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Van de redactie
Ilse Blaauw

Geen buurtnieuws in deze Wôlmer. 
Schijnbaar hield Roderwolde e.o. een 
soort winterslaap de afgelopen tijd, in 
afwachting van het loslaten van coro-
namaatregelen. Maar inmiddels is de 
boodschap: we gaan versoepelen!

Dat betekent dat we weer los kunnen. 
Er staan inmiddels gelukkig weer vele 
activiteiten op stapel! Zie hiervoor de 
diverse aankondigingen , maar ook de 
dorpsagenda achterin. Heeft u zelf nog 
activiteiten die niet zouden misstaan in de 
Wôlmer? Meld ze vooral aan!

Ook aandacht voor historie in deze edi-
tie. Zowel op Het Palet, als het Rowolmer 
archief als Ada van Dijk nemen u mee in 
de rijke geschiedenis van Roderwolde 
en in het algemeen. En  uitgeverij De 
Kleibosch kondigt een nieuw boekje aan. 
Ook wij zijn samen met Dirk Magré bezig 
een boekje samen te stellen. Vindt u het 
leuk om zijn columns in boekvorm te ont-
vangen? Als abonnee krijgt u deze gratis, 
maar alleen als u zich hiervoor heeft aan-
gemeld. In deze Wôlmer leest u hoe u dat 
doet.

Ik verheug me er op u te treffen op de vele 
activiteiten die op stapel staan. Wordt het 
de opschoondag? NL Doet? Lasergamen of 
Pubquiz? Of de algemene ledenvergadering 
van Dorpsbelangen. Gelukkig, het mag 
weer, en er is zelfs te kiezen! 

In dit nummer

4 Schoolnieuws
Bovenbouw 4

Peuterspeelzaal Dreumes 9

Flessen-inzamelactie OBS het Palet 10

BSO De Boemerang 10

13 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 13

Buurtvereniging Haarveen - 
Haarveensedijk e.o. 14

Jacobskerk Roderwolde 16

Redactioneel nieuws 16

Rowolmer Archief 17

18 AANKONDIGING Op kroegentocht in en 
rond Roderwolde

19 COLUMN Scheuren....
20 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 

Onlanden
Landelijke tuinvogeltelling 2022 21

23 VAN ONDER DE WIEKEN Januari en februari: 
Rustig in en om de molen

24 NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER  Het 
C-woord

27 RONDJE OM DE KERK Scheve klok
30 INGEZONDEN Camping Meerzicht aan het 

Leekstermeer
33 AANKONDIGING Sportgala Drenthe 
34 Dorpsagenda
34 Colofon

grote foto voorkant: NederlandSchoon



 De Wôlmer  februari 2022  pagina 4

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Groepen naar huis
Het nieuws staat er vol mee: tekort aan 
onderwijspersoneel, hele klassen naar 
huis, Corona en alle gevolgen van dien, 
leerkrachten ziek… Tot op heden konden 
we ons op Het Palet nog altijd goed red-
den. Het ging niet altijd makkelijk, maar 
het lukte. Afgelopen weken lukte het voor 
het eerst niet en werd datgene, waar we al 
zo lang voor gewaarschuwd hadden, wer-
kelijkheid: we moesten groepen naar huis 
sturen. Met pijn in ons hart. 

De put met personeel is nu echt leeg. Er is 
momenteel geen enkele invaller beschik-
baar. Er is een klopjacht ontstaan op 
mensen met onderwijsbevoegdheid. Alle 
scholen zitten om vervanging te sprin-
gen en vissen in dezelfde vijver. Op onze 
school proberen we het, wanneer mogelijk, 
intern op te lossen.  Maar hieraan zit een 
grens.

Groepen naar huis…  Waarom doen we dat?
Doordat we de groepen steeds moeten 
verdelen, en schuiven met leerkrachten, 
ondervinden alle groepen hier veel hinder 
van. Lopende zaken gaan niet door, les-
stof wordt niet (voldoende) aangeboden en 
taken van de leerkrachten blijven liggen. 
Eigenlijk betekent elke dag dat we dit doen 
dat er geen kwalitatief onderwijs gegeven 
kan worden. Dat is niet wat we willen. We 

begrijpen dat het voor ouders heel lastig is, 
daarom zijn we heel terughoudend in het 
nemen van deze beslissing.

Spelen op het plein na schooltijd
Na schooltijd wordt er door veel kinde-
ren gespeeld op het plein. Dat vinden 
wij heel leuk en gezellig. Toch komen er 
soms berichten onze kant op van minder 
fijne momenten. Hoewel wij daar wei-
nig aan kunnen doen, vinden we het wel 
belangrijk u er op te attenderen dat er na 
schooltijd geen toezicht gehouden wordt 
op het plein. De BSO neemt alleen ver-
antwoordelijkheid voor de leerlingen die 
aangemeld zijn voor die dag.

Toetsperiode CITO
Twee keer per jaar worden alle kinde-
ren van school getoetst op het gebied van 
taal, lezen en rekenen. Daarvoor gebrui-
ken 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.

Bovenbouw

In de vorige Wôlmer heeft u er al over 
kunnen lezen. Op school werken we met 
Blink geïntegreerd. Dit is een methode 
voor wereld oriëntatie. Waar vroeger als 

vakken aardrijkskunde, geschiedenis, 
maatschappijleer, natuurkunde en biologie 
allemaal apart aan bod kwamen, brengt 
Blink dit allemaal tezamen. 
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Ook groep 6/7/8 werkt deze periode aan 
het thema wereld. De kinderen zijn druk 
bezig met allerlei opdrachten. Denk aan 
opdrachten over Europa, andere wereldde-
len, talen, landschappen, klimaten, dieren 
en culturele verschillen…

Thematafel op de gang. 

Constant maakte deze, zeer gedetailleerde, 
kaart van Rome.

Daan en Valerie maakten in een atelier 
deze kunstwerken van de aarde. Het heelal 
hebben ze toegevoegd door met witte verf 
te spatten. Een mooi eindresultaat!
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De groep maakte ook verschillende muur-
kranten. Op deze muurkranten staan leuke 
feitjes en weetjes... 

Lottie maakte een landkaart van Italië met 
een legenda / zoekopdracht. 

Nienke maakte deze kaart van Afrika. 
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verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

www.esthervandijk.eu
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BRILLEN  •  CONTACTLENZEN  •  OOGMETING  •  PASFOTO’S

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

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

WWW.BIJALEXBRILLEN.NL

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

   esther4singing@gmail.com   +31651767081
esthervandijk.eu

zangcoach   mezzosopraan   dirigent

  Neem contact op voor een gratis proefles!
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Peuterspeelzaal Dreumes

Waar de basisscholen in december weer 
plotseling dicht moesten mocht de peu-
terspeelgroep gelukkig open blijven, zo 
hebben we met elkaar het jaar nog gezel-
lig kunnen afsluiten en afscheid kunnen 
nemen van Juf Iekje.

Maar ondertussen is 2022 alweer bijna 
twee maanden oud en ik heb geen idee 
waar die twee maanden gebleven zijn , cli-
ché maar waar. We mochten twee nieuwe 
peuters verwelkomen : Abel en Eline 
komen ook spelen op de peuterspeelgroep 
, dat vinden wij super gezellig! Helaas gaan 
er binnenkort ook peuters afscheid nemen 
dus heeft u / kent u een peuter van 2 jaar ? 
Neem gerust eens contact op!

Met de peuters hebben we het gehad 
over het thema : Winter. Hoewel we in 
Nederland natuurlijk weinig echte winters 
kennen hebben we toch met scheerschuim 
en maïzena sneeuw gemaakt, heerlijk 
ontdekken! Natuurlijk ook veel gelezen en 
geknutseld rondom dit thema. 

Vanaf 29 januari hadden we de nationale 
voorleesweken. Het boek dat dit jaar cen-
traal stond was: Vos gaat een stukje rijden. 
Verschillende activiteiten gedaan rondom 

dit boek. Zo gingen de peuters knutselen 
over vos, liedjes leren en gingen we op 
diverse manieren het boek lezen. 

Omdat de voorleesweken altijd een 
beetje een feestje zijn hebben we ook nog 
smoothies gemaakt van appels, peren en 
bananen , mmmmh dat smaakte wel! Ook 
hebben we nog op een ochtend  i.p.v. alleen 
fruit rijstwafels versierd met fruit / groen-
ten waarvan we gezichtjes maakten. Een 
leuke manier om de peuters met meerdere 
soorten fruit en groenten in contact te 
laten komen. De peuters gingen zelf probe-
ren om de rijstwafels te smeren , wat goed 
is voor de motoriek maar vooral ook voor 
het zelfvertrouwen, als je ziet dat het lukt 
, glunderen ze van oor tot oor en dat is het 
mooiste wat er is! 

Nieuws van de peuterspeelgroep! 
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Flessen-inzamelactie OBS het Palet

Afgelopen jaar hebben we in januari een 
statiegeldflessen inzamelactie gehouden. 
Dit had een mooie opbrengst geleverd voor 
school en daarom hebben wij er voor geko-
zen om deze inzamelactie nog een keer te 
gaan houden. Vanaf 3 januari staat er bij 
school (ingang halletje ) een grote con-
tainer waar statiegeld flessen ingeleverd 
kunnen worden. En ongetwijfeld heeft 
iedereen wel een paar lege flessen om zo 
een steentje bij te dragen voor school! Wel 
vragen wij u geen glas in te leveren, kratjes 
bier daarin tegen zijn van harte welkom!  
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om ze 
zelf op school af te geven schiet u dan één 
van de schoolkinderen aan? Ook zullen zij 
met de skelters door het dorp gaan om de 
flessen bij u op te halen. Deze datum wordt 
nog bekend gemaakt.

Alvast bedankt! Het Palet

BSO De Boemerang

Krijgen we nog winter of gaan we naar het 
voorjaar? Onze kinderen en wij zijn enorm 
benieuwd naar de aanleg van het nieuwe 
buiten terrein! We denken dat het een 
enorme aanwinst zal zijn. De BSO kinde-
ren zijn echte "buiten kinderen"! Maar tot 
dusver wordt er ook veel binnen gespeeld, 
we knutselen veel,we koken en bakken, 
we kleuren en verven, we kleien,we hou-
den speurtochten, we spelen met de WII, 
en we spelen ook veel buiten, blikspuit is 
populair!

In Maart komt er een nieuw meisje bij op 
de donderdag!  Welkom Marlou!

Er zijn ook 2 dames die straks naar de mid-
delbare school gaan, en dus binnenkort 
afscheid moeten  nemen. Maar dat duurt 
gelukkig nog een poosje!

Onlangs werden we verrast, er stond een 
tas vol kleurboeken en stiften en stickers 
op de groep. Heel lief en dit wordt ontzet-
tend gewaardeerd. De kinderen willen 
graag iets terugdoen, dus als u in de buurt 
bent, er staat iets lekkers klaar! 

Groeten Inge en Jennifer
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V o l w a s s e n e n

1 7 . 0 0  u u r

1 9 . 0 0  u u r

2 0 . 0 0  u u r

2 1 . 0 0  u u r

T I JDEN

5 euro p.p.
Het dorpshuis is tijdens de lasergame open voor een drankje.
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Route voor gladheidsbestrijding
Wij zijn al geruime tijd in gesprek met de 
gemeente over de route voor gladheidsbe-
strijding.  Als dorp zouden graag zien dat 
de Brunlaan (= fietspad richting fietstun-
nel) ook wordt gestrooid zodat we vanaf 
Roderwolde en de omliggende dorpen bij 
gladheid veilig Groningen/Eelde en vv 
kunnen bereiken, zonder dat we daarvoor 
moeten omfietsen. Op 21 januari ontvin-
gen wij een brief van de gemeente dat ze 
de route voor gladheidsbestrijding niet aan 
gaan passen.  Omdat wij ons daar niet in 
kunnen vinden gaan we bezwaar aanteke-
nen en de gemeente vragen het besluit te 
heroverwegen. Wij houden u op de hoogte!

Aankondiging ALV
Wij hopen dat we na 2 jaar weer een ALV 
mogen organiseren, de datum hebben we 
al vastgesteld. De locatie en agenda volgen 
binnenkort.

Nieuw bestuurslid 
Wij zoeken een nieuw lid voor ons bestuur. 

Lijkt het u leuk om een bijdrage te leve-
ren aan de leefbaarheid van ons dorp en 
op te komen voor de belangen van onze 

inwoners, neem dan voor meer informatie 
contact op met een van de bestuursleden.

Landelijke opschoonactie 19-03-2022
Helpt u ons mee met het opruimen van 
zwerfafval in Roderwolde eo?

Ook dit jaar doen we weer mee met de lan-
delijke opschoonactie, in samenwerking 
met de Gemeente en Unive.
h Wanneer: Zaterdag 19 maart 2022
h Tijd: 09.00 uur
h Waar: Verzamelen bij het Doedensplein
h Opgave: Via 

info@dorpsbelangenroderwolde.nl of 
bij 1 van de bestuursleden.

Noteer deze datum in de agenda! 

AANKONDIGING

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen

 Donderdag 24 maart 2022 20.00 uur

Locatie en agenda volgen



 De Wôlmer  februari 2022  pagina 14

Voor koffie/thee/fris met wat lekkers 
wordt uiteraard gezorgd, samen maken we 
er een gezellige ochtend van.  We rekenen 
op u, tot de 19-de maart!

Dorpsschouw 07-04-2022
Wij hebben al meerdere punten voor 
de schouw ontvangen, dank daarvoor. 
Heeft u ook nog schouwpunten, geef 
deze dan uiterlijk eind maart door via 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl of bij 1 
van de bestuursleden.

Groeten van Rina Jansma (voorzitter), Bert 
de Rouw (secretaris), Gerda Roelofsen 
(penningmeester), Henk van Sloten (lid), 
Erik van der Veen (lid), Inge Noordhof 
(lid)

Buurtvereniging Haarveen - Haarveensedijk e.o.

In de Wôlmer van december liet buurt-
vereniging Haarveen - Haarveensedijk 
e.o. weten dat zij met behulp van sponsors 

een fairybel hebben aangeschaft. Helaas is 
hierbij de bijbehorende foto niet geplaatst. 
Daarom bij deze alsnog!

 



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    

 

Dit kan uw advertentie zijn.

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

De kerk staat elke dag open vanaf 9.00 uur. 
Je hoeft niet naar binnen. Het kan wel. Het 
is een fijne, stille ruimte, waarin het licht 
speelt en danst. Je kunt een kaarsje opste-
ken. Of even naar de schilderijen kijken. 
Je kunt stil zijn, wat lezen, of aan de kerk 
voorbij lopen. Dat kan altijd.

Elke eerste dinsdag van de maand is 
er koffiedrinken in het Jeugdgebouw, 
Pastorielaan 2, vanaf half tien. Voor ieder-
een die even zin heeft in een praatje of een 
bakkie. Van harte welkom. Eerste keer: 1 
maart.

Oeds Keizer heeft zich gemeld om het 
Kerknieuws rond te brengen. Dank je wel! 
Heel fijn. We nemen contact met je op, als 
dat al niet is gebeurd.

Soms luidt de klok voor iemand die uit 
de tijd is gekomen. Ik zet altijd een klein 
tekstje daarover op de facebookpagina van 
Roderwolde. We luiden natuurlijk voor 
iedereen. Altijd om negen uur. Je hoeft het 
alleen bij ons aan te vragen en we zorgen 
er voor. 

Met een hartelijke groet aan alle 
Rowolmers,

Sybrand van Dijk, dominee

t. 06-39591901

Redactioneel nieuws

Boek Van onder de wieken
Enkele jaren geleden heeft de Wôlmer 
voor haar abonnees en andere belangstel-
lenden 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.

We hebben inmiddels al een aantal 
aanmeldingen binnen, maar er kunnen 
zeker nog meer bij. Wacht daarom niet 
en meld u aan!

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.
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Rowolmer Archief

(School)feesten van vroeger - deel 14 
Het programma voor het volksfeest was 
eigenlijk maar saai, elk jaar waren er 
dezelfde rubrieken. Dat gold ook lange tijd 
voor het schoolfeest: altijd een draaimo-
len. In 1931 plaatste meester Cremer een 
advertentie voor iets nieuws: een pop-
penkast! Misschien was dit voordeliger 
dan een draaimolen en het was tenslotte 
crisistijd.

Het was de bedoeling om er iets moois 
van te maken, met zelfs een echte optocht 
waaraan veel zorg werd besteed. Helaas 
viel deze dag in het water, maar de 
Rowolmer jeugd bleek gelukkig niet van 
zout:

Nog steeds werd het schoolfeest aan het 
eind de zomer gehouden, net als het jaar-
lijkse dorpsfeest. Over dat feest in 1932 
weten we dat de te winnen prijzen de 
gebruikelijke kunstvoorwerpen waren, 
maar gelukkig werd alles volgens het ver-
slag “opgeluisterd door prachtige muziek” !

Naast deze feesten waren er natuurlijk 
de jaarlijkse schoolreisjes en dat waren 
ook hele gebeurtenissen. Het huren van 
een autobus voor het vervoer was al een 
paar jaar normaal en er waren verschil-
lende aanbieders. Zonder een collecte in 
het dorp was er geen geld, maar ook met 
die inkomsten was het een kwestie van 
zorgvuldig de prijzen vergelijken. De 
oudercommissie vond het niet eenvoudig:

“Vergadering van de Oudercommissie en 
personeel in de school te Roderwolde op 14 
Juli 1933 ’s avonds 7 uur.
De voorzitter opent de vergadering en heet 
allen welkom en constateert dat deze ver-
gadering ten doel heeft het bespreken van 
het jaarlijks schoolreisje voor de leerlingen 

der school. Verschillende plannen 
worden in bespreking gebracht o.a. 
naar Schiermonnikoog en een reisje 
over Oranjewoud naar Giethoorn. 
Naar Schiermonnikoog heeft nogal 
bezwaren wegens de hoog kosten 
en misschien niet algemeene deel-
name. Het reisje naar Giethoorn 
vind nogal bijval en de heer Bijsma 
wil dat dan ook maar direct vast-
stellen. Besloten word om beide 
plannen nog eerst aan te houden en 
naar de kosten van Autobussen bij 
Veninga en anderen te informeren.

Door de kinderen zal met een 
lijst worden gecollecteert om de 
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noodige financien bijeen te krijgen waarna 
spoeden weer een vergadering zal worden 
gehouden. Nog word besloten om met de 
kleinste kinderen dit jaar niet naar Norg 
maar Paterswolde te gaan en de kinderen 
boven 10 jaar die nog niet in de 4e klas zijn 
met de grooteren te laten meegaan. Als 
datum word voorloopig gesteld kleinen 26 
Juli groten 28 Juli. Sluiting

Vergadering op 24 Juli 1933 ’s avonds 7 
uur in de school. Alle leden en personeel 
aanwezig.
De heer Cremer brengt verslag uit over de 
onderhandelingen met de Autobus onder-
nemers. De Paterwoldsche tram vraagt fl. 
72 de Gado fl. 75 en de heer Veninga fl. 40, 
zoodat de laatste dan ook direct is aange-
nomen voor het reisje naar Giethoorn en 
naar Paterswolde met de kleinen voor fl. 
10 vrij van tol. 

Hierna word een begrooting van de kos-
ten opgemaakt en de uren van vertrek 
vast gesteld waarna de vergadering word 
gesloten. “

Nog steeds werd op sommige wegstuk-
ken, zoals bij Peizerpol, tol geheven. Of de 
schoolbus had ontheffing, of de chauffeur 
kende een slimme route om “vrij van tol” 
te zijn.

AANKONDIGING

Op kroegentocht in en 
rond Roderwolde
Ada van Dijk

Tegenwoordig is er op een mooie zomerdag 
overal in Roderwolde en omgeving volop 
gelegenheid om even bij te komen van de 
dagelijkse beslommeringen. Het Paviljoen 
van Pool aan het Leekstermeer zit in het 
weekend vol met Stadjers en andere bui-
tenlui.  Het Rode Hert is op zondag een 
geliefde pleisterplaats voor fietsers en 
echte Rowolmers. Muziekliefhebbers kun-
nen hier hun hart ophalen aan de klanken 
van Hans en zijn saxofoon.. In het winter-
seizoen is er natuurlijk geen betere bruine 
kroeg te vinden dan het café van Marten 
Scheepstra in Foxwolde.

Al deze gelegenheden hebben een rijke 
geschiedenis; een enkele, zoals het 
Rode Hert, gaat terug tot in de 16e eeuw. 
Maar ook de recreatie op en aan het 
Leekstermeer bestaat al meer dan hon-
derd jaar en Marten Scheepstra is de trotse 
nazaat van meerdere generaties kroeghou-
ders op de zelfde plaats. 

In het verleden waren er in Roderwolde 
en omgeving echter veel meer herber-
gen, kroegen en stille knippen. Een van 
de bekendste was Eyteweerd aan de 
Roderwolderdijk, waar het voorgeslacht 
van de familie Oosterhof eeuwen lang 
een logement annex bakkerij en bierbrou-
werij beheerde. Ook langs de grens met 
Groningen werd in bijna ieder huis handel 
gedreven en een borreltje geschonken.

In deel 4 van de HISTORISCHE REEKS 
RODERWOLDE wordt de geschiedenis van 
de oude en de huidige kroegen en cafés uit-
gebreid beschreven. Herbergen en kroegen 
in en rond Roderwolde wordt gepresenteerd 
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op zaterdag 19 maart a.s. Het boek bevat 
136 pagina’s en veel foto’s van toen en nu.

Men kan zich van te voren inschrijven 
via email: 25.vaneerden@netvisit.nl of 
met een briefje in de brievenbus aan de 
Roderwolderweg 25, Foxwolde. De prijs bij 
voorinschrijving is  15,-, later in de boek-
handel  17,50. Op zaterdag 19 maart is er 
tussen 16.00 en 17.30 uur gelegenheid om 
de bestelde boeken op te halen in het Rode 
Hert.

COLUMN

Scheuren....
Un Rowolmer

Hij haar net zeuven doezend euro kre-
gen, omdat hij een anvraog daon haar veur 
schaode vanwege het gas in Langel. Zien 
buurman haar zolfs vieftien doezend 
vangt, zee ‘e. En raor, hij mus der wat om 
lachen, de overburen kregen niks. Waorom 
wus e ok niet, mor wat kon het hum sche-
len, hij haar de centen binnen. “Elk hoes 
het wel wat scheuren, waor dat van komp, 
ik weit het niet, mor je kunnen het ja altied 
proberen”, ging e wieder. “As Corona veur-
bai is, gao ik met de vrouw mooi een paor 
weken op stap”. Hij was zo wies as een 
sprutter. 

Een tiedie leden kreeg ik bericht da’j ok 
een anvraog doun kunnen veur viefdoe-
zend euro. Dat was dan einmaolig en nao 
die tied ko’j der ok niet meer op terugkom-
men. Ze kwamen ok niet bai je thoes om 
je anvraog te controleren. Foto’s van de 
scheuren ko’j met opsturen.

Ik mus geliek denken an ’t verhaol hierbo-
ven …. Ik kon in hoes eigelks gien scheuren 
vinden, mor je kunnen het ja altied pro-
beren. Papieren invuld en opstuurd. Tot 
mien verbaozing laag der binnen een paor 
weken een breif in de bus met ‘n aofwie-
zing. As ik der meer over weiten wol, dan 
mus ik mor eem bellen.

De man an de telefoon zee dat het allennig 
opschrieven da’j ok scheuren hebben, toch 
echt niet genog is. Je mussen der ok foto’s 
van opsturen. 

Ik zeg tegen hum: “Het is toch raor dat jan 
en alleman zo mor een paor doezend euro 
krig omdat der hier en daor een scheurtie 
in een muur zit en dat de mensken die al 
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Zoals ieder jaar verblijven er ook deze 
winter weer duizenden ganzen in de lan-
derijen rondom Roderwolde. Ze voeden 
zich met het gras dat voldoende aanwezig 
is, omdat de koeien op stal staan en er in 
deze tijd ook niet gemaaid wordt. Ganzen 
eten veel gras, ze verteren maar een kwart 
tot een vijfde van de hoeveelheid die ze 
opeten, De poep bestaat dan ook voor het 
overgrote deel uit half verteerd gras. De 
soorten die we momenteel aantreffen zijn 
vooral grauwe gans, Canadese gans, brand-
gans, rietgans en kolgans. Ook zitten er wat 
nijlganzen tussen, maar die zitten nooit in 
grote groepen bij elkaar, meestal slechts 
een koppel. De andere soort in Nederland, 
de rotgans, zul je hier niet gauw zien, die 
verblijft vooral in het kustgebied.

Brandgans en Canadese gans lijken erg op 
elkaar. Allebei een zwarte hals met een 
witte wang. De brandgans is wat kleiner 
en heeft zijn oog in het witte gedeelte van 
de wang, terwijl het oog van de Canadees 
in het zwarte gedeelte zit. Ook de grauwe 
gans, de rietgans en de kolgans zijn moei-
lijk van elkaar te onderscheiden. De 
grauwe gans is van deze drie de grootste, 
maar lijkt veel op de andere. Zijn witte 
stuit is wat duidelijker, evenals de oranje 
kleur van zijn snavel en poten. De snavel 
van de rietgans is voor een deel zwart, ter-
wijl de kolgans een witte kol op zijn snavel 
heeft (zie foto). Als je ganzen zonder kol 
tussen de kolganzen ziet, betekent dat niet 
altijd dat het rietganzen zijn, want jonge 
kolganzen hebben nog geen kol.

jaoren deip in de ellende zitten, nog amper 
een cent zein hebben. Dus bai mai zit der 
een behoorlijke breuk in het vertrouwen, 
mor ja, van die scheur kan ik gien foto van 
maoken.“

Het bleef stil an de aandere kaant…. “Het 
is toch hartverscheurend “, zee ik, “dat ze 
mensken een dag laang in een rieg lao-
ten staon, om ze dan te zeggen dat ze te 
laot bennen omdat de subsidiepot leeg is! 
Mor ja van die scheur kan ik ok gien foto 
maoken.

“Ik snap wa’j bedoulen”, klonk het an de 
andere kaant en toen was het weer stil….

Of moet ik mien vrouw eem roupen, zee 
ik. Want die is ok zo hellig as wat en as die 
de scheur opentrekt, nou dan be’j nog niet 
jaorig. Daor kan ik trouwens wel een foto 
van maoken.

Zo haar zun gesprek lopen kunnen, as ik 
warkelijk de papieren opstuurd haar veur 
die viefdoezend euro. Mor dat heb ik neit 
daon, ik heb ze verscheurd.

Gewoon omdat der gien echt grote scheu-
ren in ’t hoes zitten en omdat der dan weer 
tied en centen gaon zaoken die veul min-
der belangriek bennen dan die ellende in 
Grunnen. Mor het bliekt dat vandaog de 
dag de meiste mensken allennig an heur-
zölf denken. Hou kan het aans dat bai de 
leste stemmeraai veur de Tweide Kaomer 
huil Grunnen blauw kleurt, blauw van een 
partaai die de leste jaoren zug niks van 
de Grunnigers antrokken het. Het zal mai 
benaaien wat der straks in meert bai de 
gemeinteraod oetkomp!
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Foeragerende ganzen in De Onlanden

Terwijl ganzen overdag in grote groe-
pen in de weilanden foerageren, trekken 
ze ’s nachts naar watervlakten om daar 
wederom in groepen te slapen. Daar zijn ze 
veilig voor de vos en kunnen ze als groep 
ook andere predatoren, zoals de zeearend, 
in de gaten houden. Ganzen en eenden 
slapen vaak met één oog open, waarbij ze 
de lucht in de gaten houden. Ze kunnen 
slapen met één hersenhelft, terwijl andere 
helft alert blijft.
Ganzen in de vroege ochtend op het water

Dat de vos vooral ’s nachts een groot 

gevaar vormt voor de ganzen weten ze ook 
bij de Engelhoeve aan de Achtersteweg. 
Ondanks alle beschermende maatrege-
len (schriklicht, schapen erbij in de wei, 
ophokken) zijn daar van de zeven tamme 
ganzen nog maar vier over. 

De andere drie zijn in de afgelopen tijd 
door een vos verschalkt. De gevonden 
prooiresten in de omgeving zijn daar het 
bewijs van.

De vier ganzen van de Engelhoeve 

Landelijke tuinvogeltelling 2022

De ‘winnaar’ van de landelijke 
tuinvogeltelling 2022.   

Foto: Lia Snoek
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Wij doen mee aan 
NL-doet!
12 maart

NL-DOET IS DE GROOTSTE
VRIJWILLIGERSACTIE VAN
NEDERLAND. WIL JIJ EEN

DAGJE KOMEN HELPEN? JE
MAAKT KENNIS MET

VRIJWILLIGERSWERK, HELPT
HET DORPSHUIS ÉN HET IS NOG

GEZELLIG OOK!
 
 

KOM OP 12 MAART 9.30 BIJ HET
DORPSHUIS.

 
DORPSHUISRODERWOLDE@GMAIL.COM

WWW.NLDOET.NL
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VAN ONDER DE WIEKEN

Januari en februari: Rustig in en om de molen
Dirk Magré

Wel olie geslagen; géén bezoekers
Op 5 februari is een groepje olieslagers 
weer druk in de weer geweest om het oude 
ambacht te laten herleven.

Bij deze gelegenheid werd ook een nieuwe 
olieslager ingewijd in deze ambachtelijke 
werkwijze.

Gelukkig melden zich via de website nog 
steeds weer nieuwe enthousiastelingen 
aan om een bijdrage te leveren in de molen. 
Zij dragen daardoor bij aan de instandhou-
ding van de kennis over het oude ambacht.

Door de molen actief in te zetten blijven 
we ook een grote aantrekkingskracht uit-
oefenen om eventuele bezoekers.

We duimen er met ons allen voor dat 
we komend seizoen (22 april t/m 18 

september) weer volop bezoekers kunnen 
en zullen ontvangen.

Hoogwerker voor de molen

Oplettende voorbijgangers hebben op 28 
januari een hoogwerker bij de molen zien 
staan. Deze was er om wat herstelwerk een 
onderhoud aan het riet te verrichten.

In december meldde ik al dat de kauwtjes 
het voorjaar in hun kop hadden. Dit had 
tot gevolg dat er riet uit het achtkant was 
gesjord:

Van onder de wieken 

Januari/februari: 
rustig in en om de molen. 

Wel olie geslagen; géén 
bezoekers Hoogwerker voor de molen 
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Ook op andere plekken. Dit moest worden 
hersteld.

De plekken zaten aan de achterkant van de 
molen. Daar konden ze met de hoogwerker 
niet bij. Werd dus “ouderwets” op de lad-
der. De hoogwerker werd wel gebruikt om 
het mos op de kap te verwijderen.

(beide foto’s met de hoogwerker zijn Van 
Harm Jansen)

Activiteiten de komende periode:
Olieslaan: Ook zaterdag 5 maart staat het 
olieslaan weer op ons programma. 

Mogelijk dat we dan de molen weer 
“gewoon” kunnen openstellen voor het 
publiek.

Zodra daar meer duidelijkheid over is, is 
dat terug te vinden op onze website en op 
de Facebook pagina van Woldzigt.

NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER

Het C-woord
Nynke Krist-Talsma

Een maand geleden opperde manlief nog 
een schrijven over hoe vermoeiend de pan-
demie is geworden. In ons geval toen niet 
eens zozeer het hebben van. Als wel, het 
geregel er om heen als je kind een snotte-
bel heeft. Ik reageerde letterlijk “ik vertik 
het daarover te schrijven, het beheerst ons 
leven veelsteveel” (Spreektaal he.) 

Deze maand ontkom ik er niet aan. Het 
kon nog een tikkeltje erger. Net als de rest 
van de Nederlanders vielen ook wij deze 
maand ten prooi aan het virus. 
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Ik zal u niet lastig vallen met welke klach-
ten wij er precies bij hadden. Interessant 
vooral vind ik hoe we het er nóg meer over 
kunnen hebben met elkaar. Letterlijk bij 
alles wat ik deed – en tja dat was toch wel 
nóg iets minder spannend dan normaal – 
moest het benoemd worden. “Tja, ik heb 
jeweetwel he…” … dus … “sta ik op het 
parkeerterrein de kinderen op te wachten 
na schooltijd, mag het plein niet op he.” … 
“doe ik het overleg vanachter de pc thuis.” 
… “zit mijn oudste tegenover me en kan 
tussendoor iets vragen. Eh nee sorry ik zei 
niks, mijn zoon vroeg iets.” Dus… “sorry, 
ik kan niet op je verjaardag komen.” … 
“lieve gastouder, kan je niet komen in ons 
huis.” Door het raam: … “fijn dat je hem 
thuis hebt gebracht. Je moet maar niet bin-
nen komen.” “Lieverd, je moet even via de 
drogist rijden de luiers zijn op, ik kan niet 
hè…”. 

En nu we allemaal uit quarantaine zijn: 
echt hét gespreksonderwerp onder zowel 
de herstelden als met de ongedeerden: 
wat heb je gemerkt, wanneer, hoe lang, 
in welke mate, waarmee hing het samen, 
wat waren instandhoudende factoren, wat 
leidde tot een terugval, hoe kom je er weer 
bovenop. 

Gisteren waren we op een verjaardag. 
Het feestje werd – ik heb het &#%!&( nog 
koud! – buiten gevierd. Wij waren nog 
niet door de poort heen of er werd al van 
verre geroepen “Wij willen het niet krij-
gen! Volgende week op vakantie. Hier is 
de scheidslijn. Daar zitten de coronalijers, 
hier wij Den Sterken lui”. Ik riep iets grap-
pig-bedoeld-maar-iets-venijnig terug. Was 
enkel afweer, ja, enkel afweer. Hoe schou-
derophalend je er ook over doet, je voelt je 
toch wat schuldig als je ‘het’ gekregen hebt.

Goed, wat alcohol in de man en de nabij-
heid werd toch gezocht. Ook toen ging het 
er dus over. De ǵezonden´ waren zowaar 
wat gefrustreerd: “We hebben bijna ons 
best gedaan het te krijgen in verband met 
die vakantie! Hoe heb je het gedaan? Oh 
men, wat als ik het nu de komende week 
krijg. Dat zou toch wel echt zo balen zijn. 
Jij betaalt de rekening dan!” Eh… dus, 
wat denk je zelf? “Enne, hoe hebben jul-
lie dat thuis gedaan? Wel of niet afstand 
gehouden?”

Al tikkend van dit stukje zit onze jongste 
naast me. “Mama jij hebt toch colona?”. Het 
is wat. Zelfs onze jongste generatie praat 
er over. Gelukkig snapt ze nog half niet 
waar ze het over heeft. Een middelbaar 
schoolkind vroeg laatst of dit in de geschie-
denisboeken terug gaat komen. Sowieso. 
Het hoe, daar ben ik benieuwd naar. 

Zo, tegen het einde van dit stukje heb 
ik hoop. Coooooroooona Corona Co 
Co Corona – Corona Corona Co Co 
Coronaaaaaa. Zingt u met mij mee? Nu mag 
het nog. We kunnen er gewoonweg nog 
niet van weg. Maar over een paar jaar – 
hoopt u met me mee? – Enkel wanneer we 
de geschiedenis beschouwen.
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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
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onder 1 
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RONDJE OM DE KERK

Scheve klok
Sybrand van Dijk

De klok luidt ongelijk, daarin lijk ik op 
haar. Ik weet niet waarom ze het zo doet. 
Ze is van 1634, dat is waar. Dan ben je niet 
meer op je best. Maar het mechaniek dat 
haar doet luiden is zo oud niet. Waarom 
dan geen regelmaat? Het is altijd een raad-
sel, waarom dingen niet perfect zijn. Een 
raadsel. En een ergernis.

Vergis ik me, of vinden we het steeds 
moeilijker om daarmee om te gaan? Ik zag 
een foto uit de jaren zestig. Het was toen 
ongetwijfeld een verleidelijke foto met 
jonge mensen. Korte broeken, blote boven-
lijven, naveltruitjes. Ook toen al. Maar 
wat mij vooral opviel was dat ze allemaal 
zo, zo menselijk waren. Tanden stonden 
scheef. Een had er grote oren. Een ander 
had een overdaad aan borsthaar. Ze keken 
daar toen niet van op, blijkbaar. Wij zou-
den gauw de beugel, de botoxspuit en de 
waxkwast pakken. Wij willen niets minder 
dan perfectie. 

Wie heeft ons dat keurslijf opgelegd? 
Waarom zou ik niet krom kunnen zijn? 
Of, doodsimpel, een ouder wordende man. 
Robert Long zei al eens: “Ik hóef toch 
niet meer aan elke mode mee te doen?” 
Blijkbaar wel.

Ook gedrag lijkt steeds meer aan normen 
en eisen onderhevig. Als kerkelijk mens 
verbaas ik mij daar wel over. Zijn we ein-
delijk van de gereformeerde kerkenraad 
verlost, worden we met elkaar ineens een 
groep ouderlingen. Op internet vuren we 
de kritiek ongefilterd op elkaar af. En als 
er één misstap is te ontdekken, laten we 
elkaar hard vallen. Of draaf ik nou door? Ik 
ben wel eens bang dat sommige mensen al 

voor het leven veroordeeld zijn, nog voor-
dat er een rechter aan te pas kwam. Wij 
zelf hebben het vonnis al geveld. Anoniem 
en machtig achter ons toetsenbord.

Terwijl, laten we eerlijk zijn, iedereen een 
misstap in zijn leven kent. Of heb je géén 
daden waar je besmuikt aan terug denkt? 
Ik heb in mijn jeugd opvattingen gehad 
waar ik mij nu voor schaam. Of in elk geval 
zou kunnen schamen. Zo ongenuanceerd. 
Zo veroordelend.

De klok luidt. En ik denk aan mijn eigen 
rommeligheid. Nog laat ik steken vallen. 
Ik vraag mij af: zou ik mildheid kunnen 
hebben? Voor wat ik niet goed doe? En 
ruiterlijkheid. Dat ik kan toegeven waar ik 
echt de fout mee ben in gegaan. Maar dat 
ik het ook kan loslaten?

Daar is wel een soort deemoedigheid voor 
nodig. Niet te trots om jezelf te kennen. 
Niet te groot om te vergeven. Maar ik denk: 
als ik mijn eigen schaduw ken, zal ik die 
van jou niet al te hard veroordelen. De klok 
luidt en lijkt op ons allemaal, vermoed ik. 
We doen ons best. We doen niet alles goed.

Laat die klok nog maar even.
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PUBQUIZ
???

Geef je op bij:
 jbdarneviel@gmail.com

Wanneer:  9 april
Hoe laat:   20.00
Kosten:     10 euro per team  (4-5 personen) 
Waar :      Het Dorpshuis Roderwolde

Komt u ook?

De quiz bestaat uit verschillende rondes zoals  
een geluidsronde, een fotoronde en

algemene vragenrondes. 
Kom gezellig met familie buren of vrienden en

strijd voor een heerlijke prijs en natuurlijk
eeuwige roem
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Persbericht 
24 januari 2022 

 
 
 
 
Snoeicursus jonge hoogstamfruitbomen 
 
Landschapsbeheer Drenthe organiseert in de periode februari – april drie 
cursussen over het snoeien van jonge hoogstamfruitbomen. Fruitbomen leveren 
een belangrijke bijdrage aan de soortenrijkdom in Drenthe. Zo vinden diverse 
diersoorten er voedsel en biedt een boomgaard onderdak aan onder andere de 
steenuil. Om fruitbomen op de juiste wijze te onderhouden en de groei van fruit 
te stimuleren, is juiste kennis daarover noodzakelijk.  
 
De snoeicursus gaat in op het onderhoud van jonge fruitbomen. In de eerste jaren na de 
aanplant is het namelijk belangrijk om de boom de juiste vorm mee te geven. Op die 
manier wordt de vruchtgroei gestimuleerd en kunt u na verloop van tijd genieten van 
heerlijke appels of peren. Wist u bijvoorbeeld dat een appelboom een appelvorm moet 
krijgen en een perenboom een piramidevorm?  
 
Waardevolle cultuurhistorie 
Van oorsprong hadden veel boerderijen in Drenthe een boomgaard die bestond uit 
verschillende soorten (hoogstam)fruitbomen. Vanwege de waardevolle bijdrage aan het 
streekeigen karakter stimuleert Landschapsbeheer Drenthe de inrichting en onderhoud 
van boomgaarden.  
 
Cursus 
De eerste cursus wordt online en op twee avonden gegeven. Deelnemers leren meer over 
de ontwikkeling, de verschillende beheermogelijkheden van hoogstamfruitbomen en de 
best mogelijke snoeiwijze. Ze krijgen inzicht in de theoretische achtergronden van het 
snoeien en ontvangen praktische tips. Tevens wordt aandacht besteed aan bodem en 
bemesting. Na afloop van de eerste avond krijgen de deelnemers huiswerk mee ‘naar 
huis’. Dit kunnen ze de week erna inleveren en vragen stellen, eventueel aan de hand 
van foto’s. De cursus wordt gegeven door Karin Edens van snoeibedrijf De Boomgaard. 
De tweede en derde cursus hoopt Landschapsbeheer Drenthe weer op locatie te kunnen 
geven. Hierover volgt binnenkort meer informatie. 
 
Data en tijd 
Cursus 1: donderdag 10 en 17 februari, 19.30 – 21.30 uur (digitale inloop: 19.15 uur) 
Cursus 2: donderdag 3 en zaterdag 5 maart (op locatie in de gemeente Tynaarlo) 
Cursus 3: donderdag 31 maart en zaterdag 2 april (op locatie in de gemeente 
Westerveld) 
 
Opgave 
U kunt zich via de website van Landschapsbeheer Drenthe (www.lbdrenthe.nl) 
aanmelden voor één van de cursussen. Het aanmeldformulier vindt u in de agenda. 
Deelname aan de cursus is gratis voor vrijwilligers van Landschapsbeheer Drenthe. Niet-
vrijwilligers betalen € 35,-. Deze bijdrage is inclusief cursusmateriaal. Per cursus geldt 
een maximaal aantal deelnemers van 20 personen. Let op! Inschrijven voor de cursus 
kan tot en met de maandag voordat de eerste cursusdag plaatsvindt. 
 
 

- einde persbericht – 
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INGEZONDEN

Camping Meerzicht aan het Leekstermeer
Ada van Dijk

In de lokale media verscheen eind 2021 
het bericht dat Vakantiepark Meerzicht 
aan het Leekstermeer was verkocht aan 
Europarcs uit Apeldoorn. Dat was voor 
de huidige gebruikers van het park slecht 
nieuws. De bewoners zijn eigenaar van 
de huisjes, maar de grond eronder wordt 
gepacht van de familie van der Dong. 
Hoewel er al eerder sprake was van een 
voorgenomen verkoop van Meerzicht, viel 
dit bericht bij veel bewoners rauw op het 
dak. Sommige huisjes worden al generaties 
lang  door dezelfde families bewoond. Het 
is er gezellig en men kent elkaar al sinds 
jaar en dag. 

De voorouders van Bert en Sjoerdina van 
der Dong, de huidige eigenaren, begon-
nen ruim 100 jaren geleden met de bouw 
van het eerste paviljoen aan de noordkant 
van het Leekstermeer.  De familie Van 
der Dong is oorspronkelijk afkomstig uit 
Oostwold, zij  hadden twee keuterijtjes 
aan de andere kant van de provinciegrens. 
Het ene huis lag in Klein Oostwold, ten 
oosten van de Munnikesloot tegenover het 
Raethuis, het andere aan de westkant van 
de Munnikesloot.                                                                                                                     

Egbert van der Dong vestigde zich in 1911 
samen met zijn vrouw Aaltje Erenstein  
aan de oevers van het Leekstermeer. Hij 
liet daar op een perceel dat de Stuut wordt 
genoemd, een boerderijtje met schuur 
bouwen. Egbert van der Dong was van oor-
sprong boer maar legde zich in de loop der 
jaren steeds meer toe op de verhuur van 
roeiboten, kleine zomerhuisjes en op de 
ontwikkeling van de watersport. In 1928 
liet hij zijn nieuwe Recreatiebedrijf offici-
eel inschrijven. Hij gaf het vakantiepark de 

naam Meerzicht. Egbert en Aaltje van der 
Dong hadden twee zonen en drie dochters. 
Per testament had het echtpaar laten vast-
stellen dat de twee zonen, Bareld en Roelof, 
ieder een eigen bedrijf zouden krijgen. 
Roelof werd eigenaar van het naastgelegen 
Paviljoen Hoogema (nu het bedrijf van de 
familie Pool),  dat zijn vader in 1948 had 
gekocht. Bareld erfde Meerzicht. 

Zoon Bareld van der Dong ontwikkelde 
het familiebedrijf tot een bloeiende onder-
neming, met vakantiepark, botenwerf en 
Paviljoen Meerzicht. Al in de vooroorlogse 
jaren werden er talrijke evenementen 
georganiseerd op het Leekstermeer. Het 
wedstrijdzeilen had een enorme vlucht 
genomen. Er waren drie zeilverenigingen: 
ZVLM, Zeilvereniging Leekstermeer bij Van 
der Dong, opgericht in 1931; De Bruinvis 
bij Paviljoen Hoogema- Veeze; ZKZM, Zeil- 
en Kamp-vereniging Zulther-Meer bij 
Cnossen aan de Nietapster kant. Iedere 
vereniging organiseerde in het zomersei-
zoen regelmatig zeilwedstrijden, dus het 
was daar op en langs het Leekstermeer een 
drukte van belang. 



Dit kan uw advertentie zijn.

Wilt u adverteren in De Wôlmer? 
Neem dan contact op met de redactie
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Zeilwedsrtijden op het Leekstermeer met 
BM-ers in 1938 met na afloop gezellig 
feest met muziek bij Van der Dong.

Gezellig potje kaarten in de loods in de 
jaren dertig. Midden achter Roelof van der 
Dong, rechts achter Bareld van der Dong.

Ansicht Kampeer-terrein Paviljoen 
Meerzicht met tenthuisjes uit 1950.

Paviljoen Meerzicht werd  op donderdag 
11 oktober 1973 grotendeels door brand 
verwoest na de explosie van een buta-
gas kachel. Aagtje van der Dong sprong 

met haar zoon uit het raam van de eerste 
verdieping en raakte zwaar gewond. Zij 
overleed twee weken later in het zieken-
huis in Groningen..

In het Nieuwsblad van het Noorden ver-
scheen een uitgebreid artikel met foto over 
het drama bij Van der Dong. Het duurde 
door een  lange reeks  familieconflicten 
tot 1977 voordat het nieuwe Paviljoen 
Meerzicht werd gebouwd. In 1977 nam 
Egbert van der Dong jr. samen met zijn 
vrouw Annie Schenkel het familiebedrijf 
over. 

Egbert van der Dong jr. overleed in 
1998 na een tragisch ongeluk op het 
Leekstermeer.

Het is niet de eerste keer dat men-
sen zich zorgen maken over het 
dreigende verlies van natuurschoon in 
het Leekstermeergebied. In 1964 ver-
scheen onder het pseudoniem van  
Natuurliefhebber een hartstochtelijke 
oproep in het Nieuwsblad van het Noorden 
om zuinig te zijn op het unieke natuurge-
bied aan het Leekstermeer. De schrijver 
besloot zijn pleidooi met de volgende 
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dichterlijke woorden: “ … je kreeg het 
gevoel alsof je ergens in Canada was, 
alleen blonken in de verte de lichtjes van 
de stad. Je hoorde de geheimzinnige roep 
van de roerdomp die klonk over het hele 
meer, net een brulboei op zee.”

De roep van de roerdompen klinkt er nog 
steeds; het is de vraag of de rust en het 
natuurschoon op Meerzicht de komende 
jaren hetzelfde blijven.

(Bovenstaande tekst is de samenvatting van 
een hoofdstuk over de watersportbedrijven 
aan de noordkant van het Leekstermeer 
uit het binnenkort te verschijnen boek: 
Herbergen en kroegen in en rond 
Roderwolde)             

IAANKONDIGING

Sportgala Drenthet 

Iets meer dan 2 jaar na de vorige editie, 
zal op dinsdag 5 april het Sportgala 
Drenthe plaatsvinden in het ATLAS 
Theater in Emmen. Traditioneel 
wordt de beste sportman, sportvrouw, 
sportploeg en het sporttalent van Drenthe 
gekozen. Ondanks de coronacrisis en 
de beperkingen in de sport wordt in 
iedere categorie een winnaar gekozen.

Drenthe is trots op haar (top)sporters en 
het Sportgala is dé gelegenheid om deze 
sporters in het zonnetje te zetten. Het 
werd  door corona niet gemakkelijker om 
te blijven sporten en bewegen op recrea-
tief niveau en ook topsport evenementen 
hadden te maken met beperkende maat-
regelen. Toch hebben we in 2021 mooie 
sportmomenten gekend. Drentse topspor-
ters hebben mooie prestaties neergezet. 
En Drentse verenigingen hebben hun 
veerkracht laten zien. Voor ons, als orga-
nisatie van het Sportgala Drenthe, reden 
om in maart het Sportgala Drenthe te 
organiseren.

Procedure en voorwaarden
Iedere gemeente levert haar genomineerde 
sporters in de categorieën Sportman, 
Sportvrouw, Sporttalent en Sportploeg. 
Vervolgens kiest het Drentse publiek en 
een speciaal samengestelde jury de uitein-
delijke top 3 waaruit een winnaar komt. 
Pas tijdens het Sportgala Drenthe in het 
ATLAS Theater wordt de top 3 en de uit-
eindelijke winnaar(s) bekend gemaakt. 
Begin maart zullen de  genomineerden 
gepresenteerd worden op de website www.
sportgaladrenthe.nl. De stembussen zijn 
vervolgens drie dagen geopend om het 
Drentse publiek de kans te geven hun favo-
riet te kiezen. 
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Dorpsagenda

dinsdag 1 maart 2022   
Koffieochtend kerk: 9.30 uur, Pastorielaan 
2. 

zaterdag 5 maart 2022   
Olieslaan: 13.30 - 16.30 uur, Olie- en 
Korenmolen Woldzigt 

woensdag 9 maart 2022   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10.00 - 14.00 uur, MFA

zaterdag 12 maart 2022   
MFA De Doefkamp: NL Doet: 9.00 uur

zaterdag 12 maart 2022   
MFA De Doefkamp: Lasergame 17.00 uur

Zaterdag 19 maart 2022   
Dorpsbelangen: Landelijke opschoonactie; 
9.00 uur, Doedensplein

Donderdag 24 maart 2022   
Dorpsbelangen: Algemene 
ledenvergadering; 20.00 uur, locatie ntb

zaterdag 26 maart 2022   
MFA De Doefkamp: Potgrondactie 
19.30 uur

donderdag 7 april 2022   
Dorpsbelangen; dorpsschouw

zaterdag 9 april 2022                
MFA De Doefkamp: Pubquiz 20.00 uur

woensdag 13 april 2022   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10.00 - 14.00 uur, MFA

dinsdag 26 april 2022    
MFA De Doefkamp: Streetgames 14.15 
uur, WINN

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 maart 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
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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



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 

 
 


