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Van de redactie
Hans Noordhof

In deze Wolmer kunt u lezen hoe de inwo-
ners van Roderwolde hebben gestemd 
en dat het fietspad Brunlaan tijdelijk is 
afgesloten.

De tennisvereniging is op zoek naar 
nieuwe leden en is Molen Woldzigt op 
zoek naar baliemedewerkers.

Ontmoetingsplek Roderwolde heeft 
grote stappen gezet, er is een tiny forest 
geplaatst. Er zijn wel 1200 bomen geplant 
door de vele kinderen en vrijwilligers. En 
in april zal waarschijnlijk de speeltoestel-
len geplaatst worden.

8 maart heeft GS van Drenthe het besluit 
genomen om de procedure te starten 
om extra waterberging in De Onlanden 
mogelijk te maken. Verschillende informa-
tiebijeenkomsten zullen gehouden worden 
o.a. ook in het MFA.

In dit nummer

4 Buurtnieuws
Redactioneel nieuws 5

7 Schoolnieuws
Groep 1 & 2 10

Peuterspeelzaal de Boemerang 13

15 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 15

Dorpshuis 17

Tennisvereniging Roderwolde 18

Rowolmer Archief 19

Molen Woldzigt 21

23 PROJECTGROEP Ontmoetingsplek 
Roderwolde

24 VAN ONDER DE WIEKEN We zijn weer open!
26 RONDJE OM DE KERK Paasmiddag
26 INGEZONDEN Optimalisatie Onlanden
29 NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER  Ús 

Piekje
30 VERSLAG Vrijheid
31 INGEZONDEN Wilgen knotten 2022
32 INGEZONDEN Samen creatief
33 INGEZONDEN Vrijheid
33 Prikbord
34 Dorpsagenda
34 Colofon

grote foto voorkant: Nynke Talsma



 De Wôlmer  maart 2022  pagina 4

Buurtnieuws
Bert Blaauw

Wateroverlast en stormschade
De eerste stormen van het voorjaar 
volgden elkaar in rap tempo op en ver-
oorzaakten ook hier de nodige schade. Er 
sneuvelden nogal wat bomen en vlogen er 
dakpannen van huizen. Gelukkig bleef het 
allemaal bij materiele schade.

Doordat ze ook gepaard gingen met de 
nodige regenval, stonden her en der de 
weilanden, akkers en tuinen blank. In de 
waterberging, die juist bestemd is om het 
overtollige water op te vangen, moest zelfs 
het fietspad over de Roderwoldedijk wor-
den afgesloten. Op het laagste deel ervan 
stond zoveel, dat het onmogelijk was om er 
doorheen te fietsen.

Fietspad Brunlaan afgesloten
Forensen, scholieren en toeristen die 
gebruik maken van het fietspad van 
Roderwolde via de Brunlaan, zeg maar 
door de fietstunnel, naar Groningen, 
moeten tussen half maart en half april 
omrijden.

In die tijd wordt het eerste stuk gereno-
veerd. Het asfalt wordt vervangen door 
beton en omdat die substantie 3 weken 
moet uitharden, is het fietspad zo lang 
afgesloten voor gebruik.

Maar als het dan klaar is kunnen ze weer 
jarenlang van een mooi egaal fietspad 
genieten. En dat was ook wel nodig.

Optimalisatie van de Onlanden
Het is de bedoeling, dat vanwege de te 
verwachten stijging van de zeespiegel, 
extra maatregelen moeten worden geno-
men om ons land tegen overstromingen te 
beschermen.

Ook daarbij zal de waterberging De 
Onlanden worden betrokken. Om zij, die 
daarmee te maken kunnen  krijgen, op de 
hoogte te brengen, geven het waterschap 
Noorderzijlvest en de samenwerkingspart-
ners daarover informatie. U kunt daar o.a. 
voor terecht in het MFA in Roderwolde, op 
dinsdag 5 april, van 20.00 – 22.00 uur.

Wilt u ook over de gang van zaken mee-
denken, dan is dit uw kans.

Energiek Roderwolde niet geselecteerd als 
proeftuin
De aanvraag door de gemeente namens 
bewonersplatform Energiek Roderwolde, 
om in aanmerking te komen voor 

“Proeftuin Aardgasvrije Wijken”, is helaas 
door minister de Jonge in de laatste ronde 
niet gehonoreerd. Ondanks de afwijzing 
gaat Energiek Roderwolde verder met het 
verduurzamen van hun omgeving.
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Gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart werden gemeenteraadsver-
kiezingen gehouden.

De uitslag van het stembureau Het Rode 
Hert Roderwolde was als volgt:

Totaal aantal mogelijke stemmers: 614

Opgekomen: 404 Opkomst: 66%
Gemeentebelangen 180
LGN   46
PvdA   40
Groen Links  69
VVD   17
CDA   13
Chr. Unie  13
D66   22
Blanco   3
Ongeldig  1
Totaal    404

Redactioneel nieuws

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

Dit jaar willen wij een boek gaan uitge-
ven 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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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
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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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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Flessen-inzamelactie OBS het Palet
Vanaf 3 januari staat er bij school (ingang 
halletje) al een grote container waar statie-
geld flessen ingeleverd kunnen worden. In 
eerdere jaren kwamen we met de kinderen 
door het dorp om flessen/kratten bij de 
dorpsbewoners op te halen.

Omdat we, door de onrustige periode die 
achter ons ligt, keuzes moeten maken in 
ons aanbod hebben we besloten dit een 
keer over te slaan. Maar uiteraard is er een 
alternatief!

We zetten de container komende weken op 
vrijdag op de parkeerplaats. Aan het einde 
van de dag zal conciërge  Ko alles binnen 
zetten. 

Hopelijk heeft iedereen wel een paar lege 
flessen om zo een steentje bij te dragen 
voor onze school!

De container zal buiten staan op:
vrijdag 18 maart
vrijdag 25 maart
vrijdag 1 april
vrijdag 8 april
Alvast bedankt!

Verkeersexamen groep 7
Deze maand staat het verkeersexamen 
voor groep 7 voor de deur. Op 28 maart zal 
het theoretisch examen zijn en later volgt 
het praktisch examen; een mooie route 
door Roden, waarbij de leerlingen alle-
maal natuurlijk de verkeersregels op hun 
best gaan uitvoeren. Voor het theoretisch 
examen zijn we op school al druk aan het 
oefenen. 

We wensen de leerlingen heel veel succes 
voor het examen! 

Boomfeestdag
Woensdag 16 maart is het nationale boom-
feestdag! Voor ons betekent dit de start 
van een bos (genaamd Tiny Forest) dat 
geplant wordt op de Ontmoetingsplaats 
Roderwolde.

Een tiny wat…?

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, 
inheems bos ter grootte van een tennis-
baan. Dit bos is niet alleen een prettige 
plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine 
zoogdieren, maar ook voor mensen.

Tiny Forest is een concept dat bedacht 
is door de Indiase ingenieur Shubhendu 
Sharma (CEO Afforestt). Hij baseerde 
zich weer op de bosbouwmethode van de 
Japanse bomenexpert Akira Miyawaki. 
Dr. Miyawaki ontwikkelde in de jaren ’70 
een methode om natuurlijke, inheemse 
bossen te herstellen. Hij legde ruim 1.700 
bossen aan, waarvan 96,7% zich binnen 
tien jaar tot een veerkrachtig ecosys-
teem ontwikkelden. Shubhendu Sharma 
raakte geïnspireerd door Miyawaki’s aan-
pak en vertaalde de werkwijze naar een 
stadsomgeving.

Al vanaf de aanplant van het eerste Tiny 
Forest in Zaandam zijn de minibosjes 
mateloos populair. In heel Nederland en 
ook over de grens plopten allerlei ‘Tiny 
Forest’-initiatieven op. Sommige van deze 
initiatieven weken wel erg veel af van het 
gedachtengoed van Sharma en Miyawaki. 
In overleg besloten IVN en Sharma om van 
Tiny Forest een Registered Trademark ® 
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te maken. Op deze manier kunnen we 
zorgen dat bosjes die de naam Tiny Forest 
dragen aansluiten bij het gedachtengoed 
van Sharma en Miyawaki en bovendien 
een sociale aanpak voor buurt en school 
hebben.
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Groep 1 & 2

Voor de voorjaarsvakantie hebben de 
kleuters gewerkt over vogels in de winter. 
De kleuters konden naar verschillende 
vogelgeluiden luisteren. Er werden slin-
gers gemaakt van doppinda’s, deze werden 
samen met enkele vetbollen buiten in de 
boom voor het raam van de klas gehan-
gen. Er kwamen allerlei soorten vogels 
van het voer eten. Een mooi gezicht. De 
kleuters wilden het natuurlijk graag van 
dichtbij zien, maar eenmaal bij het raam 
aangekomen waren de vogels alweer snel 

verdwenen. Als je heel voorzichtig bij het 
raam ging zitten kon je de vogeltjes goed 
observeren en met een zoekkaart kij-
ken welke vogels er in de boom zaten. Er 
zijn vogelhuisjes geverfd en geknutseld 
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van melkpakken. Ook hebben we vogels 
nageschilderd. Verder werd er over win-
terkleding gewerkt. We hebben mutsen 
geborduurd en geplakt met brede en 
smalle stroken. Het gezichtje mocht er zelf 
onder gemaakt worden. Het zag er gezellig 
uit in de klas!

Na de vakantie zijn we gestart met een 
nieuw thema: Sprookjes. Een erg leuk en 

fantasierijk thema. In de huishoek ver-
kleden als prinses, roodkapje of de wolf. 
Er zijn al mooie kunstwerken gemaakt. 
Een groepswerk van de karakters uit het 
sprookjes Roodkapje. We knutselen de 
komende periode nog heel veel leuke 

dingen en doen werkjes die bij het thema 
passen.
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Contact:
sportcoaches van WiN
service@stwin of 050-3176500
www.welzijninnoordenveld.nl

Met onze sportmover brengen wij spel- 

en sportactiviteiten naar jullie toe!

WAT GAAN WE DOEN 
o.a. straatbasketbal, straattennis, 
straathockey, stoepranden, straatvoetbal
 
WAAR 
OBS Het Palet in Roderwolde

VOOR WIE 
kinderen in groep 3 t/m groep 8

AANMELDEN TOT 18 APRIL
service@stwin.nl of 050-3176500

dinsdag 19 april 15:00-16:00 uur

STREETGAMES RODERWOLDE
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Peuterspeelzaal de Boemerang

Zo wat een maand was Februari toch, 
ongelofelijk veel mensen die toch te maken 
kregen met de Omikron variant van Covid. 
Veel collega’s, kinderen, familie, vrien-
den en ook ik zelf moesten er aan geloven, 
in quarantaine, gelukkig niemand echt 
doodziek maar vervelend was het wel 
natuurlijk. Ik ben trots op mijn collega’s, 
leidinggevende en wie ook verder van 
Kids Casa. Alle groepen konden we open 
houden ondanks het ontzettende hoge 
ziekteverzuim.

Ik dacht dan ook : Dit is een goed moment 
om te starten met de peuters aan het 
thema : Ziek en gezond. Het lokaal tover-
den we samen om tot een ziekenhuis en 
een apotheek. Via een oproep op Facebook 
ongeveer 800 verbandjes, mitella’s, pleis-
ters kunnen scoren, helemaal gratis! Super 
tof, want wat hebben de kinderen er veel 
plezier van. De kinderen gaan helemaal 
op in hun fantasie, de knuffels liggen in 
het ziekenhuis en worden met veel aan-
dacht verzorgd, de poppen voelen zich niet 
lekker en juf is al verschillende keren van 
haar fiets gevallen en in het verband gezet!

In de kring ook diverse activiteiten gedaan 
met het thema : zo gingen we kijken naar 
hoe alles heet wat de dokter in zijn dok-
terskoffer heeft zitten, bekeken we een 
kijkplaat over kinderen die net als ons 
ziekenhuis hadden gebouwd in hun klas 
en lazen we een boekje van Bobbi die ziek 
was. Ook lazen we nog een boekje over een 
kuiken met waterpokken en gingen we 
vervolgens ook zelf waterpokken verven!

Wat een leuk thema, nu de voorjaarszon 
eindelijk zich steeds meer laat zien, begin-
nen we binnenkort met het thema Lente!

Heeft of kent u nog een kind van 2 / 2.5 
jaar oud? U bent altijd welkom om eens 
kennis te komen maken!

Met vriendelijke groet,

Alie Veenstra (pedagogisch medewerker)



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    
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Onderhoudswerkzaamheden
Zoals jullie wellicht hebben gezien/
gemerkt is men druk bezig met het 
onderhoud aan het fietspad tussen het 
Peizerdiep en de fietstunnel bij de N372 
in Peizerwold. Wij ontvingen van de 
gemeente ook het bericht dat er aan-
sluitend aan deze werkzaamheden 
onderhoud gepleegd gaat worden aan de 
Hamersweg/Langmadijk. Dit is bij de 
oversteek bij Peizermade. Gedurende 
deze werkzaamheden kan er geen gebruik 
worden gemaakt van de Hamerweg en de 
Langmadijk. De fietsers zullen worden 
omgeleid. Betreft de periode 19 tot 29 april 
as. Uiteraard zullen ook daar borden wor-
den geplaatst maar dan zijn jullie alvast op 
de hoogte.

Infobijeenkomst extra waterberging in De 
Onlanden op 5 april 2022
GS van Drenthe heeft het besluit geno-
men om de procedure te starten om extra 
waterberging in De Onlanden mogelijk te 
maken (optimalisatie van De Onlanden). 
Het waterschap en de samenwerkings-
partners  willen omwonenden, agrariërs,  
bedrijven, belangenorganisaties en gebrui-
kers op verschillende momenten bij het 
project betrekken. Daarvoor zijn voor alle 
belangstellenden informatiebijeenkomsten 
georganiseerd.

Op 5 april as staat er een bijeenkomst 
gepland in het MFA van 20.00 uur. Meer 
info is te vinden op https://www.noorder-
zijlvest.nl/optimalisatie-van-de-onlanden.

Afhandeling mijnbouwschade
Inleiding

Door het Instituut Mijnbouwschade 
Groningen (IMG) is bepaald dat 
Roderwolde en omgeving onder de 
mijnbouwschaderegeling valt met de zoge-
naamde omgekeerde bewijslast. Wij vallen 
namelijk binnen de invloedssfeer van de 
ergste aardbeving tot nu toe (Huizinge 
2012). Dat betekent dat in het geval van 
scheuren in muren van onze huizen, IMG 
moet aantonen dat deze schade niet door 
mijnbouw komt. Op zich een erg gunstige 
regeling omdat de bewijslast niet bij de 
inwoners ligt, zoals bij de meeste andere 
schadesituaties gebruikelijk is.

Als wij schade zien aan ons huis en we 
melden dit aan IMG, dan wordt dit door 
een bureau onderzocht die hierover een 
advies geeft aan IMG. Er zijn verschillende 
bureaus die deze onderzoeken doen. Op 
basis van de bevindingen van het toe-
gewezen bureau, stelt IMG de eventuele 
schadevergoeding vast en keert uit. Dit 
betreft de gangbare maatwerkprocedure.

Inmiddels kunnen bewoners ook kiezen 
voor een simpele werkwijze zonder tussen-
komst van een bureau, waarbij bewoners 
zelf foto’s opsturen naar IMG, waarna – na 
toekenning - een vaste (eenmalige) scha-
devergoeding van € 5.000,-- volgt.

Tegen een beslissing van IMG kan individu-
eel bezwaar worden gemaakt. Als IMG een 
schadevergoeding van tenminste € 1.000, 

-- toekent, dan ontstaat tevens het recht 
op een subsidie van € 4.000, -- van het 
Samenwerkingsverband Noord Nederland 
(SNN) voor het doen van energiebespa-
rende maatregelen, zoals de aanschaf van 
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zonnepanelen, isolatieglas, etc. Deze rege-
ling loopt waarschijnlijk binnenkort af.

Ongelijke behandeling schademeldingen?
Als Dorpsbelangen ontvangen wij signalen 
van onze inwoners over de afhandeling 
van schademeldingen door IMG. In verge-
lijkbare schadesituaties krijgen sommige 
bewoners wel een schadevergoeding en 
anderen niet. Als er een schadevergoe-
ding wordt toegekend, dan kunnen de 
toegekende bedragen bovendien enorm 
uiteenlopen. Een verklaring hiervoor kan 
zijn dat de bureaus die IMG aanwijst, op 
een verschillende manier schades beoor-
delen. Inmiddels is duidelijk dat sommige 
bureaus strenger beoordelen dan de 
andere. IMG weet dit ook. Dat zou kun-
nen verklaren dat in vergelijkbare situaties 
(zelfde huizenblok of huis met identieke 
schade) de ene bewoner wel een scha-
devergoeding krijgt en dat de buurman 
met dezelfde schade niets krijgt. Men kan 
uiteraard in bezwaar gaan, maar de prak-
tijk leert dat dit weinig zin heeft. IMG komt 
bijna nooit terug op een eenmaal geno-
men besluit. Bewoners vinden dus dat er 
met twee maten wordt gemeten en dat ze 
vervolgens geen gehoor krijgen bij IMG. 
Op deze manier blijven inwoners met een 
kater achter.

Waar kunnen onze inwoners terecht?
Als Dorpsbelangen hebben wij geen rol 
in de schadeafhandeling door IMG. Dat is 
namelijk een individueel proces tussen 
de huiseigenaar en IMG. Wij maken ons 
natuurlijk wel zorgen over bovenstaande 
gang van zaken in onze buurt, waarbij wel-
licht sprake is van rechtsongelijkheid. Dit 
leidt namelijk tot ontevredenheid bij inwo-
ners en het kan bovendien invloed hebben 
op de onderlinge verhoudingen.

Voor ondersteuning bij een bezwaar-
procedure kunnen mensen terecht bij 
https://www.stutensteun.nl/, telefoon-
nummer: 050-2112044. Voor klachten 
over IMG kan men zich wenden tot de 
Nationale Ombudsman. U kunt hier-
voor contact opnemen met e-mail: 
gaswinning@nationaleombudsman.nl of 
telefoonnummer: 088-2234455.

Ook elders in onze gemeente spelen 
meerdere zaken die verband houden met 
de werkwijze van IMG. Onder andere in 
Een en omgeving. Hier is een Tijdelijke 
Werkgroep Mijnbouwschade Een (TWME) 
actief. Deze werkgroep inventariseert de 
door bewoners gemelde schades aan IMG, 
volgt deze en probeert op verschillende 
niveaus invloed uit te oefenen. Voor men-
sen uit onze buurt is het ook mogelijk om 
informatie omtrent de gang van zaken 
rond hun schademeldingen te delen met 
TWME. U kunt daartoe uw ervaringen mai-
len naar: PlaatselijkBelang@eencity.nl.

Bestuur Dorpsbelangen Roderwolde eo
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Dorpshuis

NL- Doet, Lasergame en meer.
12 maart was er bedrijvigheid van ‘s 
ochtends vroeg tot ‘s avonds laat bij het 
dorpshuis.

We begonnen de dag met NL- doet, het 
aantal vrijwilligers was bijna gehal-
veerd, corona zorgde ervoor dat een paar 
thuis moesten blijven. De rest van de 
ploeg werkte extra hard. De tuin is weer 
helemaal klaar voor de lente. Het contai-
nerhok krijgt langzaam vorm.  De ramen 
zijn gelapt en de berging van de gymtoe-
stellen is weer helemaal fris. Tijdens de 
koffie en de nadronk werd er nog gebrain-
stormd over toekomstige bij het dorpshuis. 
Bedankt voor jullie hul en input.

‘s Avonds was de gymzaal omgetoverd tot 
laser-arena. Het was er donker, een laser-
lamp projecteerde lichtjes op het plafond, 
een stroboscoop flitste erop los en er ston-
den overal obstakels om achter te schuilen. 
Om 18.00 was de eerste groep aan de 
beurt, kinderen van 5 tot 9 jaar kwamen 
opgewonden binnen. Ze konden bijna niet 
wachten om te beginnen. De groep werd 
in twee teams verdeeld, na een korte uit-
leg mochten ze starten. Zijn jullie er klaar 
voor? 3-2-1 en lasergame! Rennen schieten, 
schuilen, af gaan en weer doorgaan. Na 12 
minuten volgde nog een rondje, en dan een 
welkome pauze. Rode wangen en opge-
wonden gesprekken tijdens het drinken 
van een groot glas limonade (of twee) en 
het eten van het chipje. Daarna mochten 
ze nog een keer. Ditzelfde verhaal her-
haalde zich nog twee keer, voor een groep 
tot 12 jaar en ook de groep tot 18 jaar was 
erg enthousiast. Ouders bleven gezellig 
een drankje nuttigen aan onze nieuwe 
bar en stamtafel, en op het einde waagden 
zelfs nog 12 ouders zich in de arena. En ja, 

ook zij veranderden in sluipschutters en de 
adrenaline suisde door de zaal. Wij vonden 
het een top avond!

En we zitten niet stil: op 26 maart hou-
den we onze potgrondactie. En we maken 
ons klaar voor de pubquiz op 9 april, een 
gezellige avond met een heuse quizmaster. 
Tijdens deze quiz kun je strijden om een 
heerlijke prijs en eeuwige roem. Dus schud 
je buren, familie, vrienden en kennis-
sen wakker, maak een team en beleef een 
leuke avond waar je kennis getest wordt 
in diverse vragenrondes. Geen team? Ook 
individueel kun je je opgeven, dan voegen 
we je bij een team of vormen een volledig 
nieuw team.

Dan wil ik al melden dat dit jaar de wan-
del-2-daagse weer doorgaat, voor kinderen 
en volwassenen. Dus noteer 10 en 11 mei 
in jullie agenda, zodat je het vaantje van dit 
jaar niet mist!

Een opgetogen groet vanuit het dorpshuis, 
Esmé Dijkstra
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Tennisvereniging Roderwolde

Tennisvereniging Roderwolde zoekt nieuwe 
leden
Roderwolde is klein van stuk, maar groot 
in haar voorzieningen. Eén daarvan is een 
volwaardige tennisvereniging. Een unieke 
situatie, die we als gemeenschap graag in 
stand houden. De vereniging is opgericht 
in 1987 en viert dit jaar haar 35e verjaar-
dag. Om hier minstens nog 35 jaar aan toe 
te kunnen voegen is er de afgelopen jaren 
met behulp van het rijk en de gemeente 
veel geïnvesteerd in verduurzaming van de 
voorzieningen van de club.

Investeringen zijn goed, maar om de club 
werkelijk gezond te houden voor de toe-
komst zijn er leden nodig. Op dit moment 
telt de vereniging zo’n 75 junior- en seni-
orleden uit de omgeving waarmee het 
goed mogelijk is de boel draaiend te hou-
den. Om de ledenaantallen op het huidige 
gezonde niveau te houden, start de club dit 
jaar met een actie voor ledenwerving.

Na voetbal is tennis de populairste sport 
om te beoefenen en dat is niet zomaar. Het 
is een leuke manier om actief bezig te zijn, 
met de ideale mogelijkheid om het spor-
tieve met het sociale te combineren. Een 
tennisafspraak is zo gemaakt en je bent 
flexibel in het plannen op het moment 
dat het jou uitkomt. Naderhand onder het 
genot van een glas de prestaties evalue-
ren hoort hierbij. Voor de competitievere 
speler zijn binnen en buiten de club tal van 
mogelijkheden om recreatief of in bonds-
verband wedstrijden te spelen.

Om geïnteresseerden over de streep te 
trekken, organiseren we op 10 april van 
dit jaar een open dag. We beginnen ’s 
ochtends met de jeugd, waarbij zowel kin-
deren die al les hebben gehad en kinderen 

die het willen proberen samen kennis 
kunnen maken met tennis. In de mid-
dag vindt het jaarlijkse openingstoernooi 
voor senioren plaats. Daartussen bieden 
we in samenwerking met Tennisschool 
Noordenveld de mogelijkheid om een 
tennisclinic voor volwassenen te volgen 
waarbij je je samen met een trainer de 
grondbeginselen van het tennis kunt eigen 
maken. Ook voor herintreders is er ruimte, 
we houden rekening met alle niveaus. 
Rackets en ballen regelt de club, de clinic 
start om 11:30.

Aansluitend bieden we in de maanden april 
en mei 4 tennislessen aan voor 20 euro. 
Raak je in deze periode enthousiast, dan 
kun je aansluitend een proeflidmaatschap 
nemen waarbij je tegen een gereduceerd 
tarief volledig lid wordt en deel kunt 
nemen aan alle activiteiten. Natuurlijk kun 
je dan in het seizoen door blijven gaan met 
lessen.

Ben je enthousiast, meld je 
dan aan bij Hans Dijkstra via 
secretaris@roderwoldetennis.nl, of kom 
langs op de open dag op 10 april!
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Rowolmer Archief

schoolfeesten van vroeger (deel 15)

1934 was een feestelijk jaar voor 
Roderwolde: de “nieuwe straatweg” 
Roderwolde-Vierverlaten was klaar en dat 
moest gevierd worden. Een mooie gelegen-
heid natuurlijk om het te combineren met 
het schoolfeest.

Een van de taken van de oudercommissie 
was al lange tijd het “lopen met de lijst” . 
Blijkbaar ging het dit keer met wat min-
der animo dan drie jaar eerder, want de 
opbrengst was nu f.240 en dat was 40 gul-
den minder.

Het feest viel vroeg dat jaar. Zo zou het 
aanvankelijk op 27 juli worden gehouden, 
maar met het oog op het korenmaaien 
vond men het beter om de datum te ver-
vroegen. Twee weken eerder was ook 
lastig, want dan kon het hooien in de 
problemen komen. De belangen van 
landbouw en veeteelt waren toen nog 
doorslaggevend.

Verder was het aantal feesten in het begin 
van de maand beperkt door het overlijden 
van prins Hendrik op 3 juli.

Er was wel het een en ander om te over-
leggen, zo lezen we in de notulen van de 
oudercommissie. Ook de optocht moest 
goed geregeld worden.

“De heer Cremer heeft aan Meier 
geschreven maar nog geen bericht terug 
ontvangen over de Draaimolen. Ook is er 
een aanbieding van Seggers. Zoo er niet 
spoedig bericht komt zal er een adverten-
tie geplaatst worden voor een Draaimolen 
en Poppekast of Goochelaar. De potten 
voor melk en chocolade koken zullen zo 

mogelijk geleverd worden door Aukema en 
W. Ipema. Daarna word de lijst der schenk-
sters opgenomen. 

Als Kinderspelen zullen worden gehouden. 
Groote Jongens: Maak dat je de bus haalt. 
Jongens 9-10: Koekhappen. Jongens 7-8: 
Falhoutrapen (of Talhoutrapen).

Groote Meisjes: Maak dat je de trein haalt. 
Meisjes 9-10: Wasch ophangen. Meisjes 
7-8: Staartplakken

1e klas hardlopen.

Vervolgens worden de keurmeesters inge-
deeld en besloten de optocht te houden 
naar Foxwolde en door Roderwolde langs 
de nieuwe weg en achterste weg weer 
terug, hierna sluiting.”

De dag na het schoolfeest was het dorps-
feest en Hoff kondigde met een advertentie 
de activiteiten aan. Het zaklopen voor 
jongens stond dit maal niet meer op het 
programma. Te weinig liefhebbers de 
vorige keer?
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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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Er waren voor de schooljeugd nieuwe activi-
teiten; het gekostumeerde “Maak dat je de bus 
haalt” moet een mooi gezicht zijn geweest 
door de “kleurige clown-pakken”:

Molen Woldzigt

Olie- en korenmolen Woldzigt is op zoek 
naar baliemedewerkers!

Vanaf vrijdag 22 april wordt het molensei-
zoen weer geopend.

Anders dan anders, is de molen dan open 
en te bezichtigen op iedere vrijdag, zater-
dag en zondagmiddag van 13:30 tot 17:00 
uur.

Molengidsen leiden de bezoekers rond in 
de molen. Voor de balie zijn we nog op 
zoek naar extra vrijwilligers.

Lijkt het jou leuk om bezoekers te ontvan-
gen, thee/ koffie te schenken, baliewerk te 
verrichten in een gezellige sfeer? Dan ben 
je bij Woldzigt op het juiste adres.

Neem contact op met Aletta Jongman, 
secretaris via 06-53140149 of 
secretariaatwoldzigt@gmail.com of met 
iemand van het bestuur. We leiden je graag 
vrijblijvend rond.

 
O P E N D A G

10 APRIL
MAAK KENNIS MET TENNIS

Altijd al eens willen tennissen?
Kom 10 april bij tennisvereniging

Roderwolde, voor een leuke startersclinic.
 

      9.30   Jeugd tennisclinic
      11.30 Volwassen tennisclinic
      13.00 Openingstoernooi

Voor meer informatie: 
Hans Dijkstra
secretaris@roderwoldetennis.nl



 

 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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PROJECTGROEP

Ontmoetingsplek Roderwolde
Carolien Schür

Op 16 maart hebben we weer stappen 
gemaakt met onze ontmoetingsplek in 
Roderwolde. Het Tiny Forest is geplant! 
Er is de hele dag hard gewerkt met het 
planten van 1200 bomen! De komende 
jaren zal hier een prachtig bos ontstaan. 
Waar mens en dier van kunnen genie-
ten. We zijn ontzetten blij en dankbaar 
dat er zoveel vrijwilligers bij waren van-
daag. Ouders, dorpsgenoten, kinderen en 
de leerkrachten; de verbinding straalde 
er vanaf! Hovenier Jan Egbert Vrieling 
heeft alles tot in de puntjes verzorgd. En 
ons enorm geholpen. Waarvoor dank! 
Ook Loonbedrijf van der Berg ontzettend 
bedankt voor het gereed maken van de 
grond! Om half 2 is het Tine Forest met 
de naam; De vallei van de verborgen luis 
feestelijk geopend door wethouder Jeroen 
Westendorp.

De speeltoestellen voor de ontmoetings-
plek zijn besteld en zullen waarschijnlijk in 
de maand april geplaatst worden. Daarna 
zullen er nog diverse struiken en bosjes 
geplaatst worden rond de speeltoestellen. 
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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VAN ONDER DE WIEKEN

We zijn weer open!
Dirk Magré

Eindelijk konden we weer bezoekers 
ontvangen
Op zaterdag 5 maart konden we de deu-
ren van de molen weer openen voor het 
publiek. De mooie (door Het Drentse 
Landschap geschonken) borden stonden ‘s 
middags weer te pronken langs de weg!

De mensen wisten ons ook weer te vinden.

Het is misschien nog niet gigantisch, 
maar in totaal ontvingen we 11 bezoe-
kers, die uitgebreid uitleg kregen over het 
olieslaan en de rest van de molen konden 
bewonderen. 

Internet(en WiFi) in de molen
De glasvezel lag er al vanaf de aanleg door 
het dorp, maar we deden er nog steeds 
niets mee.

Contact met Plinq levert op, dat zij ons 
gaan sponsoren en we dus tegen een 
gereduceerd tarief aanleg en gebruik van 
internet krijgen.

Op 22 maart wordt een en ander aangelegd. 
Dus tijdens het nieuwe seizoen kunnen 
onze bezoekers gebruik maken van de 
WiFi verbinding.

Nieuwe molenaars
Oplettende passanten en dorpsbewoners 
hebben wellicht al een aantal keren ineens 
de molen zien draaien.

Ons team van molenaars is versterkt met 
2 nieuwe molenaars: Dennis Eefting uit 
Roden en Maarten Tiemens uit Peize.

Dennis is al jaren molenaar in Aalden (een 
eind reizen vanaf Roden). Sinds daar een 
aantal nieuwe (net geslaagde) molenaars 
bij zijn gekomen wilde hij een deel van de 
vrijgekomen tijd graag een bijdrage leveren 
aan Woldzigt.

Maarten is een van de jongere molenaars 
van Nederland. Afgelopen jaar als 18-jarige 
geslaagd voor zijn molenaars examen. Hij 
studeert nog en mag graag op willekeurige 
dagen de vang van Woldzigt los trekken. 
Gevolg: de afgelopen tijd op sommige 
doordeweekse dagen en zondag een draai-
ende molen.

Hei van appelpot was lastig te schorten
Mooie cryptische zin toch?

In de appelpotten worden de geprodu-
ceerde lijnkoeken fijn gestampt. Dat doen 
we met de hei, een zware houten paal 
die door een systeem in de molen (bij de 

“wentelas”) wordt opgetild om hem vervol-
gens naar beneden te laten ploffen.

Foto van de wentelas met “spaak” en hei 
waaraan een nok zit die door de spaak 
omhoog wordt getild.
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Om dit te stoppen “schorten” we de hei. 
Dat betekent dat we op het moment dat de 
hei op het hoogste punt is opgetild daar 
een blokkering onder kunnen plaatsen.

Nu was het zo, dat een van de heien niet 
voldoende omhoog kwam, waardoor deze 
niet goed te schorten was.

Oplossing: de nok in de hei is wat lager 
geplaatst, door één van de vulstukken 
die onder de nok zaten boven de nok te 
plaatsen.

Resultaat: probleem opgelost en het werkt 
weer naar behoren.

Seizoensopening 22 april
Op vrijdag 22 april aanstaande om 16:30 
uur starten we ons bezoekers seizoen voor 
de molen.

Vanaf die datum tot half september zijn 
we in principe elke week open op vrijdag- 
zaterdag- en zondagmiddag van 13:30 tot 
17:00 uur.

Oliemarathon

Het werd ook weer eens tijd om aan de sei-
zoensopening wat toe te voegen.

Op vrijdag 22 april om 17:00 uur starten 
we het olieslaan om dat ook 24 uur aaneen-
gesloten voort te zetten.

Onze olieslagers en molenaars komen in 
estafette vorm elkaar steeds om de drie 
uur aflossen.

Wil je het op een ongewoon moment mee-
maken? Kom dan midden in de nacht bij 
ons op bezoek!

Grote schoonmaak molen
We willen onze bezoekers graag op gepaste 
wijze ontvangen.

Daarom houden we een grote schoon-
maakactie in de molen op zaterdag 16 april.

Vanaf 09:30 gaan we met een aantal men-
sen van boven tot onder de molen ontdoen 
van stof en spinnenwebben.

Ook de zijvleugel: platten, museum, gang, 
keuken, bijkeuken, toilet en de woonka-
mer (voor velen meer bekend onder de 
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naam “Meulenkaomer”) worden grondig 
aangepakt.

Activiteiten de komende periode:

Olieslaan:
h Ook zaterdag 2 april staat het olieslaan 

weer op ons programma. Ook dan zijn 
we weer volledig geopend voor het 
publiek. Openingstijden: 13:30 – 16:30 
uur.
h Zaterdag 16 april: grote schoonmaak 

molen
h Vrijdag 22 april 16:30 uur: 

Seizoensopening Woldzigt (houd de 
sociale media in de gaten!
h Vrijdag 22 april 17:00 uur: start 24 uur 

oliemarathon

Hartelijke groet vanuit Roden,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin.

RONDJE OM DE KERK

Paasmiddag
Sybrand van Dijk

Op 12 April is er de Paasmiddag voor 
ouderen en iedereen die zin heeft in wat 
gezelligheid. We beginnen om 14.30 
in de kerk. Daarna is er een genoeg-
lijk samen zijn in het Jeugdgebouw aan 
de Pastorielaan. Iedereen is van harte 
welkom. 

Wilt u zich van te voren aanmelden bij 
Mathilde te Velde? 06-21328609

Met een hartelijke groet

Sybrand van Dijk

INGEZONDEN

Optimalisatie Onlanden

Vanmorgen 8 maart, hebben GS van 
Drenthe het besluit genomen om de proce-
dure te starten om extra waterberging in 
De Onlanden mogelijk te maken (optimali-
satie van De Onlanden).

Informatiebijeenkomsten
Het waterschap en de samenwerkings-
partners  willen omwonenden, agrariërs,  
bedrijven, belangenorganisaties en gebrui-
kers op verschillende momenten bij het 
project betrekken. 

Naast informeren willen we belangheb-
benden uitnodigen om mee te denken over 
de mogelijke oplossingen voor extra water-
berging in de Onlanden, horen we graag 
wat evt. aandachtspunten zijn en horen 
we of er mogelijke koppelkansen zijn. 
Daarvoor zijn voor alle belangstellenden 
informatiebijeenkomsten georganiseerd. 

Overzicht  informatiebijeenkomsten en 
digitaal spreekuur

dinsdag 29 maart   
Informatiebijeenkomst: van der Valk 
Hoogkerk/Eelderwolde (Borchsingel 53 
,9766 PP Eelderwolde) 20.00-22.00 uur

donderdag 31 maart   
Digitale spreekuur: 13.00-16.00 uur

dinsdag 5 april   
Informatiebijeenkomst: MFA 
Roderwolde(Hoofdstraat 21 A, 9315 PA 
Roderwolde) 20.00-22.00 uur

donderdag 7 april   
Informatiebijeenkomst: bij Boon 
Peize(Hoofdstraat 12, 9321 CE Peize) 
20.00-22.00 uur
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vrijdag 8 april         
Digitale spreekuur: 10.00-13.00 uur

woensdag 13 april         
Digitale spreekuur: 13.00-16.00 uur

vrijdag 20 april         
Digitale spreekuur: 10.00-13.00 uur

Voor de digitale spreek-
uren kunt u zich aanmelden via 
optimalisatieonlanden@noorderzijlvest.nl. 
We zien u graag bij één van de 
bijeenkomsten! 

Voor de aanleiding voor de extra water-
berging, het gevolgde proces tot nu toe, de 
mogelijke maatregelen, de te onderzoeken 
effecten en de procedure verwijzen we 
naar de website www.noorderzijlvest.nl/
optimalisatie-van-de-onlanden

Stukken ter inzage
Van vrijdag 11 maart t/m 5 mei ligt de 
‘Toelichting projectbesluit en milieueffect-
rapportage’ ter inzage. 

Daarin wordt het project toegelicht, staat 
beschreven hoe de omgeving bij het 
project wordt betrokken en hoe de effec-
tenstudie is opgezet. Het staat dan op 
www.officielebekendmakingen.nl.

In deze periode kan iedereen die dat wil, 
een reactie indienen. Die reactie moet naar 
Gedeputeerde Staten van de provincie 
Drenthe. 

We starten op di 22 maart tussen 20.00 
en 21.00 uur met een Livestream. Dit is 
een online bijeenkomst die beluisterd kan 
worden via   https://player.vimeo.com/
video/684565208?h=e6b57b0ee5 Voor 
de 3  informatiebijeenkomsten hoeft u 
zich niet aan te melden. Voor de digitale 
spreekuren kunt u zich aanmelden via 
optimalisatieonlanden@noorderzijlvest.nl.

We zien u graag bij één van de 
bijeenkomsten! 

Voor de aanleiding voor de extra water-
berging, het gevolgde proces tot nu toe, de 
mogelijke maatregelen, de te onderzoeken 
effecten en de procedure verwijzen we 
naar de website www.noorderzijlvest.nl/
optimalisatie-van-de-onlanden

Stukken ter inzage

Van vrijdag 11 maart t/m 5 mei ligt de 
‘Toelichting projectbesluit en milieueffect-
rapportage’ ter inzage.

Daarin wordt het project toegelicht, staat 
beschreven hoe de omgeving bij het 
project wordt betrokken en hoe de effec-
tenstudie is opgezet. Het staat dan op 
www.officielebekendmakingen.nl.

In deze periode kan iedereen die dat wil, 
een reactie indienen. Die reactie moet naar 
Gedeputeerde Staten van de provincie 
Drenthe.



Dit kan uw advertentie zijn.

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

Ús Piekje
Nynke Krist-Talsma

Ook wij zijn bekend met het fenomeen 
hechting aan je kip. Dit is Piekje:

Piekje is geboren uit een nestje met wat 
eieren van opa Kip en van onze eigen kip 

– die geen naam heeft, tja je – ik – hecht 
toch meer aan eigen kweek blijkt. 

Na een poging afgelopen zomer met onze 
broedse kip, die een dag te vroeg van haar 
nestje ging, lees: volgroeide eitjes, geen 
uitgekomen. Nu een poging in een broed-
machine. Iets is opnieuw mis gegaan. Ik 
heb werkelijk, echt ja werkelijk, een traan-
tje gelaten om een prachtig mooi, volgroeid 
levend kuiken, maar met misvormd vleu-
geltje. Diens lijden was te groot. Ik heb 
gesnift en afscheid genomen.

Maar… 1 gezond kuiken! En wat voor één! 
Piekje is kwiek, ze piept je op dag 3 al de 
oren van het hoofd, op dag 4 vindt ze onze 
mensengeur nog bizar, op dag 5 begint ze 
het getik van onze jongste op haar koppie 
te verdragen. 

Ik denk dat ze een ze is, ze is zo schattig. 
Manlief gokt een hij-tje, want “hij oogt zo 
fier”. 

Kent u dat? Dat je menselijke karaktertrek-
ken op je dier plakt en dan denkt iets van 
jezelf  er in te herkennen? Ooh ja hoor – ik 
zie u denken “vind je jezelf schattig dan?” 

– och, zo op z’n tijd, ja hoor zeker. Grappig 
vind ik altijd die foto’s waarin je ziet dat 
mens en huisdier op elkaar lijken. Zo’n 
teckel naast een pittige dame, een pittbul 
bij een enge man. Toch geloof ik niet dat ik 
mezelf herken-herken in Piek.

Ik word wel wat onzeker van ons kippen 
verloop. Ziekte, een marter, volgroeide 
eitjes die niet uitkomen. Of het is kwets-
baar volk of wij doen iets niet helemaal 
goed. Wie het weet, mag het zeggen.

Voor nu genieten we toch vooral van ons 
leven nabij de natuur. Ik stuurde een foto 
van Piekje naar een stadse vriendin. “Is die 
echt!?” kreeg ik terug. Ik vond het cate-
gorie ‘melk komt uit de fabriek’. U mag 
me best eens vragen wat ik haar daarop 
gestuurd heb.

Straks loop ik even naar buiten denk ik. 
Onze schaapjes moeten binnenkort lam-
meren. “Vriend” – naamgeving door onze 
oudste – lijkt niet bezwangerd. De andere 
drie en twee van de pony’s wel. Het wordt 
een leuke lente



VERSLAG

Vrijheid
Sybrand van Dijk

Heel lang heb ik de coronaberichten buiten 
de deur gehouden. Ik volgde zijdelings 
wat er van ons verwacht werd, en anders 
merkte ik het wel in de kerkdiensten. We 
pasten ons aan. Bijna twee jaar stonden 
mijn collega’s en ik achter camera’s. De 
uitvaarten die we leidden waren klein en 
persoonlijk. We deden nauwelijks aan 
kringwerk en de bezoeken bij mensen 
thuis legden we buiten af. Of op ander-
halve meter afstand. Of niet. Het was 
passen en meten. Maar het was vooral: zo 
veel mogelijk vrij blijven in je hoofd. Er is 
nog veel te leven binnen de beperkingen.

Dat viel mee. Dat viel niet mee. Ik dacht 
soms aan de gezinnen die het veel zwaar-
der hadden dan ik. Ik dacht aan de mensen 
die een eigen bedrijf hadden dat dicht 
moest. Voor hen was het alles veel erger. 
Toch kwam de afsluiting rond kerst als 
een flinke dreun. Ik merkte dat alle maat-
regelen, maar ook al het vijandige gepraat 
tegen elkaar, alsnog naar binnen was 
geslagen. Die regenachtige, natte weken 
van januari zorgden voor een treurige 
ziel. Ik voelde me voor het eerst echt wat 
opgesloten.

En nu? Nu is het allemaal zo dubbel. 
Terwijl buiten alles begint te bloeien. 
Terwijl we weer wat meer onze vleugels 
kunnen uitslaan. Terwijl alles oproept om 
te gaan leven, begint Putin in Oekraïne een 
oorlog. Ik weet niet hoe het jou vergaat, 
maar ik moet steeds aan de Oekraïners 
denken. Aan Mariopoel, de stad die wordt 
belegerd en waar honger als wapen wordt 
ingezet. Ik denk aan al die moeders die nu 

al hun gesneuvelde zonen betreuren. In 
Oekraïne, maar net zo goed in Rusland. 
Oorlog telt alleen maar verdriet, verliezers, 
schaamte en spijt. Ook al noem je het hon-
derd keer een “Speciale missie”.

Het leed dat corona ons bracht, is ineens 
heel ver weg. In ons gevoel. In onze 
ervaring. Je huis en haard moeten ver-
laten, omdat iemand jouw land aanvalt 
is veel erger! Ik zag een filmpje van een 
Oekraïense vrouw die nog één keer op 
haar piano speelde. Nog één keer voordat 
ze haar huis voorgoed zou verlaten. Het 
flat waar zij woonde was door een raket 
doorboord. Al haar spullen lagen ver-
scheurd of gebroken rondgesmeten door 
haar hele woning. Ik keek om mij heen en 
probeerde mij voor te stellen dat dat met 
mijn huis zou gebeuren.

Ik heb mijn gedachten. En verder voel ik 
mij machteloos. Voor het eerst in mijn 
leven voelde ik iets van: “Ik kan begrij-
pen dat je de oorlog in gaat”. Ik begrijp 
Zelensky: vechten totdat je er bij neer-
valt. Als ik Oekraïner was, ging ik naar het 
front. Wat kan ik doen? Geld inzamelen. 
Bidden en hopen. Tamelijk zinloze dingen, 
tegenover al dat geweld.

Toen aan Moeder Theresa eens werd 
gevraagd, wat je moest doen om de wereld 
te veranderen, antwoordde zij: “Go home 
and love your family” En inderdaad. Dat 
lijkt in deze onrustige tijden het beste. Niet 
te vergeten wie je het meest na staan. En 
open blijven voor wie bij je aankloppen.
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INGEZONDEN

Wilgen knotten 2022

Het bestuur van Stichting Waal organi-
seerde op zaterdag 12 maart de jaarlijkse 
wilgenknotdag.

Samen met de trouwe groep en twee 
nieuwe snoeiers hebben we de wilgen 
langs het voormalig fietspad naar de fiets-
brug van het Peizerdiep weer drie om drie 
geknot. Het weer werkte geweldig goed 
mee zodat we niet verkleumden tijdens de 
nazit en ook konden we gelukkig weer op 
een “normale” manier bijelkaar zitten.

Namens Stichting Waal,

Marjan Schetsberg
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INGEZONDEN

Samen creatief
Janine en Ellis

Hoe een spontaan idee opeens een heel 
gezellige avond werd. Of zoals Roelfina 
dit verwoordde op de fb pagina van 
Roderwolde: ‘oude tijden herleefden in het 
nieuwe dorpshuis’.

Een tijdje geleden vertelden wij in de 
Wolmer over het plannetje dat bedacht 
werd om een groep op te richten die intus-
sen de naam ‘Samen Creatief’ gekregen 
heeft. En bij een plannetje bleef het niet 
want deze week, 26 januari om precies te 
zijn troffen wij elkaar op 1,5 meter afstand. 
En dat gaat moeiteloos in het ruime mfa.

Zet zeven vrouwen bij elkaar met een 
zelfde hobby, dat kan bijna niet mis gaan. 
En mis ging het niet, integendeel, we con-
stateerden met elkaar om half tien dat we 
het een zeer geslaagde bijeenkomst von-
den. Het was ongedwongen en divers qua 
bezigheden, naaien, breien en ?? haken, 
ieder nam wat mee en spontaan werd er 
hier en daar advies gevraagd én gegeven 
en ook niet onbelangrijk, we hebben veel 
gelachen!

Divers qua bezigheden, maar jonge vrou-
wen van Roderwolde, we weten dat breien 
en haken weer ‘hip’ is en dat ook jullie 
weer veel plezier beleven aan deze ouder-
wetse hobby, we hebben jullie wel gemist! 
Daarom hebben we  voor jullie nog een 
paar plaatsen vrij gehouden zodat oud en 
jong en alles er tussen elkaar kan treffen 
in het MFA met brei, haak of naaiwerk! 1x 
per 14 dagen op de woensdagavond van 
19.30 tot 21.30. De kosten houden we laag 
en delen we met elkaar. Als je meedoet 
verbind je je in principe voor een periode ( 
die is max 3 maanden)

Nieuwsgierig geworden, bel of mail Janine 
Flooren, zij kan je meer vertellen!

We hopen tot ziens.

Janine en Ellis

‘Samen Creatief’.
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Prikbord
Wilt u ook iets op het prikbord plaatsen? Mail uw bijdrage dan naar de.wolmer@gmail.com
Wij bieden een  mooie lieve jonge haan aan. 
Hij is een half jaar oud en we gunnen hem 
graag een mooie nieuwe plek.

Voor informatie bel dan Frieda 06 
53364227 of Wolter 0614469036

Met vriendelijke groet , 

Fam.Gratama

INGEZONDEN

Vrijheid
Bart Hemstra

Het woord vrijheid is geworden tot een 
begrip in onze dagen.
Maar voor menigeen is dit nu aanleiding voor 
vele vragen.
Voorheen was er alle reden hierbij te denken 
aan blijheid.
Maar nu beseffen wij de realiteit en 
werkelijkheid.

Twee jaar corona gaf een beperking van onze 
vrijheid.
En wij kregen te maken met veel narigheid.
Inmiddels komt het normale leven langzaam 
weer op gang.
Al blijven wij voor de gevolgen toch een 
beetje bang.

Plotseling is in onze vrijheid een omwenteling 
gekomen.
Nu Rusland het besluit tot een oorlog heeft 
genomen. 
Voor vele ouderen geven deze beelden uit het 
heden.
Een herinnering van toen, uit het verre en 
nare verleden.

Wij zijn met het lot van mensen in Oekraïne 
begaan.
En zijn spontaan voor hulp en onderdak, nu 
op pad gegaan.
De bevolking, als het ware tot helden 
verheven.
Nu wij zien hoe deze mensen vechten voor 
hun leven.
Ook met Pasen is er iets bijzonders in het 
geding.
Doordat Jezus, Gods Zoon, aan het houten 
kruis hing.
Zijn dood en opstanding betekende voor 
mensen blijheid
Omdat dit de weg opent voor échte vrijheid.

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles is voldaan. 
Wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle niet.
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Dorpsagenda

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

zaterdag 26 maart 2022   
MFA De Doefkamp: Potgrondactie 
9.30 uur

zaterdag 26 maart 2022   
Sjoelavond: Rode Hert 20.00 uur

vrijdag 1 april 2022   
Vrouwliecafe: 17.00-19.00 uur, Rode Hert

zondag 3 april 2022    
Bokomo swing/muziek: 15.00 uur Rode 
Hert

donderdag 7 april 2022   
Dorpsbelangen; dorpsschouw

zaterdag 9 april 2022                
MFA De Doefkamp: Pubquiz 20.00 uur

zondag 10 april 2022    
The New Decoderzz: 15.00 uur Rode Hert

zondag 10 april 2022                
Tennisvereniging Roderwolde: Opendag 
vanaf 11.00 uur

zondag 10 april 2022                
Tennisvereniging Roderwolde: 
jeugdactiviteit vanaf 9.30 uur 
Tennisvereniging Roderwolde: 
Openingstoernooi vanaf 13.00 uur

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

zondag 17 april 2022    
Opening terras met live muziek: 15.00 uur 
Rode Hert

dinsdag 19 april 2022    
MFA De Doefkamp: Streetgames 
15.00-16.00 uur, WINN

donderdag 21 april 2022   
 Pianohuis/muziektheater: 20.00 uur 
Rode Hert

Colofon

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

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

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

Aanleveren kopij
Stuur vóór 12 uur ‘s middags uw kopij naar: 
de.wolmer@gmail.com 
Volgende inleverdatum: 15 april 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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debommelier@outlook.com
www.debommelier.nl
tel: (+31) 6 45333588

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 

 
 


