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verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

Duurzaamheid
Voor de aanleg van duurzame energieprodukten, 
zoals bijvoorbeeld een zonneboiler of pv-panelen 
kunt u ook bij installatiebedrijf Bos terecht. 

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

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

Wendtsteinweg 66 • 9363 AR  Marum • Tel. 0594 - 69 70 01 

WWW.BIJALEXBRILLEN.NL

Alleen, met z’n tweeën of in een groepje,
doelgericht werken aan jouw stem!

   esther4singing@gmail.com   +31651767081
esthervandijk.eu

zangcoach   mezzosopraan   dirigent

  Neem contact op voor een gratis proefles!
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Van de redactie
Hella Balster

Wij wensen u veel heil en zegen en een zo 
coronavrij als mogelijk 2022!

Meer mooie nieuwjaarswensen ziet en 
leest u in deze Wôlmer. Op de voorzijde 
treft u de nieuwjaarskaart van kunstenaar 
Fokko Rijkens aan.

Ondanks de lockdown was Rowol even 
een nieuw restaurant rijker. In het school-
nieuws leest u meer hierover. Hopelijk is 
dit een voorbode van betere tijden met 
ruimte voor meer en mooie evenementen 
waarvan wij uiteraard graag verslag doen 
in de Wôlmer,

Het kan vriezen, het kan dooien. Mocht 
het vriezen goed lukken, dan kunt u 

“schuivelen” op de ijsbaan. Ook de mindere 
schaatsers kunnen dit nu in Rowol, zie het 
nieuws van de ijsvereniging.

Eind januari is de nationale tuinvogeltel-
ling. Telt u ook even mee?

In dit nummer

4 Buurtnieuws
Redactioneel nieuws 4

5 Schoolnieuws
Puzzelen maar! 8

BSO de Boemerang 9

11 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 11

Jacokskerk Roderwolde 12

Ijsvereniging Roderwolde 12

Dorpshuis 13

Rowolmer Archief 14

16 INGEZONDEN Vogeltelling 
17 VAN ONDER DE WIEKEN Nieuw jaar met 

nieuwe kansen
19 COLUMN Heilwensen 
22 RONDJE OM DE KERK Aandacht
23 NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER  L – O – L 
25 INGEZONDEN Het verhaal met de kip in 

de nacht- de ontknoping! 
26 INGEZONDEN Vroege kerst
26 Dorpsagenda
26 Colofon

grote foto voorkant: Marijke Vrij
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Ongelukken door gladheid
Op 20 december gleed een auto vanwege 
gladheid in de Rodervaart en op 24 decem-
ber knalde een bestelbus tegen een boom 
aan de Hoofdstraat. Gelukkig kwamen de 
inzittenden met de schrik vrij en was er 
alleen sprake van materiële schade.

Oud en Nieuw
Ondanks het feit dat er een algeheel vuur-
werkverbod gold, werd er op oudejaarsdag 
en tijdens de jaarwisseling hier nog best 
wel veel afgestoken. Het carbidgeknal was 
beduidend minder dan normaal, maar het 
nieuwe geluid van een sirene was nou niet 
bepaald een heerlijke vervanger. Verder 
verliep de jaarwisseling vrij rustig en was 
er van “sleperij” en vernieling maar weinig 
te merken.

Roderwolde bladschoon
Het nieuwe jaar was nog maar net begon-
nen toen de mannen van de gemeente 
begonnen met een algemene bladschoon-
maak. De inhoud van alle bladbakken en 
verzamelhopen werd afgevoerd en het blad 
van de bermen werd met bladblazers de 
straat opgeblazen, waarna bezemwagens 
het netjes kwamen opzuigen.

Plastic een dag later opgehaald
Op 6 januari was het de dag dat de PMD-zak 
aan de straat moest staan om opgehaald 
te worden. Zo gezegd zo gedaan, maar er 
kwam die dag geen vuilnisauto langs. Wat 
daarvan de oorzaak was weet ik niet, maar 
wel dat medewerkers van de gemeente met 
hun eigen wagen, waarmee ze normaal 
alleen in de buitengebieden de zakken 
ophalen, op zaterdag 7 januari langs kwa-
men om de zakken te verwijderen, zodat 
ons waarschijnlijk een hoop ellende 

Redactioneel nieuws

Boek Van onder de wieken
Enkele jaren geleden heeft de Wôlmer voor 
haar abonnees en andere belangstellenden 
een boek uitgegeven met artikelen van Wil 
Schröder over de Natuur in de Onlanden.

Dit jaar willen wij een boek gaan uitgeven 
met de belevenissen van molenaar Dirk 
Magré. Dirk is jarenlang molenaar van 
molen Woldzigt geweest en schrijft nog 
steeds mooie artikelen over deze molen in 
de rubriek “Van onder de wieken”.

Voor Wôlmer-abonnees is het boek gratis.

In verband met het aantal te drukken 
exemplaren willen wij graag weten wie 
er belangstelling voor het boek heeft.

U kunt dit kenbaar maken op 3 manieren:
1 Mailen naar: de.wôlmer@gmail.com
2 Een briefje in de brievenbus bij Bert 

Blaauw (Hoofdstraat 6, Roderwolde)
3 Persoonlijk bij één van de 

redactieleden.

bespaard gebleven is, als het was blijven 
liggen over het weekend.
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Hallo 2022!
Het kerstfeest was dit schooljaar, ondanks 
de nodige aanpassingen, een groot succes. 
Dankzij de OV en het dorpshuis hebben 
we er een bijzondere editie van kunnen 
maken om daarna de kerstvakantie een 
weekje eerder in te luiden. Een bijzondere 
afsluiting van het jaar. Op maandag 10 
januari zijn we weer begonnen op school.

Wij wensen alle lezers van de Wôlmer 
een gelukkig nieuwjaar!

Kerstviering in restaurant Paletino!
Helaas ook dit schooljaar een alternatieve 
kerstviering voor de leerlingen van onze 
school. Vorig schooljaar werden we over-
vallen door een vervroegde sluiting van 
de basisscholen door het kabinet. Daar 
hadden we van geleerd… Deze keer waren 
we op alles voorbereid en konden we het 
kerstfeest “a la minute” uitrollen zodra 
dat nodig was. Dit bleek niet onverstan-
dig, want wederom begon de kerstvakantie 
voor de kinderen eerder dan gepland…

Een weekje eerder vierden we nu samen 
kerstfeest, maar wat was het fijn: een 
kerstlunch in “Restaurant Paletino” (ook 
wel bekend als het dorpshuis). De kersts-
feer zat er goed in! Dankzij de OV was alles 
tot in de puntjes voorbereid. De kinderen 

schoven in groepjes langs een heerlijk 
lunchbuffet. Er werd gesmuld van suiker-
brood, poffertjes en broodjes knakworst 
(met hier en daar ook komkommer en/of 
snoeptomaatjes). 

De bakken en schalen waren bijna allemaal 
leeg na afloop! De reacties van de kinde-
ren waren positief. Maar het traditionele 
buffet werd wel gemist. We hopen dan ook 
dat we volgend jaar weer een kerstbuffet 
mogen uitstallen, maar voor nu was dit een 
goed alternatief. Onze dank gaat uit naar 
de OV en het dorpshuis voor alle hulp!

Voorleesontbijt 2022
De Nationale Voorleesdagen bestaan sinds 
2004 en zijn een initiatief van Stichting 
Lezen, georganiseerd door de CPNB.

Doel van deze campagne is het stimuleren 
van voorlezen aan kinderen in de leef-
tijd van 6 maanden t/m 6 jaar die zelf nog 
niet kunnen lezen. Het moet een dagelijks 
ritueel zijn, net zoals tanden poetsen. ‘Het 
aantal ouders dat voorleest stijgt weliswaar 
gestaag, maar het kan altijd beter en we 
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zullen er dus altijd aandacht voor moeten 
blijven vragen’, aldus Stichting lezen. 

Het Nationale Voorleesontbijt is de start 
van De Nationale Voorleesdagen 2022, die 
van woensdag 26 januari t/m 5 februari 
zullen plaatsvinden. 

Toetsperiode CITO
Twee keer per jaar worden alle kinderen 

van school getoetst op het gebied van taal, 
lezen en rekenen. Daarvoor gebruiken 
we de toetsen van CITO uit Arnhem. De 
leerlingen hoeven hiervoor niet extra te 
oefenen thuis. De beste voorbereiding 
bestaat uit gezond en uitgerust op school 
komen. De uitslagen van de toetsen geven 
een beeld van de prestaties van de kinde-
ren. De resultaten worden besproken in 
het team en met de ouders in een ouder-
gesprek. Vanaf week 4 (24 januari) is onze 
eerste toetsperiode van het schooljaar, in 
juni volgt de tweede.

Kerstkaartjes maken
Op dinsdagmiddag werken we groeps-
doorbrekend in ateliers. In de weken voor 
de kerstvakantie hebben de kinderen van 
onze school kerstkaartjes gemaakt. Vorig 
jaar hebben we deze rondgebracht in het 
dorp, maar deze keer waren ze voor de 
ouderen van verzorgingshuis de Hullen 
bestemd. Er is een grote envelop vol 
kaartjes die kant opgegaan. We hopen dat 

 

degenen die een kaartje van ons hebben 
ontvangen hier heel blij van geworden 
zijn!

  

 

Groep 3/4/5

Op onze school werken we met Blink geïn-
tegreerd. Dit is een methode voor wereld 
oriëntatie. Waar vroeger als vakken aard-
rijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, 
natuurkunde en biologie allemaal apart 
aan bod kwamen, brengt Blink dit allemaal 
tezamen. 

Blink maakt van de leerlingen echte 
onderzoekers!

Onderzoekend leren en ontdekkend leren 
zijn het uitgangspunt. In een aantal weken 
werken de leerlingen (schoolbreed) aan 
een thema.Komende periode gaan we 
werken aan het thema “Hallo wereld!”. Een 
breed en leuk thema!

We nemen de leerlingen mee over de hele 
wereld; we ontdekken Europa en andere 
werelddelen, talen, landschappen, klima-
ten, dieren en culturele verschillen.
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In de ateliers sluiten we ook aan bij het 
thema.

Als start van het thema hebben we de 
leerlingen van groep 3/4/5 gevraagd 
wat ze mee zouden willen nemen op een 
wereldreis. In de koffers leest u wat ze 
meenemen… 

Ik ga op reis en ik neem mee….
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Puzzelen maar!

Zoek de 10 verschillen
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BSO de Boemerang

Allereerst voor iedereen de beste wensen 
voor dit nieuwe jaar!

De BSO van Kidscasa gaat vanaf januari 
beginnen met activiteiten aanbieden van-
uit “Doenkids”.

Duizenden leuke ideeën en activiteiten 
staan op deze site.

Ook de kinderen kunnen meedenken en 
meepraten hoe we de dag gaan invullen.

We kunnen activiteiten aanbieden gericht 
op leeftijd en ontwikkeling, van knutselen 
tot koken, proefjes doen, buiten activitei-
ten, en natuurlijk sport en spel.

Voor een aantal ideeën zijn we op zoek 
naar tissue dozen. glazen potjes en lege 
flessen.

Hebben jullie nog iets liggen? Wij zullen er 
erg blij mee zijn!

Nieuwsgierig geworden? Kijk op www.
Doenkids.nl

(vergelijkbaar met Pinterest)



Dit kan uw advertentie zijn.

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

Dorpsbelangen

Beste dorpsbewoners,

De knieperties en nieuwjaarsrolletjes zijn 
weer op, het bestuur van Dorpsbelangen 
heeft de eerste (helaas niet fysieke) verga-
dering alweer achter de rug. Wat staat er 
de komende periode allemaal te gebeuren? 

SCHOUW 7 APRIL 2022
Van de Gemeente ontvingen we weer de 
uitnodiging voor de jaarlijkse schouw. 
Deze staat dit jaar gepland op 7 april as. 
Heeft u punten die meegenomen kunnen 
worden tijdens de schouw? Geef deze dan 
door aan een van de bestuursleden of via 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl. Het 
doorgeven van schouwpunten kan tot eind 
maart 2022.

Kleinere meldingen openbare ruimte 
die relatief eenvoudig zijn op te lossen 
zoals groenonderhoud of onderhoud 
van de stoepen of straten kunnen recht-
streeks gemeld worden via de website 
van de gemeente, https://noordenveld.nl/
iets-melden-bij-de-gemeente.

LANDELIJKE OPSCHOONDAG 19 MAART 2022
We kijken terug op een succesvolle en 
gezellige opschoondag in 2021. Noteer de 
datum voor 2022 alvast in uw agenda. In 
de volgende Wolmer meer informatie hoe 
we deze dag (veilig) vorm gaan geven. 

DUURZAAM NOORDENVELD 
De gemeente heeft een website gelanceerd: 
www.duurzaamnoordenveld.nu. Een leuke 
site waar de gemeente aan inwoners en 
ondernemers laat zien wat ze doet aan ver-
duurzaming. U leest hier ook tips over o.a. 
energiebesparing, duurzaam inkopen en 

toekomstbestendig ondernemen. Het pro-
ject Energieke Buurten wordt beschreven 
maar ook de lopende subsidieregelingen 
worden benoemd. De moeite waard om 
een kijkje te nemen.

JAN VISSER
“Afscheid nemen van Dorpsbelangen na 9 
jaar is normaal gesproken niet zo moeilijk, 
maar toen kwam Corona. Geen algemene 
ledenvergadering om af te sluiten, geen 
mooie woorden, niet dat fantastische 
cadeau wat altijd wordt uitgereikt, geen 
feestje. 

Binnengehaald bij Dorpsbelangen en ik 
moet zeggen zonder een seconde spijt. 
Heb met alle bestuursleden prima kunnen 
samenwerken.  

Begonnen als bestuurslid en uiteindelijk 
geëindigd als voorzitter, wie had dat kun-
nen denken. 

Tijdens mijn periode als bestuurslid heb 
ik deel mogen uitmaken van verschillende 
hele mooie projecten. 

Te beginnen bij de aanleg van de onlanden 
waar een aantal andere bestuursleden zich 
mochten bemoeien met praktische zaken.  

Benoemd in de commissie voor de aanleg 
van zonnepanelen samen met leverancier 
Mebaterm. Diverse huizen in Roderwolde 
en omstreken zijn in deze periode reeds 
voorzien van zonnepanelen. 

Dan het grootste project wat 
Dorpsbelangen ooit heeft gedaan, ons 
eigen glasvezel netwerk De Kop Breed. 
Om dit van de grond te krijgen hebben 
wij als Dorpsbelangen gezegd dit gaan 
we samen doen met dorpsgenoten. Als 
Dorpsbelangen zaten wij met steeds 2 
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bestuursleden in deze commissie. Ik heb 
alleen maar complimenten voor de inzet 
en goede samenwerking in deze groep. 
Intussen hebben wij De Kop Breed ver-
kocht aan SKV ( Netvisit is een onderdeel 
van SKV en is een van onze providers). 
Doelstelling bereikt, snel internet en De 
Kop Breed is in goede handen. 

Intussen ook nog medeoprichter van 
Energiek Rowol, maar dit snel overgedra-
gen aan een ander bestuurslid aangezien 
het een beetje teveel werd. 

Dan hebben wij nog de ingebruikname van 
de fietstunnel en eindelijk is de kogel door 
de kerk, de rotonde Dwazziewegen gaat er 
komen. 

Contacten met gemeente en provincie 
zullen mij ook altijd bijblijven ( zowel de 
goeie als de slechte ) 

Dit was een rondje bijna 10 jaar 
Dorpsbelangen, hierbij wil ik alle bestuurs-
leden waarmee ik heb gewerkt Hartelijk 
Bedanken voor deze prachtige periode”. 

Vr. Gr. Jan Visser

Vriendelijke groet,

Bestuur Dorpsbelangen Roderwolde eo

Ijsvereniging Roderwolde

De oude stoelen die wij gebruiken op 
de ijsbaan om kinderen het schaatsen te 
leren, zijn oud en eigenlijk ook niet meer 
veilig vanwege scheuren in het polyes-
ter. Daar komt bij dat stoelen als lesstoel 
uit de mode zijn. De stoelen zijn vervan-
gen door een schaatsbeugel. Erg handig 
en zeer stabiel. Ook best prijzig. Via via 
hoorden wij dat Dorpsbelangen een soort 
van fonds beheerd voor kindersportactivi-
teiten. Dit fonds is ontstaan vanuit gelden 
van ODA. Onze IJsvereniging heeft een 
aanvraag ingediend bij Dorpsbelangen 
en Dorpsbelangen heeft ons gemeld dat 
de aanvraag akkoord is. Hiervoor zijn wij 
Dorpsbelangen uiteraard zeer dankbaar. 
Wij kunnen nu overgaan tot aanschaf van 
5 schaatshulpen.

Nu maar hopen dat we binnenkort winter 
krijgen en de ijsbaan gebruikt kan worden 
voor veel schaatsplezier, het organiseren 
van schaatswedstrijden, een schaatsmara-
thon en strijkboutschuiven.

Dorpsbelangen nogmaals hartelijk bedankt 
voor jullie gift om schaatshulpen te kun-
nen kopen. De kinderen zullen hier veel 
plezier aan beleven.

Namens de IJsvereniging

Piet BoelenJacokskerk Roderwolde

Verzoek vanuit de kerk
Jarenlang is het kerkblad trouw bezorgd, 
maar nu zijn we op zoek naar een nieuwe 
bezorger. Wie wil ons daarbij helpen? 
Reacties aan Sybrand van Dijk, 
Hoofdstraat 36.
Ds.sybrand@gmail.com
                                                                
Hartelijke groet, Sybrand
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Dorpshuis

Oliebollen
Heeft u oudjaarsdag ook weer zo genoten 
van de oliebollen en appelbeignets van 
bakkerij van Esch?

Wij, het dorpshuisbestuur, waren weer 
heel blij met alle bestellingen. Na het 
ophalen van al dat lekkers in Zevenhuizen, 
stonden er een aantal (andere) vrijwilli-
gers klaar, om alles in te pakken en rond te 
brengen.

Ook Janny en Henny waren van de partij, 
hun ‘laatste’ werkdag. Zij kregen nog een 
mooie ingelijste foto als dank voor hun 
jarenlange inzet! Dezelfde afbeelding die 
in de kantine prijkt, om de verbonden- en 
betrokkenheid van beide dames nog meer 
eens te onderstrepen.

Onze dank voor alle hulp, bestellingen en 
donaties!

We hopen in 2022 weer wat meer te kun-
nen gaan organiseren dan de afgelopen 2 
jaar, maar de oliebollen houden we er in 
ieder geval in!

Namens het dorpshuisbestuur,

Esmé Dijkstra, Janet Barels, Henk 
Roelfzema, Henk Buring, Jolande Krap
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Rowolmer Archief

(School)feesten van vroeger - deel 13
In 1928 zou normaal gesproken weer 
het driejaarlijks schoolfeest moeten zijn 
gehouden. Er is hier echter niets over te 
vinden, dus het is vast niet doorgegaan.

Misschien had men het te druk om alles 
voor te bereiden. De onderwijswet van 
1878 bepaalde dat scholen met meer dan 
70 kinderen drie onderwijzers moesten 
hebben en daardoor was de school vanaf 
1924 een “driemansschool”. Het perso-
neel veranderde regelmatig: Hoofd Der 
School Cremer werd niet meer bijgestaan 
door juffrouw Van Balsvoort (naar Roden 
vertrokken) en daarna juffrouw Schaap 
(zij trouwde met de bekende Drent Jan 
Naarding); nu waren er de juffen Vink 
(1924-1930) en Kuipers (1927-1938). 
Verder verdween in 1928 de vaste “helps-
ter”. De verordening was duidelijk over de 
status van vrouwen. Trouwen? Dan ont-
slag! En dat zou in het onderwijs nog lang 
zo blijven…

Veel lezers zal niet meteen te binnen 
schieten wat “vak k” inhield. Wie de akte k 
had behaald, mocht les geven in de zoge-
naamde nuttige handwerken voor meisjes. 
Van kousen breien, stoppen en mazen, 
haken en borduren tot aan patroontekenen 
en het naaien van hemden en broeken toe.

Het schoolfeest werd samen met een 
dorpsfeest gehouden en dat gebeurde dan 
in de buurt van het café. Maar ook over 
een dorpsfeest in 1928 is niets terug te 

vinden. Het kan zijn dat de familie Hoff 
dat jaar al genoeg feestelijkheden aan het 
hoofd had:

In 1929 werd het dorpsfeest wel weer 
gehouden. Blijkbaar waren de eerder bij 
de jeugd te winnen kunstvoorwerpen in 
de smaak gevallen, want dat waren ook 
nu hoofdprijzen. Wat zouden het geweest 
zijn?



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

Vogeltelling 
Wil Schröder, foto’s Lia Snoek

Eind januari vindt weer de landelijke 
tuinvogeltelling plaats. Misschien lijkt het 
je leuk om (weer?) een keer mee te doen. 
Een bijdrage leveren aan de Nationale 
Tuinvogeltelling is simpel: een half uurtje 
lang tel je de vogels in de tuin of op het 
balkon. 

Je telling geef je op vrijdag 28, zaterdag 
29, of zondag 30 januari 2022 gemakkelijk 
door via mijntuinvogeltelling.nl. Het tel-
formulier staat dan voor je klaar. Daar kun 
je ook een duidelijke uitleg van de spelre-
gels vinden. 

Als je denkt dat je te weinig van vogels 
weet om ze te herkennen, ga dan naar 
www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltel-
ling/tuinvogels. Daar staan duidelijke 
plaatjes van de meest voorkomende 
soorten.

Hieronder alvast een paar voorbeelden 
van vogels die we deze maand in onze tuin 
hebben waargenomen. 

pimpelmees

spreeuwen

grote bonte specht 

vinken

groene specht                          ♀ 

gaai
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VAN ONDER DE WIEKEN

Nieuw jaar met nieuwe kansen
Dirk Magré

Winter, dus rustig
In de winter is het altijd wel wat rustig 
rond de molen. We mochten in novem-
ber even open zijn voor het publiek. In 
december bleef de deur helaas weer geslo-
ten vanwege de aangescherpte corona 
maatregelen.

Wat doe je dan zo aan het eind van het 
oude jaar en begin van het nieuwe?

We kijken in ieder geval even terug naar de 
“prestaties” van 2021.

Misschien kijken we ook even een beetje 
vooruit naar 2022….

Woldzigt “prestaties”
Elke keer als de molen heeft gedraaid 
noteren we de stand van de teller op de 
bovenas. Die geeft het aantal omwente-
lingen van die as aan (de as dus, waar de 
wieken in zitten).

Eindstand 2021:

Aan het begin van het jaar stond de 
teller op 115614. Totaal dus 18.798 
omwentelingen.

Doordat we steeds niet open konden zijn 
voor het publiek was het voor de mole-
naars ook minder aantrekkelijk om de 
molen te laten draaien. Daar zit je dan. De 
molen draait en verder is er (bijna) niets te 
doen….

Als we het per kwartaal bekijken:

Kwartaal 1: 3325 omwentelingen

Kwartaal 2: 3489 omwentelingen

Kwartaal 3: 5842 omwentelingen

Kwartaal 4: 6142 omwentelingen

Daarvoor heeft de molen afgelopen jaar in 
totaal bijna 100 uur gedraaid.

Bezoekersaantallen
Ook met het aantal bezoekers was het 
droevig gesteld.

Tot en met de zomer zijn we constant 
gesloten gebleven voor het publiek.

In het najaar gloorde er nog even wat 
goeds. Dat was helaas ook weer snel 
voorbij.

In totaal hebben we dan ook slechts 15 
betalende bezoekers ontvangen dit afgelo-
pen jaar.
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Subsidies
Gelukkig kwam de overheid de culturele 
instellingen en musea een beetje tegemoet 
door subsidies te verstrekken vanwege 
de het ontbreken van inkomsten. Dankzij 
deze subsidies kunnen we onze kosten 
(met name energie en water) nog voldoen…

Kerstboom
Op woensdag 12 januari werden de kerst-
bomen weer door de gemeente opgehaald.

Een goede reden om de vrij forse boom die 
voor de molen stond ook weer weg te halen 
en aan de kant van de weg te leggen.

Eerst hebben we een heleboel rondjes om 
de boom gelopen (“gemodderd”) om de 
lampjes er weer uit te halen.

Daarna werd de boom doorgezaagd (in één 
keer uit het gat trekken valt echt niet mee). 

In drie stukken is hij vervolgens aan de 
kant van de straat terechtgekomen.

Aan het eind was duidelijk te zien waar wij 
onze rondjes in het zeer natte gras hebben 
gelopen:

 

Plannen voor 2022
Het is allemaal nog niet zeker of het gaat 
lukken, maar er staan wat plannen op de 
agenda voor het komende jaar.

Natuurlijk hopen we van harte dat we weer 
bezoekers in de molen mogen en kunnen 
ontvangen.

Openingstijden
Toen de wereld nog “normaal” was, waren 
we tijdens het zomerseizoen van donder-
dag t/m zaterdag geopend. Mede doordat 
we zowel op de donderdag (wijlen Dirk 
van Hell) als op de vrijdag (Ali Nanning) 
bijna altijd konden bouwen op een vaste 
bezetting achter de balie, hebben we dit 
kunnen volhouden.

Die inzet is nu niet meer beschikbaar.

Terugkijkend waren de donderdagen de 
minst bezochte dagen.

Daarentegen zagen we (en onze buren) op 
zondagen heel wat mensen voor de molen 
lang komen. (Potentiële bezoekers?).

We zijn op dit moment dan ook aan het 
onderzoeken of we het voor elkaar kunnen 
krijgen (voldoende inzet beschikbaar?) om 
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komend seizoen van vrijdag t/m zondag ’s 
middags geopend te zijn. Veel hangt af van 
de beschikbare inzet.

Wil je hier ook aan bijdragen? Meld je aan 
via onze website: www.woldzigt-roder-
wolde.nl op de pagina “Contact”.

Meulenkaomer
Zoals bekend heeft het bestuur van 
Stichting de Meulenkaomer besloten 
te stoppen met de activiteiten in het 
winkeltje.

Het bestuur van Woldzigt (in goed overleg 
met het bestuur van De Meulenkaomer) 
is aan het bekijken of we de winkelfunc-
tionaliteit op een of andere wijze kunnen 
voortzetten.

Hoe en wat precies, daar kan ik nog niets 
over zeggen….

Graanmuseum
In 2019 openden we vol enthousi-
asme onze (toen) nieuwe expositie 

“Huisplaatsen in de Onlanden”. 

Normaal zou die gedurende twee jaar 
gepresenteerd blijven.

In 2020 en ook 2021 waren we echter het 
gehele seizoen gesloten voor het publiek.

Zonde om zo’n mooie expositie waar 
zoveel werk aan geweest is nu al op te 
doeken.

Als we de bruikleen (van het 
Archeologisch Depot in Nuis) nog een keer 
mogen verlengen is de expositie ook in 
2022 nog weer te bewonderen.

Olieslaan:
h Zaterdag 5 februari staat het olieslaan 

weer op ons programma. Of we dan 
weer publiek kunnen ontvangen zal 
tegen die tijd blijken. Hou de website 
maar in de gaten. In ieder geval is het 
van 13:30 tot ongeveer 16:30 uur.

Hartelijke groet vanuit Roden,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin.

COLUMN

Heilwensen 
Henk van Kalken

Ik wens iedereen… ‘een spetterend, feeste-
lijk, knallend, vrolijk, fantastisch, geweldig, 
succesvol, inspirerend, liefdevol, zorge-
loos, vredig, enzovoort 2022 toe. Of: een 
zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar, 
een lichtvoetig jaar gewenst, veel heil en 
zegen… enfin, u weet wel. 

De beste wensen, en ‘Alles wat maar 
wenselijk is,’ klinkt al iets proportioneler. 
Waarom zouden we elkaar dat eigenlijk 
niet het hele jaar door wensen? 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik 
word elk jaar opnieuw bevangen door een 
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soort faalangst als ik al die ongetwijfeld 
goedbedoelde heilwensen lees die mijn 
brievenbus overstromen.

Niet alleen mijn brievenbus, maar ook in 
mijn cyberapparatuur. O jee, denk ik dan. 
Hoe kom ik ook maar in de búúrt van al 
die vloedgolven van positivisme en vin-
dingrijkheid van al die wensen? Vaak 
schrijf ik iets van: ‘Hetzelfde terug.’ Of, 
zoals tegenwoordig helaas toenemend 
gebruikelijk, nadat er een ‘Happy New 
year’ in de bus terecht kwam in het Engels: 
‘Hetzelfde in return.’ Ik probeer dan eerst 
diep in mijn voorraad superlatieven te dui-
ken om mijn wensen terug te sturen. 

Wat ik ook verzin, steeds voel ik me tekort 
schieten. Ik moet dan altijd allerlei gedach-
ten – want het zijn meestal onze gedachten 
waar we last van hebben – onderdrukken, 
zoals daar zijn: waarom juist rondom deze 
feestdagen? 

Terwijl vluchtelingen, op zoek naar een 
beter leven of uit huis en haard gebom-
bardeerd zijn massaal verdrinken in 
gammele bootjes ergens op zee? Terwijl 
dreigingen met oorlog en geweld tot onze 
dagelijkse realiteit behoren, de pandemie 
de zorg overstroomt, vriend en vijand tot 
op het bot verdeelt en vele levens kost, los 
van sociale en economische implicaties? 
Waarom moet het Feest van de Vrede en 
Oud & nieuw gevierd worden met de dood 
van extra zoveel miljoen dieren die ter 
verhoging van de pret? Is er eigenlijk wel 
iets om te vieren? Ik besef natuurlijk dat ik 
hier een beetje door dreig te slaan, maar 
de herdenking van de geboorte van Jezus 
lijkt me toch echt beter tot haar recht te 
komen in een sfeer van verinnerlijking en 
contemplatie in plaats van, met de nodige 
variaties, schranspartijen aan te richten 
die hier mijlenver van afstaan. 

Waar ik me ook wel eens minder gemak-
kelijk door voel zijn de wensen met een 
geëngageerd gehalte.

‘Een jaar met minder CO2 gewenst.’ ‘Een 
groen en duurzaam 2022.’ ‘Een beter en 
gezonder milieu gewenst.’ ‘Veel schone 
lucht in 2022. Een jaar zonder oorlog 
en geweld gewenst.’ Of natuurlijk: ‘Een 
Coronavrij, Lockdownvrij, Boostervol en 
virusvrij 2022. ’ 

Begrijp me goed, ik ben helemáál niet 
tegen al die verpakte aansporingen om 
ons meer bewust te zijn van al het leed in 
de wereld, het milieu en dergelijke en daar 
ook naar te handelen. Als het aan de wen-
sen en de goede bedoelingen zou liggen 
zouden we allang een mooie wereld heb-
ben waar iedereen als gelijkwaardig zou 
worden beschouwd en behandeld. Maar 
helaas worden we, nog terwijl de kaart-
jes op de bus gaan of op de verzendknop 
wordt gedrukt, al ingehaald door de weer-
barstige werkelijkheid. 

Vervuiling gaat gewoon door, de kloof 
tussen hebbers en niets-hebbers blijft 
onverminderd groot of verbreedt zich 
zelfs, waardoor migratiestromen en 
geweld gewoon verdergaan. De Ruttes en 
geestverwanten van deze wereld denken 
alleen in verdienmodellen en remmen 
elke oplossing om tot meer duurzaam-
heid en een schoner milieu te komen 
zoveel mogelijk af. Onstuitbaar, nauwe-
lijks beïnvloedbaar door publieke opinie 
en stemgedrag. Dus denk ik dat ik mijn 
oprecht gemeende heilwens terugbreng 
tot:

‘Ik hoop dat u met een tevreden gevoel op 
2022 kunt terugkijken.’   
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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
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RONDJE OM DE KERK

Aandacht
Sybrand van Dijk

Ogenschijnlijk gebeurt er niets. We zit-
ten in een ingedikte tijd met zo af en toe 
een persconferentie. En verder lijkt het 
afwachten. Al twee jaar.

Ik liep langs de tuin. Alles was in diepe 
rust. Dood blad en de planten van vorig 
jaar. Zo ziet het er al maanden uit. Totdat 
ik een harkje pakte en wat blad begon op te 
ruimen. Er stonden nog een paar plantjes 
die gepoot wilden worden. Het was zacht, 
rustig weer. Eenmaal aan het werk, zag ik 
tot mijn verbazing veel meer leven dan ik 
had verwacht. Overal knalden de sneeuw-
klokjes naar boven. Sommige al met 
klokje! De helleborussen duwen hun bloe-
men omhoog. Ik zag irissen, puntjes van 
de uienbollen, crocussen en tulpen. Zelfs 
de sedum begint alweer groen te worden. 
Januari! Midden in de winter.

Dit verbaasde mij het meest: hoe je kijkt 
bepaalt wat je ervaart. Aandacht legt open 
wat je eerder niet zag. 

Eigenlijk wist ik dat ook wel. Vorig jaar 
wandelde ik met een boswachter mee. Ik 
zag bomen, gras, de blauwe lucht en zo 
hier en daar een bruine paddenstoel. En 
dat vond ik al heel wat. Totdat hij begon. 

“Kijk”, zie hij: “Hier heeft een ree aan een 
braamblad geknabbeld.” Hij zag het aan de 
manier waarop het blad was afgescheurd. 
Even verderop zag hij een vossenspoor. 

“Tegen die boom heeft een wild zwijn staan 
schuren.” Hij zag spechtennesten, een 
geplukte duif, en drollen van een das. Zag 
ik het ook? Ja, nu hij het had gezegd wel.

Maar wat vergeet je zo’n ervaring weer 
snel! Ik denk wel eens: ik vind de afge-
lopen coronajaren saai, omdat ik te 
oppervlakkig leef. Ik denk dat er niets 
gebeurt. Het is niet waar. Dit is waar: ik 
heb te ongevoelige antennes.

Ik heb me voorgenomen in het jaar dat 
voor ons ligt, elke dag even stil te staan. 
Diep adem te halen en goed te kijken, te 
voelen, te luisteren. Om zo de gevoelig-
heid te oefenen en mijn innerlijk te sterken. 
Voorlopig kunnen we niet in de breedte 
leven. Je kunt ook in de diepte leven. In die 
diepte is minstens zo veel als in de breedte. 
Die diepte wil ik leren kennen.

Zoals Jules Deelder ooit schreef: Hoe ver-
der men keek, hoe groter het leek.

Ik wens u een enerverend nieuw jaar toe, 
vol opgemerkte details.

wintercyclamen
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NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER

L – O – L 
Nynke Krist-Talsma

Change the name of the village, change it’s 
nature. 

Er zijn lieden die het Foxwolde van de 
afgelopen tijd kennelijk niet meer bliefden. 
Nee, de ruimte, de groene velden, het bos… 
het is niet genoeg meer. Er zijn oorden 
waar het beter toeven is, zo werd gesteld. 

Men had er een simpele oplossing voor. 

In de huidige tijden snappen we allemaal 
de wens achter deze actie. Meer vrijheid, 
meer kunnen doen wat eerder kon.

Een beetje opruien ook. Juist wel passend 
bij de aard van het dorp. Niet demonstre-
ren op de Dam, of hè, op de Grote Markt. 
Nee, in het diepst van de nacht, weg van 
de gebiedende ogen van een ouder, school-
hoofd of dominee. Opgestookt door je 
maten en de energiekick die een redbulle-
tje met pringels geeft. 

Ik moet zeggen, ik vind het wel aardig. 
Beter dan dat tietenbos van laatst. Dat 
stootte de feministen tegen het verkeerde 
bor… eh been. Al is het noemenswaar-
dig dat er een tegenactie in stelling werd 
gebracht, die het wel verdiend had tot 
stand te komen.

Ik vraag me af of er achter deze actie een 
dieperliggende gedachte zit. Is het werke-
lijk protest of is het vooral de schallende 
lach die hen hiertoe bracht?

Met oud&nieuw kwamen wij de jeugd 
tegen. Op een bekende T-splitsing in wat 
nu Antwerpen heet, stonden ze stil. Het 
vroegere paard-met-wagen vervangen door 
een trekker-met-kar. Op de kar lagen de 
karbietbussen die we de hele dag al had-
den horen knallen. Wat bleek, de as was 
geknapt dus ze konden niet verder. Aan 
het humeur kon het niet liggen. Er werd al 
gegrapt dat het jaar daar maar uitgezeten 
moest worden.

Ik keek en mijmerde er een jaar of 10 bij. 
Mínstens 10 jaar. Eerder niet. Mijn arme 
moederhart. Ik zag mijn knapen meedoen. 
Knallen, lallen en vooral heel veel lol.

Toe maar jongens en dames. Blijf je ding 
doen. Reflecteer een enkele keer over 
het doel en bereik van je actie, dat houd 
je scherp. Maak vooral de boel gezellig 
met elkaar. Dan heb je die metropool niet 
nodig. Op 1,5m afstand dan wel hè        en …

… Ruim je zooi op!

😉😉 



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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INGEZONDEN

Het verhaal met de kip in de nacht- de ontknoping! 
Iris Sommer

Vorige keer vertelde ik jullie van de verdwijning en onverklaarbare terugkeer van de 
kip in de nacht. Jullie mochten meedenken over de meest waarschijnlijke oorzaak van 
haar terugkeer. En ik beloofde jullie een ontknoping. Hier komt-ie! 

Laten we eerst eens kijken welke verkla-
ringen het niet waren: 
h variant 1: de kip kan het deurtje open. 

Nee dat was het niet. Ze had het name-
lijk onmogelijk van binnen af weer 
kunnen sluiten.
h variant 2: de lieve buurman m/v.        

Die hebben we zeker in Roderwolde, 
maar ditmaal waren zij het ook niet.
h variant 3: kip graaft leger.                    

Niet helemaal, maar deze variant komt 
wel het dichtst bij de waarheid.
h variant 4: vos wordt vega.                    

Nou, hij peinst er nog niet over!

Laat ik bij het begin beginnen. 

Nadat mijn man me op mijn werk belde om 
de blijde boodschap van de teruggekeerde 
kip te brengen, kwam ik die avond in het 
donker thuis. Zoals altijd tilde ik het dakje 
van het kippenhok op om me te verkneu-
kelen aan een voltallig kipgezelschap. Maar 
nee, wederom slechts een enkel eenzaam 
beest! Gauw de zaklamp erbij en de hele 
ren afgeschenen op zoek naar een kip. Zou 
ze dan toch een leger graven?! Nee! Dat 
deed ze niet, er was geen kuil-met-kip te 
bekennen. Toen herinnerde mijn man me 
eraan dat hij in de zomer, op mijn verzoek, 
een heuse hanenbalk had gebouwd in het 
kippenhok. Het leek me belangrijk dat de 
kippen ook hun mannelijke kanten ver-
kenden, pluimvee is ook vaak non-binair. 
En die genderdiversiteit begint natuurlijk 
op de hanenbalk. De hoge stok in de nok 

van het hok hadden de dames echter straal 
genegeerd. Tot voor kort…

Die hoge stok zit precies boven het raam-
pje en je ziet het niet wanneer je het dakje 
optilt.

Pas toen ik met mijn hoofd om de bocht 
ging, haar in de kippenpoep en zaklamp 
naar boven scheen, zag ik haar zitten: 
Klaar op de hanenbalk. Daar had ze geze-
ten al die tijd dat we haar kwijt waren. De 
lange donkere dagen voor kerst, was het 
wegfietsen in het donker, werken als het 
licht is en terugkeren in het donker. In die 
donkere uren zat Klaar in de nok, waar ik 
haar niet kon zien. Ze is dus nooit wegge-
weest, maar wel zoek.
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Dorpsagenda

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

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

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

installatietechniek
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INGEZONDEN

Vroege kerst
Agnes Germeraad

Het is zondag 19 december, een dag na de 
persconferentie die voor zóveel mensen 
weer zó ingrijpend zal zijn. Het sombert 
buiten maar het is niet koud.

Daarnet een korte wandeling gemaakt.

Het is onderhand half vier….tijd voor kof-
fie en ook maar de kaarsjes aan. Dan is er 
ineens muziek, heel zacht. Waar is dat?

Deur open en het geluid komt duidelijk van 
buiten, het zijn blaasinstrumenten en ze 
spelen een kerstlied! Jas en laarzen aan en 
op zoek….

Dichtbij, in de tuin van Trieneke en Jaap 
Aukema, staan twee blazers in Dickens-
outfit. Ze spelen het één na het andere 
kerstlied. Twee handjesvol publiek en 
natuurlijk de Aukema’s. Het is zó mooi en 
bijzonder ineens! Na elk lied bedanken we 
met applaus en als het toch écht begint te 
miezeren kondigen de muzikanten hun 
laatste nummer aan:

‘We wish you a merry Christmas ‘….we zin-
gen hier en daar voorzichtig mee.

Daarna scheiden de wegen. Zo maar, een 
week eerder dan gedacht is het al kerst!!



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    

 



 

 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


