
 Fijne feestdagen
 Kerstboom geplaatst  Ontmoetingsplek Roderwolde

NUMMER 177

JAARGANG 20

DECEMBER 2021

DORPS– EN SCHOOLKRANT



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,
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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 de redactie
Hans Noordhof

Eindelijk na jaren is Ontmoetingsplek 
Roderwolde van start gegaan, de eerste 
paaltjes zijn de grond ingeslagen. De plan-
nen gaan eindelijk vorm krijgen. Inmiddels 
zijn bomen en struiken geplant.

Ook bij de molen is het nodige geplant. Het 
was een hele grote klus die ene dag. Ze 
moesten zo’n 100 meter beplanten en dat 
in één dag. En de kerstboom staat er ook 
weer.

Dan hebben we nog het prachtige verhaal 
van de kip in de nacht. Sommige kip-
pen nemen het niet zo nauw en gaan op 
avontuur. 

Namens de Wolmer wensen wij u prettige 
feestdagen en een gezond en voorspoedig 
2022.
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grote foto voorkant: Marijke Vrij
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Opnieuw gaslek, nu langs de Achtersteweg
Op 19 november moesten de hulpdiensten 
opnieuw aan de bak voor een gaslek, nu in 
een sloot langs de Achtersteweg. Ook hier 
gebeurde dit bij schoonmaakwerkzaamhe-
den door een kraan.

27/ 11 ongeval met letsel op de Matsloot
Op 27 november vond er op de Matsloot 
een eenzijdig ongeval plaats. Een auto 
raakte van de weg en kwam in de sloot 
terecht. De hulpdiensten waren snel ter 
plaatse en de inzittende werd ter observa-
tie meegenomen naar het ziekenhuis.

Sinterklaas
De goedheiligman kwam ondanks corona 
toch naar Roderwolde, maar het was 
anders dan in voorgaande jaren. Hoe, dat 
leest u in het schoolnieuws.

Nieuwe haag bij de molen geplaatst 
Ook hierover is er informatie te vinden en 
wel bij het nieuws van de molen.

Vakantiepark Meerzicht in andere handen
Het alom bekende vakantiepark Meerzicht 
van Bert en Sjoerdina van der Dong bij het 
Leekstermeer is verkocht. Er is al eens eer-
der sprake van geweest, maar toen ging het 
niet door. Ook nu zijn er nogal wat partijen 
die daar anders over denken, maar hoe 
de toekomst er werkelijk uit gaat zien, zal 
nog moeten blijken. Vast staat wel, dat het 
park in handen komt van Europarcs, die 
zegt nog geen concrete plannen te hebben, 
maar dat het een andere opzet zal krijgen 
is wel duidelijk.

Groen plan Matsloot
Naar aanleiding van het plan van 
Powerfield om in de Matsloot een groot 
zonnepark te creëren heeft een aantal 
partijen de koppen bij elkaar gestoken 
en een nieuw groen plan voor dat gebied 
bedacht. De gemeenten Westerkwartier, 
Noordenveld en Groningen kijken nu 
samen met de provincies Groningen en 
Drenthe, hoe allerlei verschillende belan-
gen in dit kleine gebied de ruimte gegeven 
kan worden.

Geen massale carbidgeknal op oudejaarsdag
Vanwege de maatregelen m.b.t. corona ziet 
het carbidteam Roderwolde evenals vorig 
jaar geen mogelijkheid om het carbidschie-
ten op oudejaarsdag te organiseren. Ze 
sluiten niet uit, dat er nog individueel zal 
worden geknald, maar van een gezamenlijk 
optreden op het sportveld bij het dorps-
huis zal geen sprake zijn.

Ze waren laat dit jaar, de paddenstoelen. 
Zo laat, dat je sommige soorten in decem-
ber nog kon zien, zoals deze GEWONE 
KRULZOOM met een ijzig randje in onze 
tuin.

Lia Snoek
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Ontmoetingsplek Roderwolde
Na jaren(!) van voorbereiding met ver-
scheidene partijen uit het dorp zijn eind 
november de eerste paaltjes die de grond 
in gegaan… Later die week werden er 
bomen/struiken geplant. Mooi om te zien 
dat de plannen vorm beginnen te krijgen. 
Onze leerlingen genieten nu al volop van 
rennen over het veld tussen alle bomen 
door.

Later dit schooljaar worden er nog meer 
bomen geplant voor een tiny forest. Dit 
wordt gecombineerd met de Nationale 
Boomfeestdag. 

Kerstoptreden geannuleerd
Eerder informeerden we u dat we dit 
schooljaar ons kerstfeest anders (grootser) 
wilden aanpakken. Helaas is het door de 
huidige Coronamaatregelen onmogelijk om 
de samenwerking met verschillende par-
tijen uit Roderwolde door te laten gaan… 
Dat vinden we erg jammer. We hopen dat 
we de plannen volgend schooljaar weer op 
kunnen pakken. Ons kerstfeest zal nu in 
afgeslankte vorm op school, onder school-
tijd, plaatsvinden. 

Bezoek van de Rommelpiet
Op 24 november kwamen de kinderen 
op school aan in een enorme puinhoop... 
Hij was weer langs geweest hoor; de 
rommelpiet!
Gelukkig weten de kinderen precies waar 
alles hoort en was alles binnen no-time 
weer netjes. Piet had een ook presentje 
voor iedereen achtergelaten.

Sinterklaasfeest
Op vrijdagochtend 3 december kwam 
Sinterklaas aan in de haven van 

Roderwolde… Althans, dat was wat we 
dachten dat er zou gebeuren! Alle kinderen 
van het Palet en enkele belangstellenden 
stonden hem op te wachten. Maar hij bleek 
al eerder die ochtend aangekomen te zijn! 
Samen met zijn Pieten schuilde hij voor 
het gure weer in de molen. Wat waren de 
kinderen blij om hem weer te zien! We 
hebben de Sint toegezongen en zijn daarna 
met hem naar school gelopen. Sinterklaas 
heeft de groepen bezocht en de kinderen 
van groep 1 t/m 5 zijn verblijd met prach-
tige cadeaus. In de bovenbouw hebben 
surprise- en dichtpieten gezorgd voor een 
geslaagd Sinterklaasfeest.

Schoolfruit
We zijn nu een aantal weken bezig met de 
schoolfruitactie. Op woensdag en donder-
dag eten we gezamenlijk groente/fruit om 
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10.00u. Kinderen zijn er inmiddels weer 
helemaal aan gewend.

Turn/gymlessen in Roderwolde!
Vanaf de start van dit schooljaar hebben de 
leerlingen van groep 1/2 elke donderdag-
middag gymles van twee sportdocenten in 
het kader van het Nijntje Beweegdiploma.

Deze docenten waren dusdanig enthou-
siast over onze school en leerlingen dat 
ze graag een gymnastiek/turnvereniging 
op willen zetten in Roderwolde. Na een 
uitgebreid gesprek hebben ze besloten 
deze plannen door te zetten. Op 7 decem-
ber gaven ze daarom, aan alle leerlingen 
van onze school, een proefles. Zo konden 
ook de oudere groepen op een onge-
dwongen manier kennismaken met deze 
bewegingsvorm. 

Even voorstellen:
Hallo! Wij geven nu een aantal weken het 
Nijntje Beweegdiploma op het Palet en 
wij merken, en horen van de juffen, dat 
Roderwolde erg in trek is. De school en de 
klassen worden steeds groter en dat bete-
kent dat er steeds meer kinderen richting 
Roderwolde komen. 

Wij zijn in september 2021 een stichting 
begonnen, HN Sports. Onder deze stichting 
valt ook Heren Turnen Assen waarmee wij 
in september 2021 begonnen zijn met het 
aanbieden van turntrainingen voor jon-
gens in en rondom Assen. 

Roderwolde kent, volgens ons, alleen nog 
maar een tennisvereniging waar de jeugd 
in hun eigen woonplaats terecht kan om 
deze sport te beoefenen. Omdat het geven 
van gym/turntrainingen onze passie is, 

willen we ook graag iets betekenen voor 
de kinderen in en rondom Roderwolde, 
zowel voor de jongens als de meisjes. We 
willen graag vanaf 1 januari 2022 starten 
met het aanbieden van gym/turnlessen 
in de gymzaal van Roderwolde. De gym/
turnlessen zullen plaatsvinden op de 
woensdagmiddag. 

Om zo veel mogelijk kinderen te bereiken 
willen we graag een gymles geven die op 
school aangeboden wordt, deze gymles zal 
in het teken staan van turnen. Zo kunnen 
de kinderen kennis maken met de sport 
turnen. 
Met vriendelijke groeten, 
Frank Nederhoed & Marjan Hogenberg
Fijne feestdagen

Namens het hele team van OBS Het Palet 
wensen wij alle lezers van de Wôlmer pret-
tige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!



 De Wôlmer  december 2021  pagina 7



 

 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

Dit kan uw advertentie zijn.

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

Even voorstellen….
Alweer een dikke maand geleden dat ik 
ben gestart als pedagogisch medewer-
ker van Kidscasa op peuterspeelgroep de 
Boemerang. 

Ik zal me nog even kort voorstellen: Mijn 
naam is Alie Veenstra, ik ben 24 jaar en ik 
woon in Houtigehage (Friesland). Ik ben 
bij Kids Casa gaan werken omdat hun visie 
me erg aansprak. Ik vind het belangrijk dat 
de kinderen zich veilig en welkom voelen 
en dat ze zich hierdoor kunnen en durven 
te ontwikkelen om het tempo wat bij hen 
past. Ieder kind is immers uniek! In mijn 
vrije tijd vind ik het leuk om te korfballen 
en kinderen deze mooie sport ook aan te 
leren door hen training te geven en de coa-
chen bij de wedstrijden.

Op de dagen dat de peuterspeelgroep open 
is (dinsdag en vrijdagochtend) zal ik de 
groep in mijn eentje draaien. Ook ben ik 
zo nu en dan te vinden op de BSO. 

Sinterklaas
Op vrijdag 3 december was het dan zover…. 
Sinterklaas en zijn pieten zouden aanko-
men in Roderwolde.

De kinderen van de basisschool gingen 
hen ophalen bij de haven en meenemen 
naar de school. De peuters stonden de 
halve ochtend voor het raam om te kij-
ken of Sinterklaas er al aan kwam… Toen 
Sinterklaas en piet er eindelijk waren, 
vroegen de kinderen zich af waar het paard 
nou was? Ineens hoorden we iemand op de 
deur kloppen, heel dapper werd de deur 
open gedaan en voor we het wisten waren 
er twee pieten en de sint in de peuterklas. 
Het werd toch wel een beetje spannend nu 
ze zo dichtbij waren….. We zijn nog op de 
foto gegaan met Sinterklaas en de pieten 
en ze hadden ook nog leuke cadeautjes 
mee waar we op school mee konden gaan 
spelen met elkaar. Natuurlijk mocht iets 
lekkers niet ontbreken 

Wat een gezellige ochtend! Mocht u een 
kind hebben in de leeftijd van 2-3 jaar en 
nog op zoek zijn naar een peuterspeel-
groep. Vraag gerust naar de mogelijkheden. 

Groeten Alie Veenstra 
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Sinterklaas is net weer naar huis, en de 
kerstman staat alweer voor de deur.

We hadden gehoopt op een 
“rustweekje”maar helaas.......onze bso’ers 
zijn te enthousiast!

Lichtjes worden opgehangen en de kerst-
boom wordt versierd.

Vele knutsel werkjes worden gemaakt.

De spelletjes liggen op alle tafels.

Pepernoten en koekjes worden gebakken.

Speculaasjes en warme chocolademelk met 
slagroom mag ook niet ontbreken!

Dit is genieten samen.

Een drukke maand, maar ook een hele 
gezellige maand!

BSO de Boemerang wenst iedereen hele 
fijne feestdagen en alvast een gezellige 
jaarwisseling!
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Groep 1/2

 

Wij wensen jullie hele fijne feestdagen 

en een gezond en gelukkig 2022! 

Groep 1 en 2 van het Palet 



 De Wôlmer  december 2021  pagina 12

Groep 3/4/5

Groep 6/7/8
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Beste dorpsbewoners,

We naderen alweer het einde van 2021. 
Een jaar waarin we toch nog onverwachts 
afscheid hebben moeten nemen van onze 
Siem. 

Siem zat eerst van 1980 tot 1989 in het 
bestuur Dorpsbelangen. In 2017 trad hij 
nogmaals toe tot het bestuur. 

Als echte Rowolmer wist hij erg veel, was 
enorm betrokken en was altijd op de 
hoogte van de laatste nieuwtjes. Daarnaast 
was hij erg handig en wist voor veel dingen 
wel een oplossing te bedenken. 

We gaan zijn inzet, mooie verhalen maar 
ook zijn humor missen en wensen Grietje 
en de naaste familie veel sterkte met dit 
grote verlies.

Vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelangen Roderwolde eo

Dorpshuis

Notulen Donateursvergadering Stichting 
Dorpshuis Roderwolde e.o. 10 november 
2021

Aanwezig; Oeds Keizer, Erik Keun, Aaltje 
Bron, Erik van der Heide (buurtwerker 
Win), Willem van der Velde, Bert Blaauw; 
Bestuursleden Henny Haisma, Janet Barels, 
Henk Roelfzema, Henk Buring, Jannie 
Stoffers (notulen) en Esmé Bakker.

Afwezig; met kennisgeving Jolande Krap, 
Mark Venekamp, Egbert v Zonneveld, 
Martin Belga.

Datum;  woensdag 10 november, start ver-
gadering om 20.30 uur, in het Dorpshuis.

1. Dorpsnieuws. We praten eerst even bij 
over al wat ons bezig houdt in deze ver-
warrende en spannende (corona) tijden.
h Henny opent de vergadering en heet de 

aanwezigen welkom nadat de QR code 
check gedaan is. 
h Daarna wordt onder het genot van 

koffie of thee met wat lekkers verslag 
gedaan van de afgelopen jaren.

2. Verbouwing en vernieuwingen. Henny 
geeft een weergave van de afgelopen jaren. 
h Waar zijn we mee bezig geweest als 

bestuur. Met weinig activiteiten in 
verband met corona…, maar met veel 
werkzaamheden in relatie tot de ver-
bouwing en vernieuwing van het 
dorpshuis. Bijna alle activiteiten wer-
den afgelast na maart 2020 en in 2021. 
Het gaf ons ook een kans om met de 
verbouw en vernieuwing te beginnen 
en zo het groter maken van het dorps-
huis te realiseren, zonder dat onze 
huurders daar veel last van hadden. 
Samen met de gemeente en de firma 
Noordhuis hebben we mooie dingen 
kunnen doen en is er hard gewerkt aan 
hoe het dorpshuis er nu uitziet. Naast de 
bestuursleden is er mede door de vele 
extra vrijwilligers, veel werk verzet! 
Onze dank daarvoor is groot! 
h De geluidscommissie van Roderwolde 

e.o. heeft een plekje gekregen voor het 
materiaal in de nieuwe berging en daar 
staat het nu veilig en droog.



Dit kan uw advertentie zijn.

Wilt u adverteren in De Wôlmer? 
Neem dan contact op met de redactie
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Dit kan uw advertentie zijn.
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Neem dan contact op met de redactie

h Onze eigen materialen, extra stoelen, 
podium enz enz hebben we ook kun-
nen plaatsen in deze nieuwe berging 
waardoor onze buitenberging een stuk 
ruimer en overzichtelijker is geworden. 
Hierdoor kan school het voormalig ODA 
hok gebruiken voor speelgoed van de 
kinderen. 
h Esmé Bakker trad toe tot het bestuur en 

Leon Roelofsen trad af.
h Feestelijke opening op 4 septem-

ber 2021 geweest. Was tegelijk met 
een infomiddag in de sportzaal van 
Energiek Roderwolde. Middag was 
gezellig maar we hadden op wat meer 
belangstelling van inwoners gehoopt.
h Zonnepanelen (86 stuks) zijn op het 

dak gekomen. Uiteindelijk is na overleg 
met de gemeente de rekening door hen 
betaald.
h Groene schoolplein is in ontwikkeling. 

Subsidie is verkregen en de eerste fase 
bijna gestart. Voor jong en oud zijn er 
voorzieningen gepland op en rondom 
het sportveld, wat daarna geen sport-
veld meer is maar een groen (speel) 
park zal zijn.
h We hopen dat het dorpshuis een ont-

moetingsplek zal blijven en nog meer 
worden voor onze gemeenschap.

Oeds en Aaltje delen complimenten uit. 
Fijn om te horen. 

Erik van der Heide stelt zichzelf nog even 
voor aan de aanwezigen als buurt- / jeugd-
werker voor met name Roderwolde en 
Peize. Hij heeft 1x per maand een inloop-
morgen in het dorpshuis, wanneer de 
afvalkar van de gemeente er ook is. Voor 
vragen en suggesties kun je (dan) bij hem 
terecht. Loop vooral eens binnen is zijn 
oproep.

3. Financieel overzicht 2020/2021. Henk R 
deelt een exploitatieoverzicht uit en geeft 
een toelichting op de cijfers.

Vragen worden keurig beantwoord. 
Doordat we weinig activiteiten hebben 
gehad hadden we ook weinig inkomsten. 
De kosten en baten lopen gelijk op. Mooi 
dat we er toch nog zo zijn uitgesprongen, 
mede dankzij de verhuur van de sport-
zaal aan 2 scholen. Er zijn 56 kinderen op 
school nu en daardoor is de leefbaarheid 
van ons dorp en dus het dorpshuis/ MFA 
voorlopig gewaarborgd. Samen zijn we 
sterk.

Huurperikelen met de gemeente bespro-
ken. Uitleg gegeven over de uitruil van 
kosten zonnepanelen en achterstallig huur 
welke met gesloten beurs afgehandeld gaat 
worden. 

Kascommissie; Erik en Bert hebben alles 
doorgelopen en volgens hen waren de 
cijfers prima in orde, de penningmeester 
krijgt decharge. Wel wordt nog opge-
merkt dat men zijn petje afneemt voor de 
ingewikkeldheid tegenwoordig van de 
boekhouding en dus het zijn van penning-
meester. Ook Hindrik Schuiling wordt 
daarom weer dank toegeschreven voor 
zijn hulp aan Henk R.

Aftredend kascommissielid is Bert Blaauw 
en daarvoor in de plaats komt voor het 
volgende jaar Oeds Keizer. Erik Keun blijft 
nog een jaar en reserve lid wil Aaltje Bron 
wel zijn. Dank allemaal.

4. Jaaroverzicht activiteiten 2020/2021. 
Nogmaals er zijn weinig activiteiten 
georganiseerd. Begin 2020 waren er de 
uitvoeringen van toneelvereniging de 
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Woldbloem en daarna hebben we alles 
moeten annuleren. 

Om iedereen te laten weten dat we aan 
hen dachten hebben we huis aan huis 
Kruidnootjes rondgebracht en de kinde-
ren op school ook voorzien van dit lekkers. 
In het voorjaar van 2021 konden we wel 
de potgrondactie doen, met een mooie 
opbrengst als resultaat.

Zoals hierboven verwoord en algemeen 
bekend zijn er genoeg activiteiten in en 
om het dorpshuis geweest gericht op de 
verbouwing.

5. Bestuur wisselingen. Henny geeft aan 
dat zij en Jannie gaan stoppen als voorzit-
ter en secretaris aan het einde van dit jaar. 
Beiden wensen het stokje over te dragen 
na tig jaar bestuur vervulling. Er staat een 
mooi nieuw onderkomen en het is tijd voor 
nieuw elan. Het dorpshuis zal altijd een 
warm hart worden toegedragen door hen 
beiden en natuurlijk zijn ze nog beschik-
baar als vrijwilliger daar waar nodig. 

Nieuwe bestuursleden zoeken is tot nu toe 
lastig, maar we gaan door en hopen snel 
nieuwe enthousiastelingen te krijgen.

6. Wat verder ter tafel komt..

Aaltje: Website is slecht en moet beter. Zijn 
we het helemaal mee eens. Verder alle lof 
voor de bestuursleden! Nog steeds jammer 
dat de school ‘het Palet’ heet in plaats van 
‘de Doefkamp’, de naam van het terrein en 
de MFA.

Erik: betrek mij vooral als buurtwerker. 
Stuur me een whatsappje want dan weet 
ik wat er speelt en kan ik helpen daar 
waar nodig. Bijvoorbeeld bij eenzaamheid, 

overlastmeldingen of activiteiten (voor de 
jeugd). Ik denk in mogelijkheden.

Willem: Denk in verband met de (te 
bouwen) website aan www.dorpshuisro-
derwolde.info Er is schijfruimte over bij 
de website van het archief en daar kan het 
dorpshuis ook op. We nemen het idee in 
overweging en stemmen dit later met hem 
af.

Willem: geeft aan dat het geld van voor-
malig ODA in beheer is bij dorpsbelangen 
en dat dat bestemd is voor jeugd (sport)
activiteiten. Trek daarvoor vooral aan de 
bel. Esmé vertelt dat we al een toezegging 
van 500 euro hebben en dat we aan de slag 
gaan voor de jeugd.

Bert: spreekt zich uit namens de Wolmer 
en geeft aan financieel te willen bijdragen 
aan een (dorps)feest als het dorpshuis het 
organiseert. Muziek of theater het maakt 
niet uit. Ook die suggestie nemen we zeker 
mee voor als het allemaal weer ‘mag’.

Daarna sluit Henny de vergadering en 
worden de aanwezigen bedankt voor hun 
inbreng, meedenken en aanwezig zijn. We 
nemen nog een drankje met elkaar.

Met vriendelijke groet, 
de secretaris van Stichting Dorpshuis 
Roderwolde e.o.
Jannie Stoffers
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Bestuurswisseling Dorpshuis en afscheid
Het dorpshuisbestuur gaat veranderen 
en het is niet zomaar een verandering. 
Twee bestuursleden die erg veel voor het 
dorpshuis hebben gedaan, gaan het stokje 
overdragen aan hopelijk een paar enthou-
siaste nieuwe bestuursleden. Eerst is het 
tijd om Henny Haisma en Jannie Stoffers 
in het zonnetje te zetten.

Henny begon lang geleden bij het dorps-
huis, het zal ons niet verbazen dat ze al 
langer dan 15 jaar in het bestuur zit. Ze 
heeft verschillende functies bekleed bin-
nen het bestuur, waarvan de laatste paar 
jaar als voorzitter. 

De afgelopen twee jaar heeft ze zich ont-
zettend ingezet voor de verbouwing van 
het dorpshuis, subsidies aangevraagd en 
gesprekken met de gemeente gevoerd. Ook 
komen de ideeën en de aanschaf voor de 
inrichting voor een groot deel uit haar pen. 

We zijn erg blij met het enthousiasme en 
leiderschap wat ze heeft getoond. Ze heeft 
het dorpshuis herontwikkeld en verbeterd. 
Verder is ze altijd vrolijk en in voor een 
praatje. Nu wordt het voor haar tijd om wat 
rustiger aan te doen. 

Of we haar zullen gaan missen? Ja, dat is 
zeker. Maar we zullen haar volgens mij nog 
veel zien. Het dorpshuis zit gewoon in haar 
DNA en Hennie heeft aangegeven dat we 
altijd een beroep op haar kunnen doen.

Jannie begon nog langer geleden bij het 
bestuur van het dorpshuis. Eerst als 
bestuurslid, daarna als voorzitter en uit-
eindelijk als secretaris. 

De afgelopen jaren beheerde ze de mail, 
de reserveringen, schreef de notulen en 
subsidies werden aangevraagd. De voor-
raad kwam volledig voor haar rekening, 
en nooit was er een biertje te weinig. In 
het weekend stond ze nog de kozijnen te 
verven of vond ze de plinten toch echt niet 
schoon genoeg. 

Toen ze in eerder stadium aangaf te willen 
stoppen met het bestuur, waren er altijd 
weer bestuursleden die haar overtuigden 
dat ze onmisbaar was en……. Jannie kwam 
dan weer terug. Deze keer is het ons echter 
helaas niet gelukt haar te overtuigen om te 
blijven. 

Haar oprechte interesse en schaterende 
lach gaan we ook zeker missen. Ze heeft 
aangegeven dat ze meer tijd wil vrijmaken 
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voor haar kinderen en met name haar 
kleinkinderen. Maar we zullen haar vast 
nog vaak zien achter aan de bar of met een 
helpende hand tijdens toekomstige activi-
teiten. Want het dorpshuis zit nou eenmaal 
in haar hart.

Toppers, ontzettend bedankt voor jullie 
enorme betrokkenheid bij het dorpshuis!

Als we corona achter ons hebben gelaten, 
of als er weer wat meer mag, willen we 
weer leuke dingen vanuit het dorpshuis 
organiseren. Het is zo mooi ruim gewor-
den en we zien zoveel mogelijkheden. Een 
soort herstart, waar oude evenementen 
blijven en worden aangevuld met nieuwe 
evenementen. 

We vragen ons af waar behoefte aan is in 
het dorp, qua activiteiten sport en spel. We 
zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden 
en we zouden onze vrijwilligerspool wil-
len vergroten, vele handen maken immers 
licht werk. Om te inventariseren wat 
speelt, vragen we jullie om een vragenlijst 
in te vullen, deze ontvangt u binnenkort 
in de brievenbus. We hopen veel van die 
lijsten ingevuld terug te krijgen, zodat we 
daar weer mee aan de slag kunnen. Het 
dorpshuis is van en voor ons allemaal.

Henk Buring, Henk Roelfzema, Jolande 
Knap, Janet Barels, Erik Beumer en Esmé 
Dijkstra

Woldbloem

Geen opvoering Woldbloem in 2022
Corona, corona, corona…….. Wie is er niet 
helemaal klaar mee? Wat het antwoord op 
die vraag ook is: we hebben er op de een of 
andere manier mee te maken. En zeker ook 
met de maatregelen die de regering treft 
om de pandemie te beteugelen. 

Rond de zomer leek het allemaal de goede 
kant op te gaan. We waren er natuurlijk 
nog lang niet, maar het leek goed genoeg 
om de voorbereidingen voor opvoeringen 
van Woldbloem in 2022 te starten. We 
hadden een aantal enthousiaste spelers en 
een stuk. 

Begin oktober begonnen de repetities. 
Vrijwel op hetzelfde moment begon ech-
ter ook het virus aan een opmars. Die 
opmars leidde ertoe dat bij de spelers de 
vraag opkwam ‘wat als straks de boel weer 
dicht zit? Hebben we dan alles voor niets 
gedaan? De onzekerheid die deze vragen 
opriep was zo groot dat in goed overleg 
met het bestuur van Woldbloem is beslo-
ten om ook de voorstellingen van 2022 
af te blazen. Een besluit dat we niet graag 
namen, maar dat gelet op de ontwikkelin-
gen wel het juiste besluit blijkt te zijn.

Hoe nu verder? Volgend jaar dus weer geen 
toneel. Hoe het daarna verder gaat, moeten 
we met elkaar afwachten. En als het een 
beetje kan, gaan we voor een voorstelling 
in 2023. We houden u in ieder geval op de 
hoogte. Meer lezen kan op woldbloem.nl
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Rowolmer Archief

(school)feesten van vroeger - deel 12
In het jaar 1919 zou er normaal gesproken 
een schoolfeest georganiseerd moeten zijn. 
Jammer genoeg is hierover niets te vinden, 
dus het is mogelijk dat het dat jaar door 
omstandigheden overgeslagen is. 

Misschien was het daarom dat men in 
Roderwolde besloot om na 1920 aan de 
school een oudercommissie in te stellen. 
Deze vormde de schakel tussen de ouders 
en het onderwijzend personeel, maar ook 
tussen de ouders en het gemeentebestuur. 
Meestal bleef het werk van deze commis-
sie echter beperkt tot het organiseren van 
de buitenschoolse activiteiten, zoals de 
schoolfeesten, de schoolreisjes, het sinter-
klaasfeest en de ijswedstrijden.

In 1922 was er in elk geval weer feest. 
Volgens het Nieuwsblad van het Noorden 
van 1 augustus 1922 ging het om het jaar-
lijkse volksfeest, maar voor de jeugd was er 
vast genoeg te doen:

1923 was een bijzonder jaar, want koningin 
Wilhelmina vierde haar 25-jarig regerings-
jubileum. Hoewel er in de omgeving veel 
werd georganiseerd (veel sporttoernooien) 
zijn er geen verslagen van feestelijke acti-
viteiten in Roderwolde.

Het jaar erop was ook geen schoolfeestjaar, 
maar er was wel weer een volksfeest bij 
café Hoff. Wat zouden die “verschillende 
amusementsgelegenheden” zijn geweest 
waar men “tot laat in den avond” van 
genoot?

Zeker is, dat in er 1925 wel een echt 
schoolfeest was. Meester Cremer werd in 
dit jaar bijgestaan door juffrouw Schaap, 
de dochter van meester Schaap uit Roden. 

En een draaimolen hoorde er natuurlijk bij:

Het was een uitgebreid feest, want zowel 
op vrijdag als op zaterdag was er van alles 
te doen. Hoff moet op een behoorlijke 
avondomzet hebben gerekend, want van 
de inleg voor de spelen werd hij vast niet 
rijk.
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Grappig is dat de jongens gingen zaklopen 
en dat de meisjes alleen mee konden doen 
aan de stoelendans. Of ze wel zo blij waren 
met het te winnen “kunstvoorwerp”? Ze 
hebben er in elk geval vast niet minder 
hun best voor gedaan!

Buurtvereniging Haarveen 
- Haarveensedijk e.o.

Door de omstandigheden bij iedereen 
bekend hebben we al een poos geen acti-
viteiten meer kunnen organiseren en bleef 
het een beetje stil van onze kant. 

In september hebben we nog wel gebarbe-
cued met de buurtbewoners. De opkomst 
was geweldig met ook onze ‘nieuwe’ buurt-
bewoners. Onder genot van een hapje 
en een drankje kon iedereen met elkaar 
kennismaken. De kinderen hebben zich 
kunnen vermaken op een springkussen, 
maar hebben ook kunnen genieten van al 
het lekkers. 

Een paar weken geleden moest er een 
kerstbuurtboom geregeld worden. Onze 
eerdere ervaring leerde dat dit een lastige 
zaak is. We konden met behulp van spon-
soring een fairybell aanschaffen die nu op 
het veldje staat te pronken.

Fijne feestdagen en voor iedereen alle 
goeds toegewenst. 

Bestuur buurtvereniging Haarveen e.o.
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PROJECTGROEP

Ontmoetingsplek Roderwolde
Carolien Schür

Vrijdag 26 november was het eindelijk 
zover! De eerste schep ging in de grond 
voor onze Ontmoetingsplek Roderwolde. 
Een open veld is omgetoverd tot een 
(soort van) bos. Een groot aantal bomen 
en boompjes heeft een plekje gekregen, 
de nieuwe indeling wordt steeds beter 
zichtbaar. Een grote groep vrijwilligers 
uit het dorp kwam ons een handje helpen. 
Gelukkig hadden we ook twee kraantjes en 
een shovel tot onze beschikking. Het was 
een drukte van belang en door het harde 
werken van iedereen is de klus geklaard! In 
totaal zijn er 50 bomen gepoot en is er een 
heleboel zand verplaatst. Menigeen had de 
dag erna lamme armen van het kruien met 
de kruiwagen door het sompige veld en het 
vele scheppen. 

We willen iedereen die zijn steentje 
heeft bijgedragen op deze dag ontzettend 
bedanken! Ook willen we het Dorpshuis 
bedanken voor de koffie met cake en de 
kinderen uit groep 6,7,8. Zij hadden een 
heerlijke soep voor ons gemaakt! Jan 
van den Berg bedankt voor de kraan met 
bemanning. En ook Jan Egbert Vrieling 
ontzettend bedankt voor al je hulp en 
advies. En niet te vergeten de Gemeente 
Noordenveld door hun middelen hebben 
we dit kunnen realiseren!

In maart wordt het door de schoolkinderen 
ontworpen Tiny Forest aangelegd. Dit is 
een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte 
van een tennisbaan. Ook zullen er in de 
toekomst nog diverse struiken en bosjes 
geplant worden rond de nieuwe speeltoe-
stellen. We houden jullie op de hoogte van 
onze vorderingen. Zie de foto’s voor een 
impressie van de dag!

Werkgroep Ontmoetingsplek Roderwolde

Bartele, Carolien, Chris, Erik, Esmee, 
Jessie, Lotte, Marije, Silvia en Magna
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder (foto’s Lia Snoek)

Reeën
De ree (jagers hebben het altijd over het 
ree en het haas, waarom ze dat doen 
begrijp ik ook niet, maar ik begrijp sowieso 
niets van jagers. Misschien omdat ze het 
als een object beschouwen en niet als een 
wezen dat het recht heeft om naar eigen 
inzicht te leven. Ik begrijp bijvoorbeeld 
niet waarom reeën afgeschoten mogen 
worden, omdat dat er “teveel” zijn en dat 
ze “schade” veroorzaken. Wat is teveel? 
Welke schade?)

Goed, de ree dus, die kun je de hele winter 
blijven zien, want ze houden geen winter-
slaap. Sterker nog, in de winter is de kans 
dat je een ree ziet misschien wel groter. 
Vooral ‘s winters blijven deze dieren name-
lijk bij elkaar in groepjes, terwijl ze in de 
zomer hun eigen territorium afbakenen. 
Ze strijken met hun kop (bij de bokken het 
geweitje) langs meestal dunne boompjes, 
niet alleen om in het voorjaar het vel van 
de nieuwe geweitakken af te schuren, maar 
ook om hun geur achter te laten. Tussen 
het gewei zit een klier waarin vocht zit, dat 
hun geur verspreidt. 

Waarom zie je ze ‘s winters vaker in groep-
jes dan zomers? Daar heeft de natuur iets 
handigs op bedacht: reeën hebben minder 
(last van) hormonen in de winter, waar-
door ze elkaar beter kunnen verdragen. 
Daarnaast werkt de spijsvertering van 
reeën in de winter ook anders dan in de 
zomer. Het voer dat ze binnenkrijgen is 
lastiger te verteren en daar past hun spijs-
vertering zich op aan. Het zijn nl. geen 
echte grazers, ze eten wel gras, maar knab-
belen liever aan jonge twijgjes en verse 
knoppen (is dat de “schade” die ze aanrich-
ten? Zijn jagers zulke “natuurliefhebbers” 
dat ze dat willen voorkomen?).

Reeën hebben geen boventanden, ze strip-
pen de toppen van de twijgen tussen hun 
ondertanden en het bot van hun verhe-
melte. Let maar eens op als je in het bos 
loopt en naar de jonge bomen en struiken 
kijkt. Als er reeën zitten, kun je aan de 
top van een afgekloven twijgje vaak een 
krulletje van de bast zien. ‘s Winters zijn 
er geen jonge knoppen en dan moeten ze 
het doen met het groen wat er nog wel is, 
bijvoorbeeld het blad van de braam. Ook 
daarom zie vaak van die halve bladeren 
aan de braam (diersporen zoeken in de 
winter is altijd leuk).

Tenslotte hebben ze ook nog een lekkere 
dikke wintervacht, met holle haren voor 
een goede isolatie. Als je ‘s winters reeën 
ziet, weet je dus dat er bij deze reeën veel 
gebeurt dat je op het eerste gezicht niet 
ziet!

De afgelopen maanden zagen we meerdere 
keren een koppel reeën in onze achtertuin. 
Ze scharrelen in de herfst en winter ook 

Reeën dicht bij het dorp
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veel vaker dicht bij de huizen op zoek naar 
voedsel en beschutting.

Afgekloven twijg

Reeën in de tuin

De herders die verbleven bij de kudde in het 
veld.
Hoorden dit, en stonden als het ware 
versteld.
Waren van dit wonder totaal ondersteboven.
Spoedden zich naar de stal om God te loven.

Zo wordt Jezus geboorte door Lucas 
beschreven.
Opdat voor ons telkens dit wonder mag 
herleven. 
Wil zo van ons die aandacht steeds weer 
vragen.
Voor Gods genade in ons mensen een 
welbehagen.

Gods welbehagen voor mensen is oneindig 
groot.
De Bijbel maakt ons als lezers, hierin 
deelgenoot.
Denk hier aan Israel als voorbeeld van een 
statement.

Hun verhalen opgeschreven in het oude 
Testament.
Jezus Zijn leven als mens, voor gelovigen hier 
op aarde.
Getuigd van welbehagen, geeft 
eeuwigheidswaarde.
Jezus Zijn dood en opstanding, gaf ons leven 
perspectief.
Dankzij Gods genade, want Hij had zondaars 
lief.

Nu de kerstdagen weer liggen in het 
verschiet.
Vergeet hierbij dan Gods welbehagen niet.
Engelen zongen “Ere zij God” samen als een 
koor.
Volgen wij, als dank, hen in een groot 
mensenkoor??

INGEZONDEN

Ere zij God, in mensen 
een welbehagen.
Bart Henstra

Vanuit de hemel gezongen door het 
engelenkoor.
Klonken deze woorden op aarde tot ons door.
Opeens werd nachtelijke stilte luid verstoord.
Toen deze blijde engelenzang werd gehoord.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Een maand waar heel wat over te vertellen valt
Dirk Magré

Activiteiten Woldzigt

Woldzigt weer achter een haag en nog meer 
nieuws
Ook deze maand was er weer voldoende 
activiteit in en rond de molen.We moesten 
helaas onze deuren gesloten houden voor 
het publiek. Dat weerhield onze vrijwilli-
gers er niet van flink aan de slag te gaan.

De nieuwe haag
Het was een tijdje een kale boel voor de 
molen. De vertrouwde (maar soms ook 
verafschuwde) meidoornhaag was ver-
wijderd en zo lag het voorterrein er een 
beetje kaal bij.

Cadeautje
De totale lengte van de nieuw te zet-
ten haag is ongeveer 100 meter. Van 
Landschapsbeheer Drenthe kregen we 
voor 35 meter plantgoed cadeau.

Zoals al eerder geschreven, streven we 
naar een haag met biodiversiteit. Het 
geschonken plantgoed kende dan ook de 
volgende samenstelling: Els, Gewone vlier, 
Gelderse Roos en Wilde lijsterbes.

Voor de overige 65 meter hebben we 
plantgoed aangeschaft bij hoveniersbedrijf 
Albert de Boer uit Peize.

Opsluitbanden
Om er voor te zorgen dat bij elke schoffel-
beurt de tuinaarde van onder de heg niet 
bij de buren op de straat komt is een rij 
opsluitbanden geplaatst tegen die straat:

 

Planten in één dag!
Een hele klus: zo’n 100 meter opnieuw 
beplanten.

Toch is het onze tuinploeg gelukt. Aan 
het eind van de dag konden ze haast geen 
pap meer zeggen, maar het zat er toch in! 

Foto Peter de Boer

Foto Peter de Boer

Foto Peter de Boer
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Op een aantal plekken was geen gebrek 
aan water, dus last van verdrogen zal de 
nieuwe heg niet hebben….

Unieke dorsvlegel
Via Piet Boelen kregen we een unieke 
dorsvlegel aangeboden door de familie 
Erenstein. Vroeger gebruikt voor het met 
de hand dorsen van het graan.

Zo op het eerste gezicht niet bijzonder, 
maar wel als je naar de volgende foto kijkt:

De twee delen zitten nog op originele wijze 
aan elkaar gebonden met een palinghuid 
in plaats van een touwtje of leren riem. Dat 
maakt deze vlegel een uniek object voor in 
ons graanmuseum!

Olieslaan
Zoals vorige maand aangekondigd werd 
op zaterdag 4 december weer een keer olie 
geslagen. Helaas maakten de laatst aan-
gekondigde corona maatregelen het weer 
onmogelijk de deuren te openen voor het 
publiek.

Voor de molen en al haar werktuigen was 
het wel goed om weer eens een keer goed 
gebruikt te worden, dus hebben we het 
(zonder publiek) wel gewoon door laten 
gaan.

Voorjaar?
Toen ik op 4 december in de kap van de 
molen kwam zag ik tekenen van (moge-
lijk) een kauwtje die stevig in de war was. 
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December is normaal toch echt niet de tijd 
om nesten te bouwen.

Deze foto nam ik terwijl alles al een beetje 
uit elkaar getrokken was. Bovenop was 
echt al een nestje te zien met mos en wol.

De bron bleek wel heel dichtbij te zijn. Er 
was een flinke bos riet uit het achtkant van 
de molen getrokken:

De kerstboom staat er weer!
Met dank aan Hoveniersbedrijf Albert de 
Boer uit Peize pronkt Woldzigt weer in 
Kerstsferen. De boom kregen we cadeau en 
werd door twee man van het hoveniersbe-
drijf op maandag 6 december afgeleverd en 
geplaatst. Op vrijdag 10 december zorgde 
een aantal vrijwilligers van onze tuinploeg 
voor het aanbrengen van de verlichting.

Het resultaat mag er wezen.

Nu staat de molen met kerstboom er elke 
dag van 17:00 - 22:30 uur weer mooi ver-
licht bij.

Olieslaan:
h Zaterdag 1 januari 2022 is het 

Nieuwjaarsdag. Dan wordt er geen olie 
geslagen.
h Zaterdag 5 februari staat het wel op ons 

programma. Of we dan weer publiek 
kunnen ontvangen zal tegen die tijd blij-
ken. Hou de website maar in de gaten. 
In ieder geval is het van 13:30 tot onge-
veer 16:30 uur.

Namens het bestuur van Stichting Olie- en 
Korenmolen Woldzigt voor iedereen fan-
tastische feestdagen en een goed begin van 
2022 gewenst!

Hartelijke groet vanuit Roden,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin.
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OLIEBOLLENACTIE Dorpshuis Roderwolde 2021 

 
Oliebollenactie 

Stichting Dorpshuis Roderwolde 
e.o. 

 
 
 
 

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

U kunt tot 29 december bestellingen doorgeven via 
bestellingenmfa@hotmail.com en het te betalen bedrag overmaken 

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

uw naam en adres. 
 
U mag eventueel onderstaande bestellijst ook in de brievenbus doen bij Henk Roelfzema, 
Hoofdstraat 14, inclusief het geldbedrag of het wederom overmaken. 
 
BESTELLIJST: 
 
… zak[ken] met 10 oliebollen à € 9,00 = € ……… 
 
… zak[ken] met 10 bollen met krenten à € 9,00 = € ……… 
 
… zak[ken] met 4 appelbeignets à € 7,00 = € ……… 
 
 Totaal  = € ………. 
Naam: ____________________________________  
 
Adres: ____________________________________  
 
Mocht er iets fout zijn gegaan... bel gerust naar Jolande Krap, tel.nr. 06 45 33 35 88. 
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AANKONDIGING

4e deel van de Historische Reeks Roderwolde
Ada van Dijk

Op kroegentocht door Roderwolde en 
omgeving
We zullen nooit weten of het er vroeger 
in Roderwolde zo vrolijk en lustig aan toe 
ging als op het tafereel uit de 17e eeuw op 
het afgebeelde schilderij. Wel waren er 
meer dan genoeg gelegenheden om gezellig 
een borreltje te pakken, een hapje te eten 
of te overnachten.

In Roderwolde was vanouds al een 
gerenommeerde herberg annex win-
kel en bakkerij. Daar kwam later een 
tweede logement bij op de hoek van 
de Pastorielaan, het Blauwe Paard van 
Datema. Maar vooral langs de noordelijke 
grens met Groningen was er een levendig 
vertier en handel in de verschillende hui-
zen zoals het Raadhuis, Het Nieuwe Huis 
en Eyteweert aan de Roderwolderdijk. 

Ook in Foxwolde kon de vermoeide rei-
ziger op meerdere plaatsen even tot 
rust komen. Behalve café’s en logemen-
ten waren er natuurlijk ook her en der 

achterkamertjes en stille knippen waar 
een glaasje werd geschonken.

Niet alles is voorbij, gelukkig kennen we 
in Roderwolde en omgeving nog steeds 
prachtige cafe’s en terrassen. De bedrij-
ven aan het Leekstermeer worden druk 
bezocht, het Rode Hert trekt menige 
muziekliefhebber en Marten Scheepstra 
heeft de mooiste bruine kroeg van heel 
Noordenveld. De jeugd heeft zelf bedacht 
waar ze elkaar in het weekend kunnen 
treffen.

Het was de bedoeling om in december 
het vierde deel van de Historische Reeks 
Roderwolde uit te brengen onder de titel 

Herbergen en kroegen in en rond 
Roderwolde
Dat kon helaas wegens corona niet door-
gaan. De publicatie is daarom uitgesteld 
tot volgend voorjaar als de kou weer achter 
ons ligt. 

Het boek bevat 136 pagina’s, gevuld met 
veel foto’s en kaarten. De winkelprijs is 
€17,50, bij voorintekening €15,00. 

Alle inwoners van Roderwolde en omge-
ving krijgen tijdig een flyer met meer 
informatie in de bus. Zie ook www.deklei-
bosch.nl.
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INGEZONDEN

Het verhaal met de kip in de nacht
Iris Sommer

Het was een stormachtige natte zondag-
middag. Maar daar had de hond geen 
boodschap aan, die is jong en energiek en 
wil gewoon erop uit. Dus wij naar buiten 
en weer en wind trotseren. Tegelijk was 
ook het kippen-scharreluurtje aangebro-
ken. Toen we ons huis in Roderwolde 
kochten, was dat inclusief kippenhok en 
twee stokoude kippetjes. We ontpop-
ten ons als kippenliefhebbers en na een 
Welkoop Workshop Kip voelden we ons 
thuis in die nieuwe hoedanigheid. Enfin, 
de kippen namen ons tuintje onder handen 
terwijl wij de hond zijn kilometers gun-
den. Rond de schemering gaan de kipjes 
altijd weer spontaan in hun hokje terug en 
hoeven we slechts het deurtje achter hen 
te sluiten en ze een goede nacht te wen-
sen. Ook til ik dan altijd even het dakje van 
het nachthok op, om tot twee te tellen.Zo 
ook op deze dag des onheils. Rond half zes 
waren we uitgewandeld en sloot ik het hok, 
maar oh schrik! Slechts 1 kip telde ik in het 
nachthok!

Onmiddellijk trokken mijn man en ik 
eropuit met zaklampen en regenjassen en 
kamden tuin en ommelanden af op zoek 
naar kipje nr. 2. Dit was namelijk niet zo 
maar een kipje, het was een bijzonder 
grappig en tam kipje. Eieren leggen doet ze 
niet meer, maar ze is nieuwsgierig en wag-
gelt in de tuin achter je aan. Ze krijgt onze 
restjes van het avondeten en laat altijd dui-
delijk merken of ze die kan waarderen of 
niet. Onze zoektocht was vruchteloos.

We lieten het hok s nachts open, met 
gevaar voor het resterende kipje, in de 
hoop op terugkeer van het verloren dier. 
Midden in de nacht kon ik niet slapen en 

maakte ik nogmaals een tocht met zak-
lamp om haar te zoeken, maar helaas. Ook 
de volgende dag bleef het hok open zodat 
de verloren zoon naar huis terug kon weer-
keren. Weer niets.

Na vierentwintig uur zoeken en hopen 
besloten we dat ze weg was. Voor altijd 
kwijt. Het hok ging dicht en de eenzame 
kip klaagde jammerlijk. We besloten die 
dag een nieuw kipje te halen als gezelschap.

Maar toen gebeurde het wonder! Toen mijn 
man s’ ochtends het eenzame kipje ging 
voeren zaten er ineens weer twee kipjes 
in de ren! Daar was onze lieve gekke Klaar 
weer! Ze zag haar verfomfaaid en verwaaid 
uit, maar was verder ongedeerd. Wat was 
er gebeurd? Daarvan zijn verschillende 
varianten en u mag zelf kiezen hoe dit ver-
haal met de kip in de nacht gegaan is. De 
juiste variant staat in het volgende num-
mer van de Wolmer.

Variant 1: de kip kan het deurtje openen
Het is alom bekend dat kippen graag in 
groepen leven. Een ren met slechts twee 
kippen maakt eenzaam en onze Klaar is 
dus op zoek gegaan naar een grote gezel-
schap om zich bij aan te sluiten. Op haar 
zoektocht is ze helemaal tot in Sanderbuur 
geweest en ook in Foxwolde heeft ze 
gezocht. Maar het is toch een echte 
Rowolder kip en ze kreeg heimwee. Diep 
in de tweede nacht is ze naar huis getogen 
en heeft met haar handige kippenpootje 
het grendeltje van de deur naar links 
geschoven om zichzelf toegang te ver-
schaffen tot de eigen ren. Oost west, thuis 
best.
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Variant 2: de lieve buurman m/v
In de nacht des onheils heeft Klaar het 
voor mekaar gekregen ons tuinhek te pas-
seren dan wel de sloot over te fladderen. 
Zo kwam ze in een andere tuin waar ze 
het reuze gezellig had met andere kip-
pen. De buurman/vrouw herkende haar 
als vreemde eend in de bijt en bracht haar 
naar haar eigen plek. Zonder verdere 
plichtplegingen heeft hij/zij haar terug 
gestopt en het deurtje achter haal gesloten. 
Dank je wel lieve buurvrouw/man!!

Variant 3: kip graaft leger
Net als hazen graven sommige kippen 
soms een kuil om zich tegen de rukwinden 
te beschermen, een zo genaamd kippenle-
ger. Omdat ze zo ver weggestopt zat in de 
kuil konden we haar niet zien en leek het 
net alsof er nog maar 1 kipje over was. Ze 
is dus helemaal nooit weggeweest.

Variant 3: in de zak van Sinterklaas
Het was natuurlijk wel eind novem-
ber en de Sint is met zijn Pieterbazen in 
Roderwolde gesignaleerd. Omdat Klaar 
niet altijd braaf geweest is heeft Piet haar 
in de zak gestopt. Toen hij merkte hoe 
treurig haar maatje daarover was heeft hij 
haar terug gezet. Klaar zal nooit meer stout 
zijn.

Variant 4: vos wordt vega
Er lopen regelmatig vossen door 
Roderwolde. Bij het Kerkhoflaantje zie 
je ze vaak. Op de bewuste avond is Klaar 
gegrepen door een vos. In zijn hol aangeko-
men kreeg hij wroeging en heeft besloten 
worteltjes te eten die nacht. Klaar is na wat 
omzwervingen naar huis gekomen.

Ook wij weten niet welke variant echt 
gebeurd is, maar omdat mogelijkheid 2 
toch ook heel reel lijkt, wil ik langs deze 
weg de buren van Roderwolde bedanken. 
We zijn heel blij met de teruggekeerde kip 
en jullie zijn de beste buren die er zijn.

Hartelijke groet Iris en Robert

INGEZONDEN

DSG – live, live- interviews 
met Drentse kunstenaars 
in de Rode Hert Studio

De kunstenaars die worden geïnter-
viewd zijn lid van het Drents Schilder 
Genootschap (DSG). Het laatste interview 
was met de bekende Drentse kunstenaar, 
oud-docent van academie Minerva en de 
Klassieke academie Jan van Loon. Het DSG-
live interview met Jan van Loon is een reis 
geworden vanaf de eerste jaren van de aca-
demie in den Haag tot zijn nieuwe atelier/
woning in het voormalig Doopsgezinde 
kerkje in Assen. 23 december interview 
ik Live Ala Khonikava geboren in Wit-
Rusland en nu woonachtig in Meppel. 
Live te zien om 17:00 via een linkje op de 
website van het Rode Hert. Alle interviews 
duren ongeveer 15 minuten per stuk, de 
interviews zijn terug te kijken via de web-
site van het Rode Hert en via de website 
van het DSG. Leuk om te doen tijdens de 
Kerstdagen!
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Dorpsagenda

woensdag 12 januari 2022   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10 - 14 uur, MFA

woensdag 9 februari 2022   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10 - 14 uur, MFA

Colofon

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

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

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

Aanleveren kopij
Stuur vóór 12 uur ‘s middags uw kopij naar: 
de.wolmer@gmail.com 
Volgende inleverdatum: 15 januari 2022

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

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

Graag willen we iedereen bedanken voor 
de overweldigende reacties, steun en 
medeleven, in welke vorm dan ook, die 
we hebben gekregen na het overlijden van 
Siem. Dit was hartverwarmend en heeft 
ons heel erg goed gedaan.

We willen via deze weg iedereen een fijne 
en warme decembermaand wensen.

Liefs van Grietje, Afie, Rina, Bart en 
kleinkinderen.



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!



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    

 


