
 Opening groene ontmoetingsplek
 Wandel 2-daagse voor alle leeftijden   Eerste Draslanden jazz fietstour 

  Voorraad lijnolie en lijnkoeken flink aangevuld

NUMMER 182

JAARGANG 20

MEI 2022

Dorpspicknick
 24 juni 16.00

Bekijk de nieuwe speeltoestellen, aanplant en jeu de boules
baan en geniet samen van de ruimte en gezelligheid.

 Neem iets lekkers mee om te delen op het buffet. 
 

Voor vragen mail naar: ontmoetingsplekroderwolde@gmail.com

DORPS– EN SCHOOLKRANT



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

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

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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Van de redactie
Hella Balster

Het is altijd genieten als de bladeren weer 
aan de bomen zitten. Al dat groen. Geheel 
in stijl van dit groen is Roderwolde een 
nieuwe ontmoetingsplek met veel bomen 
rijker. Deze plek wordt in juni geopend 
zoals u in deze Wôlmer kunt lezen.

We schrijven 15 mei, de dag van de eerste 
“Draslanden Jazz Fietstour”. Lia Kroon doet 
verslag.

De molen is weer open. Tijdens de olie-
marathon is flink wat olie geslagen en is 
een mooi bedrag opgehaald voor Oekraïne. 
Lees het verslag van Dirk Magré voor de 
details.

Rest mij te verklappen dat er dit jaar weer 
een eindmusical van de basisschool komt, 
ouderwets met publiek. Nostalgie met een 
lach om naar uit te kijken!

In dit nummer

4 Buurtnieuws
Herhaalde oproep: aanmelden boekje 
Van onder de Wieken 4

5 Schoolnieuws
Nieuws uit de klas : Groep 6/7/8 6

11 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 11

Dorpshuis 12

Tennisvereniging Roderwolde 13

Rowolmer Archief 14

Toneelvereniging Woldbloem 15

17 RONDJE OM DE KERK Paasmiddag
17 AANKONDIGING Dag van de Minibieb
18 PROJECTGROEP Ontmoetingsplek 

Roderwolde
19 VAN ONDER DE WIEKEN We zijn los! 
21 INGEZONDEN Drentse Scheurkalender
21 Drenthe beweegt en wij bewegen mee!

Noot van de Redactie 22

24 VERSLAG Muzikaal onthaal in de 
Onlanden: ‘Draslanden Jazz’

25 COLUMN Compliment
26 NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER  “Potje 

met vet”
29 INGEZONDEN ... Nog even over de 

Ooievaar
29 Prikbord
30 Dorpsagenda
30 Colofon

Uw redactie genoot in Roden 
van het jaarlijks etentje
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Deze keer was er duidelijk minder nieuws 
in het dorp, in vergelijking tot de vorige 
maand.

Molen Woldzigt opende haar seizoen met 
de marathon olieslaan. (24 uur continu in 
bedrijf.)

Behalve in de nachtelijke uren, was er 
toch wel belangstelling. Zelfs collega’s van 
andere molens kwamen even langs. Ook 
oud-molenaar Janco Doornbos was van de 
partij.

Een mooie start en op naar een goed 
seizoen.

Bij de entree op de platte zijn naast de 
gebruikelijke, nu ook producten, die eer-
der in de Meul’nkaomer te koop waren, 
verkrijgbaar.

Bovendien kan er genoten worden van een 
kopje koffie of thee.

Het dorpshuis organiseerde de twee-
daagse avondwandeling. Ook hieraan 
werd volop meegedaan. Liefst 99 wande-
laars, jong en oud, voltooiden de tocht.

Helaas hield niet iedereen het droog op de 
tweede avond. Er viel wat lichte regen, wat 
voor veel andere mensen natuurlijk een 
prima bijkomstigheid was.

Energiek Roderwolde hield weer een 
bijeenkomst om te proberen ons dorp 
klimaat-neutraal te krijgen. 

En Het Rode Hert organiseerde een fiets-
tocht langs 4 verschillende concerten.          

Herhaalde oproep: aanmelden 
boekje 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 aan-
meldingen 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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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Meivakantie
Van 23 april tot en met 9 mei hadden alle 
leerlingen, en natuurlijk ook de meesters 
en juffen, vakantie. Nu start de laatste 
periode voor de zomervakantie.

Over 10 weken is dit schooljaar namelijk 
alweer afgerond. Naast een hoop vrije 
dagen (Hemelvaart en Pinksteren) staan 
er komende periode nog veel activiteiten 
op ons programma. Denk aan: musical, 
meesters- en juffendag, schoolreizen en 
afscheid van groep 8 en collega’s. We gaan 
er een leuke periode van maken.  

Koningsspelen 2022
Op vrijdag 22 april vierden we de 
Koningsspelen. Het was een gezellige en 
sportieve dag. 

Groep 6/7/8 begon al vroeg in het zwem-
bad met een zwemcircuit. Groep 3/4/5 
deed estafettespelletjes op het veld en 
groep 1/2 begon op de tennisbaan van de 
tennisvereniging Roderwolde. Daar kre-
gen de leerlingen tennisles van meester 
Tom. Wat ging dat goed bij iedereen! Toen 
ze klaar waren stond groep 3/4/5 al bij de 
lijn te trappelen en keerden de kleuters 
terug naar school om daar leuke actieve 
spellen in de klas te doen. Van al dat spor-
ten krijg je trek. Na een heerlijke brunch/

lunch konden we er weer tegenaan. Groep 
3 t/m 8 kreeg nog een frisbeeles van mees-
ter Lars. Groep 1/2 danste lekker op het 
veld.

Groene ontmoetingsplaats Roderwolde
De veranderingen van het veld worden 
steeds meer zichtbaar. De werkgroep is 
druk bezig met de laatste fase van dit ont-
zettend grote project. In deze fase worden 
binnenkort de (speel)toestellen geplaatst 
en zijn we druk bezig met het bedenken 
van een passende opening. 

Bij het plaatsen van de toestellen zal het 
schoolplein binnenkort (tijdelijk) minder 
goed bereikbaar zijn. We proberen ieder-
een hier zo goed mogelijk tijdig over te 
informeren. 

AH Bloementuintjes
Naast het Tiny Forrest lijkt het ons ook 
leuk om wat meer kleur op het plein te 
brengen. Hierbij kunnen we uw hulp goed 
gebruiken!

Mocht u nog ongebruikte Bloementuintjes 
van de Albert Heijn hebben liggen, dan 
zouden we die graag gebruiken om het 
plein op te fleuren. Ze kunnen worden 
ingeleverd op school, dan kunnen we er 
hopelijk binnenkort een mooie bloemen-
zee van maken.

Praktisch verkeersexamen groep 7
Nadat de leerlingen het theoretisch ver-
keersexamen hebben gehaald (iedereen 
geslaagd!), stond op woensdag 11 mei het 
praktisch verkeersexamen op het pro-
gramma. We melden met trots dat alle 
leerlingen hier ook voor geslaagd zijn! 
Goed gedaan groep 7!



 De Wôlmer  mei 2022  pagina 6

Nieuws uit de klas : Groep 6/7/8

Eindmusical groep 6-7-8
Ook dit schooljaar voeren wij weer onze voorstelling op. Gelukkig kunnen we dat weer 
ouderwets doen en mag er ook weer publiek komen kijken. De voorbereidingen op de 
musical zijn uiteraard al in volle gang en we zijn druk bezig met oefenen.

Om iedereen alvast een beetje nieuwsgierig te maken willen wij jullie alvast meenemen 
in onze voorbereidingen. Zo hebben wij het decor getekend, de verschillende personages 
gemaakt en een verhaal van achter de schermen geschreven.

Figuur 1: Decor getekend met onze personages

 

Welkom bij de lachfactor. 
Lola lacht niet, dus ze komt in een tv show. 
In die tv show proberen komieken haar aan 
het lachen te maken. 
En als dat lukt dan krijgt de komiek die wint 
het miljoenenbedrijf 
van Lola ś vader genaamd Simpelstijn ś sleu-
tels en sloten. 
Wil je weten hoe het afloopt kom dan kijken 
bij onze eindmusical! 
Hidde, Daan, Mathijs en Jurre
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Interview met twee hoofdrolspelers van ‘De Lachfactor’ 

 

Vraag 1      Wat is je rol in de musical  =  Silke Venema - Ik ben presentator Lieke 
Lont. 
Constant moerkoert - Ik ben presentator Rolf Rotjes. 

 
Vraag 2     Heeft u zin in de show  =  Lieke Lont- Zeker weten. 

Rolf Rotjes- Jazeker hoor! 
 
Vraag 3    Bent u vaak in beeld  =  Lieke Lont - Ja ,maar ik ben ook soms in de 

kleedkamer. 
Rolf Rotjes - Ik ben regelmatig in beeld maar in de pauzes natuurlijk niet. 

 
Vraag 4   Speelt u in meerdere programma´s  =  Lieke Lont - Helaas niet. 

Rolf Rotjes - Nee  
 
Vraag 5  Welke kandidaat vindt u het leukst  =  Lieke Lont - Dokter Dubbel.  

Rolf Rotjes - Sammie Strooizout. 
 
Vraag 6    Wat vindt u leuker de show of pauze  =  Lieke Lont - De show natuurlijk! 

Rolf Rotjes - Ik vindt de show leuker omdat ik het leuk vindt om dingen 
te vertellen. 
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achter de schermen bij de lachfactor

Er gebeurd veel bij de lachfactor maar wat gebeurd er nou eigenlijk allemaal achter de schermen 
dat wil iedereen natuurlijk weten. Daarom kijken we even mee wat er daar gebeurd. 

Lieke en Rolf waren bezig met de laatste voorbereidingen voor de show.
Rolf goot nog een paar liter gel in zijn haar.
Lieke was een beetje tussen haar outfits aan het kijken.
Floor was de lampen aan het checken
en Wil de weerman was…ehh wat wat was hij aan het doen… 
ZIT HIJ NOU IN DE KAST!?! Nee laat maar dat waren gewoon wat kleren.
Opeens kwam Doctor Dubbel binnen met een bezweet hoofd.
Met een paniekerige stem zij hij toen luid waar is dat beest heen?!? Is hij bij jullie?
Waar heb je het over.. welk beest??? zij Floor.
De spin die ik in mijn lab had. hij is ineens weg.
Toen zij Lola laat die spin maar wat is het ergste wat hij kan doen.
WAT NOU ALS HIJ JE GAAT BIJTEN!! schreeuwde Petty.
Waarom is iedereen zo in paniek?? zij Wil.
Waar kom jij vandaan?!? riep Doctor Dubbel.
Ik was je spin even aan het uitlaten hij had wat frisse lucht nodig.
Ooohhhhhh dus jij had die spin zij Patty wil onderbrak Patty en zij ik neem hem wel weer en dan 
doe ik hem weer in de kooi. WACHT HIJ IS WEG!

Word vervolgd… Of misschien niet. 

Nils, Elske en Nienke
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Dit kan uw advertentie zijn.

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

Dorpsbelangen

Beste dorpsgenoten,

Schouw april 2022
In de vorige Wolmer hebben we u toe-
gezegd een terugkoppeling te geven van 
de schouw. Omdat we het verslag van 
de Gemeente nog niet hebben ontvan-
gen informeren we jullie in de volgende 
Wolmer. 

Verkeersveiligheid in en om het dorp
Regelmatig ontvangen we meldingen over 
de verkeersveiligheid in en om ons dorp. 
Bewoners maken zich zorgen. Deze mel-
dingen gaan o.a. over:

h Te hard rijden binnen en buiten de 
bebouwde kom
h Onoverzichtelijke kruisingen (Hoek 

Pastorielaan/Hoofdstraat, Hoek 
Hooiweg/Achtersteweg)
h Onoverzichtelijke weg 

(Roderwolderweg)
h Groot verkeer in het dorp

We hebben deze punten uiteraard 
besproken met de Gemeente en met de 
wijkagent. Omdat er vanuit die hoek geen 
ruimte is om te handhaven hebben we 
als Dorpsbelangen contact gezocht met 
Veilig Verkeer Nederland (VVN). Bij hun 
Participatiepunt hebben we meldingen 
gedaan van de onveilige situaties. Aan 
deze meldingen willen we een buurtac-
tie koppelen. Want wij en jullie weten 
als bewoners het beste wat er speelt. En 
een buurtactie kan helpen om het (eigen) 
gedrag inzichtelijk te maken en de bewust-
wording te vergroten. 

Hoe deze buurtactie er precies uit komt 
te zien, daarover informeren we jullie 
binnenkort. 

Voor meer info, zie ook: Veilig Verkeer 
Nederland (vvn.nl)

Hartelijke groet,

Bestuur Dorpsbelangen Roderwolde eo
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Dorpshuis

Wandel 2-daagse en dauwtrappen.
Op 11 en 12 mei trokken bijna 100 kinde-
ren en volwassenen hun wandelschoenen 
aan om deel te nemen aan de wandel 
2- daagse. 

11 mei begon de dag met een aangename 
temperatuur en een blauwe lucht, maar 
zou eindigen met bewolking en regen. Al 
kan de natuur wel wat water gebruiken, 
tijdens een wandeltocht houd je het toch 
liever droog. De weersgoden waren ons 
echter goed gezind, de buien schampten 
Roderwolde en we hielden het droog. Waar 
de route van de 5 km en de 10 km samen 
kwamen, aan het begin van de Kleibosch, 
stond de stempelpost. Een lekker stukje 
cake en wat te drinken ging er wel in. 
Daarna achterom naar de Schipsloot en 
vervolgens weer terug naar het Dorpshuis. 
De kinderen kregen daar nog een zakje 
snoep. Veel mensen dronken nog wat en 
daarna zat de eerste dag erop.

12 mei liepen de route meer in oostelijke 
richting. Voor de 5 km stond de stempel-
post op de Roderwolderdijk, daarna liep 
de route een rondje om Het Waal. De 10 
km deed een groter rondje om Het Waal 
heen door de onlanden, de stempelpost 
stond bij de Langmadijk. Waar de 5 km 
deelnemers nog enigszins droog binnen 
kwamen, waren de deelnemers van de 10 
km doorweekt.

De vaantjes werden uitgedeeld. Nog even 
napraten, ieder trots op de prestatie die er 
geleverd was en daarna voldaan weer naar 
huis.

Dank voor jullie massale deelname, vrij-
willigers bedankt voor de inzet.

En natuurlijk Dick Bathoorn bedankt voor 
de mooie routes!

Dauwtrappen
Op hemelvaartsdag gaan we weer 
dauwtrappen. 

Om 6.00 is er een leuke 2 uur durende 
informatieve wandeling door de natuur. 
Na deze wandeling staat omstreeks 8.00 
een lekker ontbijt voor u klaar met pro-
dukten van de lokale ondernemers. Kosten 
€5,00, tot 12 jaar gratis.

Opgeven kan tot 22 mei via 
dorpshuisroderwolde@gmail.com.
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Tennisvereniging Roderwolde

Koningsspelen 2022 op de tennisbaan in 
Roderwolde
Op 22 april jl. vonden dit jaar de 
Koningsspelen plaats en mochten we 
groep 1 t/m 5 van basisschool Het Palet 
verwelkomen op onze mooie tennisbaan.

Het was een prachtige dag. De accom-
modatie lag er prachtig bij en tennisleraar 
Tom was aanwezig om de kinderen tennis-
vaardigheden bij te brengen. Maar liefst 36 
kinderen samen met begeleiders mochten 
we verwelkomen. Iedereen vermaakte zich 
dan ook opperbest. Naast diverse spelle-
tjes mochten natuurlijk ook de tompouces 
en oranje ranja niet ontbreken. 

Openingstoernooi tennisvereniging 
Roderwolde
Op zondag 24 april vond dan toch het uit-
gestelde openingstoernooi plaats. Wat een 
mooie dag en wat een opkomst. Maar liefst 
10 koppels, verdeeld over 2 poules, streden 
tegen elkaar op de banen.

Na allemaal 4 wedstijden te hebben 
gespeeld, met natuurlijk tussendoor een 
rustpauze, werd uiteindelijk de uitslag 
bekend gemaakt. 

Luuk en Petra Hoff werden eerste in de 
B-poule en Johan en Elly Bakker in de 
A-poule. Na de felicitaties en het uitdelen 
van de prijsjes bleef het nog lang gezellig 
op de tennisbaan.  

Wil je ook een keer tennissen of lid wor-
den van de tennisvereniging, kijk dan op 
de site roderwoldetennis.nl. We heten je/
jullie graag van harte welkom. 

De zomerse tennisochtend op zondag 15 
mei    

   Geschreven door: Silke, Rifka en Rosa.                                                                                                           

Bij de tennisvereniging Roderwolde, heb-
ben de kinderen van de vereniging iets 
Leuks gedaan. Namelijk tossen en leuke 
spelletjes gespeelt. Maar ze hadden wel 
veel limonade nodig, door het warme weer.
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de kinderen die het deden waren: Yannick 
Huis ,Silke Huis, Rifka Huis, Fleur Dijkstra, 
Gijs Dijkstra, Jasmijn Tepper, Rosa Tepper. 
Het was flink geslaagd!!!!!

onvergetelijke belevenis voorgeschoteld, 
waaronder een bezoek aan het gloed-
nieuwe Corso-theater in Leek:

“Daarna brengt de voorzitter verslag uit van 
de vergadering der Oranjevereeniging met 
afgevaardigden der Ouder Commissie en 
onderwijzend personeel waarin besloten is 
dat de kinderen op de nationale feestdag 
ter gelegenheid van de blijde gebeurtenis 
of daarna naar de bioscoop te Leek zullen 
gaan verder zal er een wedstrijd met lampi-
ons te Roden worden gehouden en savonds 
een optocht terwijl er alleen te Roden een 
vreugdevuur zal worden ontstoken. Per kind 
word door de Gemeente 25 cent beschikbaar 
gesteld. De kosten van de bioscoop zijn met 
het vervoer per Autobus ong. 20-22 ct. per 
kind. De kinderen zullen op school getrak-
teerd worden op een oranje beschuit met 
muisjes en daar dit een wat zuinige tractatie 
is word besloten er nog een reep chocolade en 
een ons zuurtjes bij te geven.”

Behalve deze koude januaridag was er 
voor de schoolkinderen een warmere 
Oranjefeestdag, namelijk op 31 augustus, 
de verjaardag van koningin Wilhelmina. 
Met versierde wagens ging de reis naar 
Roden, waar de 700 kinderen in de 
gemeente “gemeenschappelijk enkele 
vaderlandsche liederen” moesten zingen.

Verder was 1938 niet zo feestelijk voor de 
school. Het leerlingenaantal was zover 
gedaald dat de driemansschool niet langer 
te handhaven was: meester Van Dijk moest 
dus vertrekken. Ook juf Kuipers vertrok, 
maar voor haar kwam juf Tjassens (Truus) 
in de plaats. 

Hoewel er in deze crisistijd erg veel wer-
keloze onderwijzers waren, gaf de minister 
van onderwijs geen toestemming voor de 
aanstelling van een “kwekeling met akte” 

Rowolmer Archief

(School)feesten van vroeger - deel 17 (slot) 
In januari 1938 was Nederland in afwach-
ting van een belangrijke gebeurtenis bij 
het Koninklijk Huis; Beatrix werd op 31 
januari geboren. Niet alleen de oudercom-
missie besloot geld uit te trekken om dit 
te vieren, ook de gemeente Roden trok 
de buidel. Zo kregen de kinderen een 



 De Wôlmer  mei 2022  pagina 15

(geslaagd als onderwijzer, maar nog zon-
der werk). En dat terwijl zo’n kwekeling 
niet eens aanspraak kon maken op salaris; 
werkervaring was de enige beloning. 

In Roden liep op dat moment de kwekeling 
met akte Peter van der Velde rond, die net 
als veel anderen besloot om zijn loopbaan 
eerst maar anders in te vullen, in zijn geval 
als kantoorbediende. Misschien had hij 
anders wel oren gehad naar een positie in 
Roderwolde…

Het was langzamerhand duidelijk dat 
Europa weinig feestelijks te wachten stond. 
In augustus 1939 werden in Nederland 
400.000 mannen opgeroepen voor de 
mobilisatie en er was voor het eerst in 
lange tijd geen dorpsfeest in Roderwolde. 

Het schoolfeest in 1940 ging natuurlijk ook 
niet door. Pas in 1949 zou de draad weer 
worden opgepakt, al zou het niet meer om 
de drie jaar zijn. Er was een helder uit-
gangspunt: “Elk schoolkind hoort één keer 
in zijn schooltijd een schoolfeest mee te 
maken!”

Boekwerk (School)feesten van vroeger
Na ruim twee jaar zijn we aan het eind 
gekomen van de reeks “(school)feesten in 
Roderwolde”. U hebt kunnen lezen hoe er 
van 1880 tot 1940 in het dorp feest gevierd 
werd.

De afgelopen tijd zijn alle stukjes nog eens 
kritisch doorgelezen, bewerkt, uitgebreid 
en gebundeld. Het resultaat is een boek-
werkje geworden dat alle donateurs van 
het Rowolmer Archief binnenkort als 
begunstigersgeschenk zullen ontvangen.

We laten wat extra exemplaren druk-
ken zodat ook andere geinteresseerden 

Toneelvereniging Woldbloem

TONEELSPELEN BIJ WOLDBLOEM?

Altijd al zin gehad in toneelspelen? Maar 
nog nooit de stap gemaakt? Of misschien 
zin om de draad weer op te pakken? Dan is 
dit je kans! Wij kunnen namelijk nog wel 
wat spelers gebruiken. Zowel vrouwen als 
mannen. Oud of jong maakt ook niet uit. 
Leeftijd is ook maar een getal.

Repeteren doen we op de maandagavon-
den ergens in Roderwolde. De repetities 
beginnen na de Rodermarkt. En de opvoe-
ringen zijn meestal eind januari/begin 
februari in het weekend. De stukken die 
we opvoeren zijn luchtig en in het dia-
lect. Laat je daardoor niet afschrikken: 
als je het dialect niet beheerst, is ‘gewoon’ 
Nederlands ook goed genoeg.

Meer weten? Neem dan contact op 
met Tessa Kruizenga. Mailen via 
t.kruizenga13@gmail.com of bellen via 
06-558430. Reageren kan tot 8 juni.

het kunnen aanschaffen. Dat kan tegen 
kostprijs: de minimumjaarbijdrage voor 
begunstigers. U kunt daarvoor Jannie 
Buring benaderen of u kunt een mailtje 
sturen naar: archief@roderwolde.info  



kijk voor al onze producten op www.schuiling.nl

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

BEDDEN - VLOEREN - GORDIJNEN

ZONWERING - KASTEN

LEEK 0594 641371  PEIZE 050 5032195  ZUIDHORN 0594 

Heerestraat 57 | 9301 AE Roden | 050-5016748 | www.cruwijn.nl | www.bjwijnkopers.nl
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RONDJE OM DE KERK

Paasmiddag
Sybrand van Dijk

Twaalf mei kwamen een klein twintigtal 
Rowolmers bij elkaar om Pasen te vieren. 
We behoorden tot de oudere garde, wat 
onze buurman Erik deed uitroepen: “Hai, 
al dat jong volk op stroat!” We kwamen net 
uit de kerk, waar we hadden gebeden en 
gezongen. Het Paasverhaal over de opstan-
ding van Christus wil inspiratie brengen in 
hopeloze situaties. En niet alleen dan: het 
wil hoop en optimisme in ons handelen 
en leven brengen. Daar dachten we over 
na. En daarna was er alle tijd om elkaar te 
ontmoeten (na drie jaar!), koffie te drinken 
en lekker te eten. Mede dankzij de orga-
nisatoren, was het een gemoedelijke en 
inspirerende middag. Hier een paar foto’s

Koningsdag
Mijn man en ik komen uit een dorp waar 
koningsdag uitbundig wordt gevierd. 
Daardoor viel ons de grote stilte in 
Roderwolde nogal op en dachten we: 
zouden we iets kunnen organiseren? In 
2023. Je hoeft geen Oranjefan voor te 
zijn om elkaar te ontmoeten. We dachten 
aan een borrel en wat eten in de middag 
bij of rondom het Dorpshuis. Wellicht is 
in 2023 de speeltuin wel klaar en kun-
nen de kinderen daar heerlijk spelen. Nu 
is onze vraag: wie ziet hier ook wel iets 
in? Een leuke namiddag op Koningsdag 
2023? En wie zou daarbij willen helpen? 
Misschien het Dorpshuis zelf wel? Spreek 
me er maar eens op aan, of mail even naar 
svandijk@pkn.nl Wellicht is het volgend 
jaar koningsdag dan iets minder stil in ons 
mooie dorp.

AANKONDIGING

Dag van de Minibieb

Op zaterdag 11 juni 2022 is er bij veel 
Minibiebs in het land iets leuks te doen. De 
Minibieb op Hoofdstraat 8 ,Roderwolde 
organiseert ook leuke activiteiten. Er wor-
den in de voortuin extra tafels gezet met 
nog veel meer lees voer en de producten 
van papieratelier LieveJuf zijn ook te zien/
te koop! Bij slecht weer verplaatsen we 
de extrà s naar binnen….in elk geval: van 
harte welkom!

De Dag van de Minibieb wordt dit jaar 
voor de derde keer georganiseerd. Je kunt 
het een klein beetje zien als een Open 
Huis, maar dan buiten bij een Minibieb. Er 
worden laagdrempelige activiteiten geor-
ganiseerd. Het is voor bezoekers de kans 
om eens kennis te maken met de persoon 
achter het boekenkastje of juist met elkaar 
in contact te komen en boeken te ruilen. 

Door het hele land zijn er activiteiten bij 
verschillende Minibiebs. Op de website 
www.dagvandeminibieb.nl kun je zien 
welke Minibiebs meedoen.  
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PROJECTGROEP

Ontmoetingsplek Roderwolde

OPENING GROENE ONTMOETINGSPLEK 
RODERWOLDE
Op het moment dat we dit schrijven is 
het begin mei. Na 4 jaar van voorberei-
dingen zijn we bijna bij de finish. En is de 
groene ontmoetingsplek in het hart van 
Roderwolde bijna klaar.

Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. We zullen deze nieuwe 
plek officieel openen op vrijdagmiddag 24 
juni om 16.00 uur middels het doorknip-
pen van een lint. 

We nodigen daarom iedereen uit 
Roderwolde en omstreken uit: jong en oud 
om hierbij aanwezig te zijn. Aansluitend 
aan de opening houden we een gezellig 
dorpspicknick en kan iedereen onder het 
genot van een hapje en een drankje alle 
nieuwe dingen bekijken en uitproberen!

Wat kunt u hier straks allemaal vinden? 
Een heleboel nieuwe aangeplante strui-
ken en bomen. Deze zijn aangeschaft met 
een subsidie van IVN (Tiny Forest) en 
voor een deel uit de subsidie die we via 
het Dorpenfonds hebben aangevraagd. 
Alle bomen en planten zijn geleverd door 
Kwekerij Vrieling en met behulp van vele 
vrijwilligers en de schoolkinderen geplant. 
Daarnaast wordt er een jeu de boules 
baan aangelegd door het dorpshuis waar 
jong en oud samen gezellig een spelletje 
kunnen spelen. Voor de schoolkinderen 
worden er een heleboel nieuwe speeltoe-
stellen geplaatst en ook zal de zandbak op 
het kleuterplein worden vervangen door 
een rolstoelvriendelijk speelhuis met een 
zandbak en een heuse brug. De kinderen 
krijgen een buitenkeuken en waterpomp 
tot hun beschikking. De door juf Annie 

Sikkenga zo gemiste berg zal ook worden 
gerealiseerd: Mount Annie!

In het midden van het grote veld komt 
een tent waaronder tijdens evenementen 
heerlijk een hapje of drankje genuttigd 
kan worden. Deze tent wordt omringd 
door allemaal fruitbomen. De tent is 
mede gefinancierd met een donatie 
van de Wôlmer. De overige sponsoren 
van de Groene Ontmoetingsplek zijn: 
VOOOR, Oudervereniging OBS Het Palet, 
Dorpsbelangen Roderwolde e.o., Univé, 
Kidscasa en loonbedrijf van der Berg. 
Het Dorpenfonds heeft een groot deel 
gesubsidieerd.

De picknick is American Style: het is 
de bedoeling dat iedereen iets lekkers 
meebrengt. Voor de ouders van de school-
kinderen wordt die vraag uitgezet via 
de schoolapp Parro, we zouden het leuk 
vinden als andere dorpsbewoners ook 
iets lekkers meebrengen voor het buffet. 
U kunt dan denken aan sandwiches, een 
cake, een quiche enz. Wel graag in hap-
klare stukken. Drinken zal te koop zijn 
in het Dorpshuis. Voor de schoolkinde-
ren zorgen we voor ranja en water (dit is 
gratis). 

Tot slot nog voor de duidelijkheid:
Vrijdag 24 juni 16.00-18.00 uur 

Dorpspicknick ter gelegenheid van de ope-
ning van de Groene Ontmoetingsplek!

We hopen op een grote en gezellige 
opkomst! Mochten er nog vragen zijn, 
schiet een van ons dan gerust even aan.

Namens de werkgroep,

Esmé Bakker en Silvia van der Meijs
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VAN ONDER DE WIEKEN

We zijn los! 
Dirk Magré

Seizoensopening, 24 uurs oliemarathon, 
inbrengwinkel, Nationale Molendagen:

Volop activiteiten in en rond Woldzigt deze 
laatste weken.

Seizoensopening
Op vrijdag 22 april was de feestelijke 
seizoensopening. Onze voorzitter, Harm 
Jansen en Sonja van der Meer, directeur 
van Het Drentse Landschap, hielden ieder 
een kort praatje terwijl door de belangstel-
lenden werd genoten van een hapje en een 
drankje. 

Oliemarathon
Klokslag om 17:00 uur was de start van 
de 24 uurs oliemarathon. De aftrap werd 
gegeven door Sonja van der Meer met het 
starten van de tijdklok:

Inzameling voor giro 555 (Oekraïne)
Tijdens de oliemarathon van vrijdag 22 
t/m zaterdag 23 april was de toegang voor 
Woldzigt gratis. In plaats daarvan vroegen 
we een vrijwillige bijdrage voor Oekraïne.

Van het Drentse Landschap kregen we een 
mooi startbedrag van € 150,-.

De totale opbrengst was naast deze € 150,- 
het prachtige bedrag van € 310,-.

Onze penningmeester maakt dan ook het 
totale bedrag van € 460,- over naar Giro 
555, Hulp aan Oekraïne.

(Alle 3 deze foto’s zijn gemaakt door Mans 
Harms)

Resultaten oliemarathon
Ondanks het feit dat we een beetje 
rustig aan hebben gedaan tijdens de 
oliemarathon is er zo’n 60 liter lijnolie 
geproduceerd.

We moesten wel een beetje zuinig zijn 
met onze voorraad lijnzaad. En naast deze 
lijnolie is er ook een flinke voorraad lijn-
koeken geproduceerd. Ruwweg zeker 80 
stuks!
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Inbrengwinkel
Zoals bekend, is de Meulenkaomer 
in zijn “oude vorm” gestopt met de 
verkoopactiviteiten.

Na goed overleg met het bestuur van 
Stichting De Meulenkaomer is het besluit 
genomen om (wellicht in afgeslankte 
vorm) onder de vleugels van Stichting 
Olie- en Korenmolen Woldzigt de verkoop-
mogelijkheid van zelfgemaakte producten 
voort te zetten.

Dit geldt ook voor streekproducten (zoals 
honing en zelfgemaakte jam).

Om dit in te passen binnen de beschik-
baarheid van vrijwilligers om de balie (en 
kassa functie) te bemensen is de presenta-
tie en verkoop van deze producten uit de 
knechtenkamer verplaatst naar de platten.

Het levert een kleurrijk en aantrek-
kelijke ruimte waar onze bezoekers 
binnenkomen:

Nationale Molendagen
Vers van de pers:

Op 14 en 15 mei waren de Nationale 
Molendagen. Op zaterdag 14 mei werd de 
hele dag olie geslagen.

Bijzonder om te vermelden is, dat we die 
dag rond 09:30 uur bezoek ontvingen van 
9 Duitse MIO’s (Molenaars In Opleiding).

Zij kwamen kennis maken met het 
olieslaan en in kleine groepjes daadwerke-
lijk meedraaien met onze olieslagers. Zo 
konden ze lijfelijk ervaren hoe alles wordt 
bediend.

Na een lunch met heerlijke soep en brood-
jes zijn ze om 14:00 uur vertrokken naar 
Winsum om daar nog een pelmolen te 
bezoeken.

Pech
Helaas werd het olieslaan zaterdagmid-
dag rond 14:30 ruw gestopt doordat een 
van de aandrijfriemen voor het oliewerk 

Foto Aletta Jongman
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is afgescheurd. Helaas was het deze keer 
van zodanige aard, dat dit niet even snel te 
verhelpen is. 

Dus: al veel eerder dan de bedoeling was is 
gestopt en werd alles schoongemaakt.

De naslag moet nog worden gedaan. Dit 
kan pas nadat de riem is gerepareerd en 
weer op zijn plek is geplaatst. Als er voor 
die tijd een keer een mooie wind is en we 
kunnen voldoende mensen inzetten, is dat 
een prima alternatief.

Resultaten 14 mei
De hoeveelheid olie die is geproduceerd is 
nog niet bekend. In ieder geval heeft het 
nog geen lijnkoeken opgeleverd. Dat komt 
pas als we het werk kunnen afronden.

De wieken hebben wel heel wat omwen-
telingen gemaakt (zo’n 2100). Het ging 
allemaal met een heel rustig gangetje, 
maar heel wat uurtjes draaien heeft dat 
toch weer een mooi aantal omwentelingen 
opgeleverd.

In totaal ontvingen we 33 betalende 
bezoekers.

Daarnaast kwamen ook een aantal dona-
teurs (gratis toegang) en belangstellende 
collega-molenaars poolshoogte nemen.

De zitjes voor de molen werden door pas-
santen ook veelvuldig gebruikt. Men kon 
bij ons genieten van koffie/thee met daar-
bij kruidkoek, of appelcake of appelgebak.

Zondag 15 mei
Deze dag moet nog beginnen op het 
moment dat dit wordt geschreven. Het 
mooie weer van deze dag heeft vast als 
resultaat dat weer heel wat mensen de 
molen met een bezoek zullen vereren.

Activiteiten de komende periode:
Molen elke week geopend op vrijdag- 
zaterdag- en zondagmiddag van 13:30 tot 
17:00 uur.

De inbrengwinkel op de platten is dan ook 
steeds te bezoeken!

Uitzondering: 

Op zondag 22 mei is er een besloten party 
tot 15:00 uur. Dan is de molen dus pas 
vanaf die tijd geopend.

Olieslaan:
h Zaterdag 4 juni: de eerste zaterdag 

van de maand, dus: van 13:30 – 17:00 
uur demonstratie olieslaan.
h Zaterdag 2 juli: weer de eerste zater-

dag van de maand, 13:30 – 17:00 uur 
demonstratie olieslaan.

Hartelijke groet vanuit Roden,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin.

INGEZONDEN

Drentse Scheurkalender

Drenthe beweegt en 
wij bewegen mee!

Het initiatief
In 2015 kreeg de provincie Groningen voor 
het eerst een eigen Scheurkalender. De 
initiatiefnemers vonden het beeld dat de 
media schetsten van Groningen te eenzij-
dig. Zij vroegen daarom de Groningers zelf 
wat zij mooi of bijzonder vonden aan hun 
provincie. Sindsdien komen er ieder jaar 
meer en betere inzendingen en wordt de 
kalender dus steeds mooier. Nu wordt het 
tijd ook van andere provincies zo’n mooi 
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tijdsdocument te maken. En daarom vra-
gen wij u: ‘Wat maakt Drenthe bijzonder? 
Wat raakt u, wat valt op? Wat wilt u laten 
zien op de Drentse Scheurkalender?’

Ons Drenthe
De Drentse Scheurkalender (320 pagina’s) 
laat zien wat er omgaat in Drenthe en de 
Drenten. Een unieke verzameling van 
persoonlijke foto’s, gedichten en korte 
verhaaltjes. De kalender moet het resul-
taat zijn van spontane inzendingen uit alle 
hoeken van de provincie en alle lagen van 
de bevolking. Een tijdsbeeld, een weergave 
van de schoonheid en veelzijdigheid van 
provincie en inwoners, een bron van inspi-
ratie voor anderen.

Drenthe volgens jou
Ook jij kan bijdragen aan een mooi divers 
beeld van de provincie Drenthe en haar 
bewoners. Schrijf een gedicht, een ver-
haaltje, maak een tekening of een foto 

over jouw Drenthe en stuur het in en leg 
uit waarom je juist dit wilt laten zien. Op 
deze site kun je jouw bijdrage uploaden 
en wie weet, zie je je beeld of tekst terug 
op de Drentse Scheurkalender. De redac-
tie bepaalt welke inzendingen gebruikt 
worden. Ze let daarbij niet alleen op de bij-
drage zelf, maar ook op de meegestuurde 
motivering.

Wat beweegt jou? 
Je kan weer inzenden voor de scheurka-
lender van 2023. We nodigen iedereen uit 
een foto te maken van iets wat jou per-
soonlijk in Drenthe raakt. Dat kan en mag 
van alles zijn. Een fraaie zonsondergang, 
een lachend gezicht, een mooie tekening of 
zelfs een gedicht. Zolang je het maar kunt 
uploaden en de foto antwoord geeft op de 
vraag; Wat beweegt jou in Drenthe? 

Iedereen kan en mag meedoen. Inzenden 
kan tot medio augustus 2022. Dan sluiten 
we de lijnen en gaat de jury aan de slag met 
de selectie. Half oktober 2022 presenteren 
we de nieuwe kalender op een nog onbe-
kende locatie. Alle inzenders krijgen in 
september hiervoor een uitnodiging. Super 
spannend natuurlijk. Want wie weet sta jij 
er in..

Stuur je inzending in via https://www.
descheurkalender.nl/drentse-upload en 
zie ook https://www.descheurkalender.nl/
drentse

Noot van de Redactie

Heb jij iets ingezonden, dan komen wij 
graag in contact met jou. Wij zouden 
graag jouw inzending dan in een vol-
gende Wôlmer willen plaatsen met het 
verhaal erachter.
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T: (050) 551 40 94
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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

Dit kan uw advertentie zijn.

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

Muzikaal onthaal in de Onlanden: ‘Draslanden Jazz’
Lia Kroon

Op zondag 15 mei werd door café Het 
Rode Hert de eerste editie van Jazz fiets-
tour Draslanden georganiseerd.

Op 4 verschillende locaties in de Onlanden 
werden unieke optredens gegeven. De 
bezoekers fietsten van locatie naar locatie 
dwars door het natuurgebied. Het uit-
zonderlijk mooie weer maakte het geheel 
compleet. 

Bij Hoeve Eiteweert was er een optre-
den van Hiske Oosterwijk, zang en Job 
Posthuma op gitaar. Een prachtig Frans 
repertoire, met nummers als Ne me quitte 
pas van Jacques Brel, die diep raakten, 
kippenvel! 

Bij Gemaal Peizermade aan de Hamersweg 
gaf het Gerlo Hesselink kwartet een mooi 
en intiem concert met een persoonlijk 
verhaal in een decor van kapschuur met 
strobalen.  

Bij Podium Achterstewold in Peize werden 
we meegenomen door Greetje Bijma en de 
Groove Community in een heel bijzonder 
optreden. De band van Gerben Wasser 
trad voor het eerst op met Greetje, een pri-
meur maar ook een unieke combinatie in 
een wonderschone setting met een door-
kijk naar de weilanden. 

Tot slot eindigden we in Het Rode Hert 
met het septet van Loet van der Lee, een 
bekend gezicht in Roderwolde. Naast een 
eerder concert in het café, hebben zij 
diverse cd’s in de studio opgenomen.

Naast de diversiteit in muziek was de orga-
nisatie dik in orde, een geoliede machine. 

Op alle vier de locaties was er een warm 
onthaal met een hapje en een drankje. Wat 
ons betreft: voor herhaling vatbaar! Dus 
op naar Drazlanden 2023.



 De Wôlmer  mei 2022  pagina 25

COLUMN

Compliment
Sybrand van Dijk

Wij deden vroeger als gezin best veel 
leuke dingen. We waren vaak op pad. We 
bezochten musea, wandelden en als het op 
een zomeravond mooi weer was, gingen 
we picknicken in het bos achter ons huis. 
Maar we waren niet zo goed in het zéggen 
dat we het leuk vonden. En al helemáál 
niet dat we elkaar leuk vonden. Mijn 
ouders deden hun best, ze deden wat ze 
konden, maar ze zeiden slechts héél zelden 
dat ze blij met ons waren, hun kinderen. 
Of dat we het goed deden. En nooit dat 
we goed wáren. In hun taal bestond een 
gat en in dat gat woonden hun emoties. 
Onuitgesproken.

Zoiets vormt je. Natuurlijk, je neemt je 
op een dag voor om het allemaal anders 
te gaan doen. Je zult wel woorden vinden 
voor je innerlijk. Je zult wel zeggen wan-
neer je tevreden bent, of blij met iemand. 
Maar oude structuren laten zich niet 
zomaar wegpoetsen, blijkbaar. Je wordt 
ouder, en je ontdekt dat je zelf de woorden 
evenmin hebt.

Mijn ouders meldden zich eigenlijk vooral 
als er iets niet goed was. Als je een acht 
had voor Duits, had het ook wel een negen 
kunnen zijn. Toen ik de talenkant van het 
onderwijs wilde kiezen, vonden ze dat ik 
wiskunde en scheikunde moest doen. En 
toen ik uiteindelijk scheikunde koos, zei 
mijn moeder dat ze dat wel jammer vond 
van mijn talent voor taal. Het zijn geen 
grote dingen. En toch ondermijnt het je. Je 
twijfelt er aan of je het goed doet. Goed 
genoeg doet.

En dan het gekke. Toen ik twijfelde aan 
mijzelf, twijfelde ik nog veel harder aan 
de mensen om mij heen. Ik meldde mij 
bij hen niet als alles goed was, maar 
als ik iets op te merken had. Kritiek 
kent een rijkere taal dan een compli-
ment. En zo geven we de onzekerheid 
door. Ongewild. En vaak onbewust.                                             
Gelukkig word je er niet van.

Een tijd geleden deed ik een cursus, waar-
bij de deelnemers elkaar positieve dingen 
moesten zeggen. Dat mocht heel eenvou-
dig zijn: “wat zit je haar leuk vandaag”. Het 
kon ook ingewikkelder zijn: “ik waardeer 
hoe jij steeds naar anderen luistert.” Ik 
protesteerde tegen de opdracht: als er iets 
kritisch gezegd moest worden, dan moest 
dat toch kunnen? Ik kreeg geen antwoord 
en moest mijn bezwaar wegleggen. We 
gingen aan de slag. En dit verbaasde mij 
het meest: hoe je zelf verandert, wanneer 
je de kritische stem aan zichzelf over laat 
en allereerst naar de stem van waarde-
ring en bijval wilt luisteren. Het wordt 
lichter in jezelf, wanneer je bij het goede 
begint. En dit uitspreekt. De wereld wordt 
ook lichter. Kritiek is als een zuur dat 
uiteindelijk alles aantast, ook jezelf. Een 
compliment is als zaad, dat alles uiteinde-
lijk in bloei zet. De wereld wordt, zoals je 
over haar spreekt. De ander wordt zoals je 
die benoemt. Jij zelf wordt een ander. 

Blijkbaar kun je toch wel besluiten aan 
welke kant van het leven je wilt zijn: de 
zonzijde of de schaduwzijde. Ik vond dat 
een grote ontdekking.
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NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER

“Potje met vet”
Nynke Krist-Talsma

Met enige regelmaat krab ik mezelf achter 
de oren. Hoe oud ben ik nu eigenlijk? Ik 
moet tegenwoordig werkelijk mijn geboor-
tedatum erbij nemen om dat uit te rekenen. 
De 40 nog niet bereikt en nu al kan ik zo 
lekker weemoedig terugdenken. En ook 
al van die ouwe-vrouwen-kwabjes (sorry) 
zien zo aan de zijkanten van mijn kin. 
Geloof da’k ze nog niet echt heb. Maar ze 
komen, bijna.

Soms zijn er van die dingen waarbij je je 
tegelijkertijd weemoedig én kinds blij kan 
voelen. Of tenminste, dat heb ik. Geloof 
dat ik de geschiedenis dan uitvergroot. Het 
me leuker, bijzonderder of spannender 
voorstel dan dat het was. Maar het maakt 
het nu in ieder geval wel leuker, bijzonder-
der en spannender, zelfs al voor het zover 
is.

Deze week heb ik dubbel geluk. Het 
eurovisiesongfestival én de avond4..
eh..2daagse! 

Ik kijk toch zo uit naar zaterdag. 
Reikhalzend zie ik die foute en dan soms 
ineens (super?) leuke liedjes tegemoet. Bak 
blanke chips tussen ons in. Glaasje fris er 
bij – tegenwoordig van net een ander soort. 
Scores bijhouden doen wij niet aan, maar 
lekker commentaar leveren zeker wel. 
Vorig jaar zat ik alleen op de bank. Dat was 
wat saai. Vond ik vertier in whatsappen 
met jan-en-alleman over mijn en ander-
mans bevindingen. Ook daaraan koester ik 
nu alweer nostalgische gevoelens. Jeminee, 
als u dit leest weet u al hoever S10 geko-
men is.

Deze week was de avond2daagse in ons 
dorp. Ik voelde mijn benen al in beweging 
komen enkel bij het woord. Kind van 7 had 
gewoonweg geen keus, we gaan. Aan man-
lief voor de vorm: wie mee, jij of ik? Ikke 
ikke ikke! 

En dan zo’n zin hè. In het zingen van die 
meezingers. Ik heb ze een paar keer half-
slachtig ingezet. Hopend dat er zo iemand 
is die dan toch net wat extraverter en 
gedurfd is dan ik die het luidkeels over-
neemt en de hele zwik aan het zingen 
krijgt. Och niet gebeurd, geeft niet, dat was 
vroeger denk ik net zo. 

De grap is. Als ik terug denk aan de avond-
4daagse van vroeger. Herinner ik me 
vooral het krijgen van de medaille nader-
hand en die keer in groep 5. Net verhuisd 
van stad naar platteland. Pakje appelsap 
en pakje sinaasappelsap mee. De 2e vond 
ik lekkerder dus die wilde ik bewaren om 
op het end van te genieten. Dus ik aan de 
appelsap. Mísselijk dat ik werd. Heb 3x 
overgegeven en 3 kwart van de route bij de 
meester op de schouders gezeten. 

Het is mooi dat de dingen weer plaatsvin-
den. Want het is toch zo, een verhaal wordt 
niet alleen gevormd door het meemaken 
zelf, ook het meegemaakt hebben en het 
gaan meemaken geeft kleur. Super dat er 
dorpsgenoten zijn die de organisatie van 
mooie activiteiten (weer) op zich nemen.
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voor al uw voetproblemen

Anneke Buring | Hoofdstraat 44 Roderwolde 

praktijk in L&M Haarmode | Kanaalstraat 6 Roden 
t 06 15 36 41 95 | e pedicure44opgoedevoet@gmail.com 

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

praktijk: woensdag- en vrijdagmorgen in 

Roderwolde | donderdag in L&M Haarmode

 

 

 

 

 



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

        
        

 
 

 
FOKKO  RIJKENS 
 
Hoofdstraat 80, Roderwolde 
 
Kunstenaar/Curator/Docent 
 

 

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

... Nog even over de Ooievaar
Robert van Dooren

Deze ooievaar heeft het moeilijk gehad dit 
jaar.

Diverse keren is hij verdreven van zijn 
gekozen woonplaats. Eerst weggejaagd bij 
Klaarke uit de tuin en later ook van het dak 
van de woning aan de Roderwolderweg 
waar hij ook niet welkom bleek. De paal in 
het weiland daartegenover was inmiddels 
verrot en weggehaald. Daar had hij waar-
schijnlijk in eerste instantie liever gezeten. 
Dan had hij zich niet hoeven te behelpen 
met de andere plekken die hij noodge-
dwongen had uitgezocht.

De andere palen waren al bezet door 
andere ooievaars die fortuinlijker waren. 
Van zo’n mooie plek had hij gedroomd. 
Lekker vrij in het weiland en vrije aan-
vliegroutes aan alle kanten. Ideaal om de 
jongen het vliegen te leren. Maar zoiets 
moois was niet voor hem weggelegd.

Tenslotte heeft hij zijn oog laten vallen 
op de eik langs de kant van de weg waar 
de top uit verwijderd was. Hij heeft heel 
wat met takken gezeuld in een poging om 
een nest te bouwen. Het heeft veel moeite 
gekost maar het is hem toch gelukt. Daarna 
is het nest van binnen mooi gestukt met 
klonten mest van het weiland.

Na al zijn geploeter is zijn vrouw komen 
keuren en ze heeft het goedgekeurd. Blij 
geklepper in de top van de eik was te 
horen. Door alle tegenslag was het nu aan 
de late kant geworden om te nestelen. Hij 
had zich dat wel anders voorgesteld.

Nu zoeken ze naar eten in het weiland. 
Jonge weidevogels zullen ze hier niet 

kunnen vinden omdat die er al lang niet 
meer broeden. Maar wormen, insecten en 
kikkers zijn er wel.        

Hopelijk zien we over enige tijd de jonge 
ooievaars uitvliegen. Dan is de moeizame 
start hopelijk vergeten.

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

Bedankt
Zoals jullie weten heb ik, Tjerk Beuving, 
een hele poos in het ziekenhuis gele-
gen. Daarna ben ik een poos in het 
Heymanscentrum geweest voor revalida-
tie. Tijdens deze periode heb ik ontzettend 
veel kaartjes, appjes en leuke attenties 
gekregen. Er waren zelfs kaartjes uit 
Canada. Dit heeft mij goed gedaan. Ik wil 
dan ook iedereen hartelijk bedanken.

Bedankt namens: Tjerk Beuving.
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Dorpsagenda

donderdag 26 mei 2022   
Dorpshuis Roderwolde: Dauwtrappen, 
6.00 uur  

zaterdag 11 juni 2022                        
Activiteiten Dag van de Minibieb, 
Hoofdstraat 8                                            

woensdag 15 juni 2022   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10.00 - 14.00 uur, MFA

woensdag 15 juni 2022   
Koffieochtend: iedere 2e woensdag van 
de maand vanaf 10.00 uur, Dorpshuis

vrijdag 24 juni 2022                                  
Opening Groene Ontmoetingsplek en 
dorpspicknick: 16.00 uur, MFA

Colofon

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

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

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

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

Dorpspicknick
 24 juni 16.00

Bekijk de nieuwe speeltoestellen, aanplant en jeu de boules
baan en geniet samen van de ruimte en gezelligheid.

 Neem iets lekkers mee om te delen op het buffet. 
 

Voor vragen mail naar: ontmoetingsplekroderwolde@gmail.com



Kanaalstraat 65
Telefoon: 050 501 7730
www.autoserviceroden.nl

• Kanaalstraat 41 

       9301 LR Roden  

•  050-5018788 

•  www.quarts.nl 

 

•  Openingstijden: 

       dinsdag t/m vrijdag van 09:00-17:30 uur 

       zaterdag van 09:00-16:00 uur    

 



 

 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
             Tuincentrum 
                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
 

Kanaalstraat 62
9301 LT Roden
tel. 050-5019204
www.buiterroden.eu

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl


