vogels. Kijk maar eens hoe 
bijvoorbeeld merels tussen de bladeren 
scharrelen op zoek naar eiwitrijke hapjes 
als wormpjes, larven en insectjes. De mui-
zen zijn weer voedsel voor roofvogels en 
vooral voor de vele uilen die in ons dorp 
leven.

“bladhokken” verschijnen weer overal

Egels kunnen een beetje 
ondersteuning goed gebruiken



 De Wôlmer  november 2021  pagina 26

Dus, laat het blad in het perk en onder de 
struiken asjeblieft liggen, dan help je veel 
soorten te overwinteren en draag je zelfs 
een beetje bij aan de biodiversiteit!

Kerkuil met prooi op een balk in de kapschuur

INGEZONDEN

Dierenleed en 
verkeersellende
Klaarke Tanja

De dag voor 11 november stond ik op ons 
dierenkerkhofje in een hoek van de boom-
gaard samen met de kleinkinderen en een 
groepje vriendjes bij de teraardebestelling 
van onze kater Jacob Chocolade. De moe-
der van Jacob ligt daar begraven en ook 
een egeltje, een paar door Jacob gesnaaide 
vogeltjes, een kuikentje en ook een konijn 
dat “gewoon” van ouderdom is gestorven. 
Ieder dier heeft een beeldje op het graf. De 
avond tevoren was Jacob voor onze deur 
aangereden; op slag dood, tenminste dat 
moest haast wel; geen beschadigingen, wel 
bloed uit zijn bek. De bestuurder van de 
auto is gewoon doorgereden. Een aardige 
dame die erachter reed, zag het ongeluk 
gebeuren. Zij belde aan bij onze overbuur-
vrouw waarna ze samen bij mij kwamen 
om het droevige voorval te melden. 

We hielden, zoals dat hoort bij een begrafe-
nis kleine toespraken. “Jacob, je was geen 
lieve kat; je viel ons wel eens aan” Lizabeth 
wreef peinzend over een rode kras op haar 
wang, die Jacob haar de vorige week nog 
had toegebracht.” “Maar je was wel een 
geweldenaar; een echte roofkat” En je was 
ook een prachtige kat met een schitterende 
vacht, wit met rood. “En je kon heel goed 
muizen vangen”. ”We zullen je toch mis-
sen “. Florian stelde voor om een nieuwe 
kat te kopen,” maar dan een lieve”. Tot slot 
gooide iedereen een paar handjes aarde 
over Jacob heen en ging weer over tot de 
orde van de dag. Het betonnen poezen-
beeld op een sokkel dient nu voor twee 
kattengrafjes, voor Jacob en zijn moeder. 

Toen ik weer naar binnen liep, bedacht 
ik dat ik ook nog wat had willen zeg-
gen. “Jammer, Jacob dat je toch nog moest 
omkomen door een auto, die misschien 
niet eens gemerkt heeft dat hij je aanreed.” 
We hebben in de loop der jaren heel wat 
dieren verloren aan het verkeer voor de 
deur (Roderwolderweg eerste stuk) Twee 
honden en drie of vier katten; de laatste 
drie jaar geleden. De haast van de chauf-
feurs is overigens behoorlijk toegenomen 
in de afgelopen jaren en heeft nu dus zelfs 
Jacob het leven gekost. 

De kinderen en ik komen er wel overheen. 
Maar ik zou graag hierbij een dringend 
beroep willen doen op de autorijders: Rij 
alsjeblieft wat langzamer op dit stukje weg. 
De hoop dat je nog net een groen stop-
licht haalt blijkt meestal een ijdele en op 
de terugweg kun je heus niet de wachttijd 
bij het rode licht inhalen. Voor de geluids-
overlast is een lagere snelheid ook heel 
prettig, maar het is vooral goed voor de 
veiligheid. Je moet er niet aan denken dat 
het een kind was geweest.



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

 

 

 

 

 



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

        
        

 
 

 
FOKKO  RIJKENS 
 
Hoofdstraat 80, Roderwolde 
 
Kunstenaar/Curator/Docent 
 

 

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

Een maand waar heel wat over te vertellen valt
Dirk Magré

Was het maandenlang erg stil rond de 
molen, nu was er best veel te vertellen:
  Er is onderhoud aan de molen 

uitgevoerd;
  We hadden de “nacht van de Nacht”;
  We konden weer een keer publiek ont-

vangen tijdens het olieslaan;
  De haag rondom het gazon is verwij-

derd om plaats te maken voor een 
nieuwe haag.

Onderhoud molen
Aan de ketting waarmee de vang (de rem) 
van de molen wordt bediend zitten ronde 
houten klosjes(“druiven”, “tonnetjes”, maar 
ook wel “kloten” genoemd). Deze waren al 
lange tijd hard aan vervanging toe.

Dat is nu gebeurd: prachtig van boven naar 
beneden: rood, wit, blauw en nog een aan-
tal witte:

Bij het verwijderen van de oude druiven 
ontdekten we dat de ketting juist op die 
plekken ernstig verzwakt was:

We vonden het niet vertrouwd om de 
molen nog te laten draaien. Stel dat de ket-
ting breekt tijdens het “vangen”. Dan zou 
de rem er plotseling vol op vallen met als 
gevolg dat de molen te abrupt zou worden 
afgeremd. Daardoor kan grote schade aan 
het gevlucht van de molen ontstaan.

Via Wieringa Molenbouw (die de onder-
houdszaken van de molen namens het 
Drentse Landschap coördineert) werd snel 
actie ondernomen. Op 26 oktober ver-
scheen een hoogwerker bij de molen en 
werd een nieuwe ketting aan de vangstok 
bevestigd.

De “druiven” zijn later door Harm Jansen 
aan deze nieuwe ketting bevestigd.

De duif

foto: Harm Jansen

Foto: Egbert Reining

Foto: Dirk Magré
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Achter op de vangstok heeft jaren lang een 
(houten) duif gezeten. Deze is in oktober 
2017 naar beneden gekomen.

Het was een beetje duur om daarvoor 
apart een hoogwerker bij de molen te laten 
komen.

Nu die er toch was, is direct een nieuwe 
duif op de vangstok geplaatst:

“Met leedwezen”
Bij de werkzaamheden in en op de molen 
werden in de kap sporen van nestbouw 
aangetroffen.

We hadden al eens een eekhoorn langs het 
achtkant naar beneden zien komen. De 
veronderstelling was dan ook dat die daar 
bezig was geweest.

Bij de werkzaamheden op 26 oktober vond 
Harm de eekhoorn op de stelling:

Doodsoorzaak onbekend. Zonde van zo’n 
mooi beestje.

Nacht van de Nacht wandeling
Op zaterdag 30 oktober, de nacht waarin 
we overgingen naar de wintertijd.

Na de ontvangst met koffie met heerlijke 
worteltaart besprak IVN-gids Wil Schröder 
het probleem van de lichtvervuiling en de 
noodzaak om daar minimaal eens per jaar 
aandacht aan te besteden.

Een wandeling in de duisternis moet niet 
alleen duidelijk maken dat het ook in de 
natuur nooit echt donker wordt, maar ook 

Foto Wieringa Molenbouw

Foto: Harm Jansen

Foto: Harm Jansen

Foto: Dirk Magré
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aantonen dat het voor de fauna in bos en 
veld wel degelijk een nadelig effect heeft. 
Zo kun je merken dat echte nachtdieren als 
dassen veel later uit hun burcht komen op 
plaatsen met de invloed van het licht van 
bijvoorbeeld bebouwing, verkeer, straat-
verlichting e.d. dan op plekken waar de 
burcht ver van de bewoonde wereld, diep 
in het bos, gevestigd is. 

Ondanks zeer sombere voorspellingen 
hebben we het zaterdagavond met de regen 
nog aardig getroffen. Enkele lichte buitjes 
konden het genoegen van de nachtwan-
deling niet verstoren en iedereen genoot 
merkbaar van de rust en de stilte die een 
wandeling in de avond/nacht kenmerkt.

Slechts de schreeuw van een opvliegende 
reiger en geloei van koeien verstoorde af 
en toe de stilte.

Aan het einde van de Schipsloot werd even 
halt gehouden om te zien hoe veel licht 
boven de stad Groningen tegen het wol-
kendek te zien is.

De wandeling was bedoeld om de omge-
ving een keer niet waar te nemen met de 
ogen, maar vooral met andere zintuigen 
zoals gehoor, gevoel en reuk. Daartoe had-
den Wil en Lia een aantal voorwerpen 
in een zak meegenomen, die men moest 
raden door ze alleen maar te voelen. 

De wandeling voerde o.a. door De 
Kleibosch, waar potklei en zwerfkeien 
herinneren aan lang vervlogen (ijs)tijden. 
Heel toepasselijk was dan ook het door Lia 
voorgelezen gedicht “tijd” van de Rodense 
dichteres Vasalis. Het maakt een mens 
weer nietig en klein.

Voor het lezen van het gedicht was wel 
even een lichtje nodig.

Voor de terugtocht naar de molen 
moesten we wel een stukje over de 
Roderwolderweg met straatverlichting, 
verlichte ramen, buitenlampen en passe-
rende auto’s, maar dat maakte het contrast 
met de stilte en de duisternis van het bos 
nog eens extra duidelijk.

Terug in de (draaiende) molen was er 
warme chocolademelk en glühwein, 
nootjes en knakworstjes en hield Wil 
een lezing over nachtdieren in en om 
Roderwolde. Mooie foto’s en filmpjes van 
o.a. egels, uilen, dassen, bevers, otters, 
marters en vele andere werden voorzien 
van commentaar, informatie en anekdotes 
over deze dieren. Uit de vele aanvullingen 
en vragen van de gasten bleek dat ze het 
interessant en boeiend vonden.

foto: Ina Witteveen

Lezing met veel foto’s en filmpjes
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Een van de deelnemers: “het was weer een 
goede zet van bestuur en vrijwilligers van 
de molen om deze Nacht van de Nacht acti-
viteiten te organiseren!”

De haag rond het voorterrein
Eindelijk was het zo ver. De (ontzettend) 
stekelige meidoornhaag rond het voorter-
rein van de molen is gerooid.

Loonbedrijf Van den Berg uit Foxwolde 
kwam met een kraantje, trekker met afval-
container en 4 man op 6 november de haag 
verwijderen. De tuinploeg van de molen 
heeft fors meegeholpen en zo lukte het om 
in 1 dag de hele haag te rooien:

En zo ziet het er nu uit:

Foto: Dirk Magré

Foto: Dirk Magré

Eind november komt het nieuwe plantma-
teriaal. Onze tuinploeg staat al te trappelen 
om die weer keurig te gaan poten.

Activiteiten Woldzigt 
Olieslaan:
  Zaterdag 4 december (onder voorbe-

houd – Sinterklaas…) 

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

Hartelijke groet vanuit Roden,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin.

INGEZONDEN

Zeehond Thor

Geweldig leuk om te lezen dat er een zee-
hond is gespot in de Onlanden.

Natuurlijk heb ik eerst even gekeken wat 
voor datum het was maar het bleek geen 
1 april grap te zijn, al had ik dat wel een 
goede gevonden.

Het beest heeft al een naam en we weten 
veel van zijn achtergrond. Het leest een 
beetje als de introductie van nieuwe bewo-
ners in de Wolmer.

Als hij blijft komt Thor zeker te boek te 
staan als de stamvader van de zoetwater 
zeehond.

Robert van Dooren, Foxwolde



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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COLUMN

Aargernis
een Rowolmer

Der bennen van die daogen da’j neit bepa-
old met het beste bein oet berre stappen. 
Waor het an lig, je weiten het neit, mor 
je liggen zowat plat op de snufferd aj de 
boksum antrekken, een klodder tand-
pasta vaalt op de trui, je stroffeln zowat 
van de trap aof en de rest van de dag arger 
je je an van alles en nogwat, meistal an 
dingen waorom je normaol hoogoet wat 
schudkoppen.

Een week of wat leden haar ik ok zun 
dag. Het was nuver mistig, in Foxwol 
kwam ik fietsende kinder tegen op weg 
nor schoul. Nou heur ik met regelmaot dat 
auto’s daor te haard rieden en ok al denk 
ik dat dat neit veur mai geldt, toch krieg 
ik ok wel es van die bezweernde aofrem-
mende gebaoren. Ik vind dat best, mor 
zet potverdorie de kinder dan ok op een 
fiets waoran teminste schiere verlichting 
zit en dou ze wat opvallende kleren an.                                                
Ik kwam drei kinder tegen waorvan ein 
een laamp haar met aamper licht en twei 
hadden heulemaol gien licht en alledrei 
hadden ze allennig mor donkere kleren 
an.…. Daor word ik grammietig van!.

As ik ’s middags een rondie over de 
Aachtersteweg loop, lees ik overal dat ‘het 
kakkie in het zakkie moet’. Dat snap ik, 
mor kom ik thoes, lig der vlak veur mien 
oprit een allermachtigste opper van een 
peerd. Zun bult waor een hond zeker veer-
tien daogen veur neudig het om het bai 
mekaor te schieten. Mor het is bliekbaor 
normaol daj dat op straot liggen laoten….. 
het is zun dag dat ik daor hellig van word. 
Hang verdikkeme dat peerd een opvang-
zak achter de kont of ruum de boudel op. 
Ach en zo was der die dag nog veul meer, 

mor ’s aovends klaorde het zin toch aor-
dig op. Der was een slim loze tante van de 
universiteit oet Stad op televizie, die oet-
vonden haar dat wanneer je meer dan ein 
taol praoten, je veul laoter slietaozie an het 
benul kriegen. En je moeten weiten dat plat 
praoten daor ok ondervaalt. Dus elk en ein 
die, naost het Nederlaands, ok geregeld 
plat praot, hold de kop veul laanger hel-
der. Dat was een mooi gedachte, daormet 
ging ik monter de televizieaovend in. Mor 
zo sacherijnig as de dag begun, zo kwam 
der ok een ende an. Het gung es weer over 
de formaotie, over ’t gas in Grunnen, over 
de olders die bai de poot nommen waren 
deur de belastingsdeinst en natuurlijk een 
onderhold over of je je wel of neit moet 
laoten prikken. Wat wordt der deur wel-
ken een hoop onzin oetkraomd! Elk en 
ein wil zien geliek haolen, mor ze verhak-
seln niks. Ik word daor narrig van! Ik mus 
geliek an die loze tante oet Stad denken…..
ik wus het zeker: zuks volk gebruukt mor 
ein taol.

Vrouger nuimden ze mensken, die naost 
doof ok slecht verstaonbaor waren, “doof-
stom”. Dat woord gebruken wai neit meer, 
omdat ‘stom’ döt denken an ‘dom’ en 
dat bennen ze zeker neit. Ik zul zeggen, 
gebruuk het mor weer veur dat volk dat 
neit wil luustern, kört van memorie is en 
gemaokte fouten neit ongedaon maokt.

Wat dat is wèl stom, die hebben gien 
slietaozie an het benul, dat bennen gewoon 
gaorenkloppers!

Trouwens, aanerdaogs ging het met 
mai, veur zover meugelijk, weer redelijk 
normaol…..
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RONDJE OM DE KERK

Hoor jij het al?
Sybrand van Dijk

We leven natuurlijk helemaal niet voor de 
economische groei. Daar lijkt het soms wel 
op, dagelijks wordt ons tot in decimalen 
achter de komma meegedeeld hoe de groei 
nu weer zal zijn. Of de krimp. En groei is 
dan een goed bericht, zegt men, terwijl 
krimp een ramp is. Zegt men. Het gekke 
is echter, dat ik bij een uitvaart nog nooit 
iemand heb horen vertellen wat de groei-
cijfers tijdens het leven van de overledene 
waren. Zelfs toen een fabrieksdirecteur 
werd uitgedragen, vertelden we elkaar heel 
andere dingen. Dat hij zorg had voor zijn 
personeel. Dat hij visie had. Dat hij hard 
kon zijn, maar ook opvallend mild. Er hin-
gen geen groeistatistieken boven zijn kist, 
maar de foto van zijn gezin. En een klein 
fotootje van zijn hond.

We leven voor heel andere dingen. 
Onaantastbaar voor uiterlijke schommelin-
gen. Dat is goed om je bewust te zijn, juist 
nu de regering weer aan onze uiterlijke 
en toch ook ingrijpende omstandigheden 
aan het sleutelen is. Ons leven draait op 
zachte krachten als hoop, liefde en ver-
wachting. Van die dingen die je vaak pas 
achteraf kunt aanwijzen en die je nooit 
doelbewust kunt organiseren. Ik kan niet 
zomaar besluiten: “Nu ga ik van je houden”. 
Ik kan je wel een kopje koffie geven op het 
moment dat je dat nodig hebt. Of een arm 
om je heen. Een kaartje. Een stevige wan-
deling samen.

We leven voor de kleine menselijke geba-
ren die alles zeggen.

De kerk gaat de tijd van advent binnen. Ik 
vind het de mooiste weken van het jaar. 
Buiten wordt het stil, schemerig en kouder. 

Alsof het seizoen ons als vanzelf uitnodigt 
naar binnen te gaan. Binnen onze huizen 
in, maar meer nog: binnen ons hart in. 
Advent nodigt je uit om vier weken lang te 
luisteren naar wat dáár leeft. Wat wordt er 
binnen in je gezegd? Verlangd? Gehoopt?

Wat wil er geboren worden?

Ik vind het altijd weer jammer wanneer de 
stilte wordt overgenomen door het feest-
gedruis. Het is me vaak te lawaaiig. Het 
neemt al te gauw de nuance weg en het 
overstemt mijn hart.

Elke week in advent steken we in de kerk-
dienst van half tien één kaars méér op. Als 
teken dat het echte langzaam gaat. Niet 
persé groeit, maar komt. Dat luisteren 
daarom meer dan de moeite waard is. Het 
is een gebaar dat thuis ook goed is te doen. 
Boven onze eettafel hangt een grote krans. 
Vier kaarsen. En elke zondagmiddag ste-
ken we er een extra aan. Totdat ze alle vier 
branden. 

Groei? Ik weet niet of groei nou zo’n goede 
graadmeter is. Adriaan van Dis vroeg ooit 
aan toenmalig premier Kok, waarom eco-
nomie eigenlijk altijd maar moet groeien. 

“Ik ben 1 meter 84 geworden en toen hield 
ik op”, zei hij. Kok had, opvallend, geen 
antwoord. Nou ja: wel. Hij had wel een 
antwoord. Hij vertelde: “We leven al een 
halve eeuw in een Europa zonder oorlog.” 
Dat was geen groeiverhaal. Dat was een 
verhaal van verlangen.
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NIEUWE STREEKGENOTEN ALERT!

Niels, Merel, Fiep en Abel Kosterman

‘Wat zou het mooi zijn om een huis in 
Roderwolde te vinden’, zeiden wij tegen 
elkaar, nadat we besloten hadden om terug 
te keren naar het Noorden. Onder de rook 
van Groningen en toch in de rust van een 
klein dorp. Roderwolde leek ons perfect 
maar tegelijkertijd ook een onhaalbare 
kaart. Een jaar lang hebben we gewacht en 
gezocht, maar… dan heb je ook wat.

Wij, Niels, Merel, Fiep en Abel wonen 
alweer een aantal maanden aan de 
Hoofdstraat 62a. Een fijn huis op een 
prachtige plek. Er zal nog flink geklust 
worden de komende jaren maar ook dat 
gaat goed komen (met een beetje hulp 
van professionals, want Niels is niet echt 
handig).

Niels is een noordeling en heeft in Nieuw-
Roden en Groningen gewoond. Voor de 

liefde, afkomstig uit het oosten, heeft hij 
het noorden tien jaar geleden verruild voor 
de randstad en nu is de liefde (plus twee) 
mee terug gekomen om te wortelen in 
Roderwolde en omgeving. Fiep is net vijf, 
houdt van roze en glitter (echt? echt!) en 
gaat sinds de zomer met veel plezier naar 
het Palet. Abel is drie, een echte grapjas en 
zal ook volgend schooljaar hier naar groep 
één gaan. Niels werkt als hoofd geestelijke 
verzorging bij de Landmacht en Merel 
is sinds september docent Toegepaste 
Psychologie op de Hanzehogeschool. 

We hebben het tot nu toe erg naar onze zin. 
We hebben al veel dorpsgenoten ontmoet 
en zullen de komende jaren vanzelf velen 
van jullie leren kennen. 

Tot snel!
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AANKONDIGING

Foto expositie en “Old Things” in de Onlanden
Dineke Bos 

zondag 28 november -   13 tot 17 uur 

Foto’s van hobby-fotografen met mooie vergezichten in zomerse of winterse taferelen wor-
den nogmaals getoond bij de Essentie, Hooiweg 1 te Roderwolde

Fraaie details van wat er bloeit en groeit zijn te bewonderen. Foto’s zijn o.a. op hout afge-
drukt, zwart /wit en kleur. Tevens leuke nostalgische voorwerpen zijn te koop op deze 
middag. 

Leuke cadeautjes voor de komende maanden?

Zes enthousiaste fotografen: Mieke Scheltens, Cees Oostinga, Connie Bomert, Ineke 
Marree, Giarcia Madlener en Dineke Bos.

Ook op afspraak is het mogelijk om de expositie te bezichtigen.

De Essentie 
Dineke Bos 
0615011108
info@deessentie.com
www.deessentie.com
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INGEZONDEN

Sint Maarten
Joris Brouwer

Dit jaar Annemijn samen met Fiep het 
dorp rond met de lampionnen! 

OPROEP

Samen creatief 

In het nieuwe jaar, op 12 januari, willen we 
starten met een groep om samen te breien, 
naaien of haken.

Gezelligheid staat hierin voorop, er wordt 
geen les gegeven, maar we kunnen van 
elkaar leren en inspiratie op doen.

Je neemt vanzelfsprekend je eigen werk 
mee en als je wilt naaien je naaimachine 
en verlengsnoer.

Het mooi verbouwde mfa is daar een 
heel geschikte locatie voor. Lekker dicht-
bij en ruim plaats voor een heel aantal 
creatievelingen.

Eens per 2 weken op een woensdagavond 
van half 8 tot half 10 lijkt ons een goed 
idee. Eind maart stoppen we er eerst weer 
mee.

Een ieder draagt mee in de kosten.

Lijkt het je leuk om hier aan 
deel te nemen mail dan naar: 
janineflooren@hotmail.com

Tot in januari! Ellis en Janine
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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Dorpsagenda

zaterdag 4 december 2021   
Olieslaan: 13.30 - 16.30, Olie- en 
Korenmolen Woldzigt

woensdag 8 december 2021   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10.00 - 14.00 uur, MFA

woensdag 8 december 2021   
Spreekuur buurtwerker Erik van der Heide, 
iedere 2e woensdag van de maand van 10 - 
12 uur, MFA

Colofon
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