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Van de redactie
Hans Noordhof

Het schooljaar loopt alweer ten einde. 
Wij wensen alle kinderen van groep 
8 veel succes op de middelbare school. 
En alle geslaagden eveneens van harte 
gefeliciteerd!

En graag willen wij ook iedereen bedanken 
voor het aanleveren van kopij en met name 
de vaste schrijvers!

Voor het vullen van de agenda voor het 
winterprogramma zijn wij nog op zoek 
naar activiteiten. U kunt deze aan ons 
doorgeven per e-mail.

Wij wensen u een prettige zomervakantie 
toe.

In dit nummer

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Groep 1 & 2 9

Groep 6, 7 & 8 10

Peuterspeelzaal de Boemerang 13

16 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 16

Dorpshuis 21

Openluchtspelen Roderwolde 24

Open monumentendag 24

26 PROJECTGROEP Ontmoetingsplek 
Roderwolde

27 VAN ONDER DE WIEKEN Nationale 
Molendagen 2022

31 NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER  Groene 
vingers

32 AANKONDIGING Welzijn in Noordenveld
Tennisvereniging Roderwolde 32

33 INGEZONDEN Drentse Scheurkalender: 
Drenthe beweegt en wij bewegen mee

34 Dorpsagenda
34 Colofon

grote foto voorkant: Marije Wind
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Het zal u niet zijn ontgaan, dat er druk 
gewerkt wordt rondom de kruising 
Haarveen/Haarveensedijk. In opdracht 
van de Gasunie wordt hier namelijk een 
schema (verdeelstation van gas) verplaatst. 
Dit schema ligt in de tuin van de fam. 
Wilner en omdat het eigenlijk tegenwoor-
dig niet handig is, dat dit soort belangrijke 
installaties op particuliere grond ligt, werd 
besloten deze een andere plek te geven. 
Omdat dit schema ook aan een technische 
onderhoudsbeurt toe was, kon dit project 
gezamenlijk worden aangepakt.

Een en ander vergt wel de nodige werk-
zaamheden, waardoor het nog wel even 
kan duren voor de klus is geklaard.

Het wordt op een dusdanige manier 
gedaan, zodat er voor de omwonenden 
en het verkeer zo weinig mogelijk hinder 
ontstaat.

Nog meer werkzaamheden, maar dan aan 
de weg
Op dit moment wordt er druk gewerkt aan 
het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag 
op de Achtersteweg in opdracht van de 
gemeente Noordenveld. D.m.v. een brief 
van aannemer Roelofs Wegenbouw, zijn de 
aanwonenden op de hoogte gebracht. De 
werkzaamheden zullen tot enig ongemak 
lijden, maar een en ander zal tot een mini-
mum worden beperkt. Het zal een enkele 
keer voor komen, dat men niet met de auto 
bij huis kan komen.

Afhankelijk van de weersomstandigheden 
zal de klus op 24 juni geklaard zijn.

Ook hinder op de Hooiweg, want die is 
gestremd voor autoverkeer van 20 t/m 24 

juni, wegens onderhoudswerkzaamheden. 
Dan wordt op beide bruggen een nieuwe 
slijtlaag aangebracht.

Fietsers kunnen gewoon van de weg 
gebruik blijven maken.
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Het einde van het schooljaar nadert. Over 
een paar weken start de zomervakantie 
2022 al. We zijn dankbaar een “normaal” 
schooljaar achter de rug te hebben zonder 
thuiswerken, online lesgeven en ander-
halve meters afstand. Wat was het fijn om 
alles te doen zoals we het gewend waren. 

Nu de eindstreep in zicht is hebben we het 
als vanouds druk met de zaken als de eind-
musical, toetsen en de rapporten. Dit jaar 
hoort daar ook nog het afscheid van Erik 
Beumer en de opening van het de ontmoe-
tingsplaats Roderwolde bij. 

Namens het hele team van OBS Het Palet 
wensen wij u een fijne zomer toe!

Musical “De lachfactor”
Op vrijdag 8 juli vindt de jaarlijkse musical 
plaats. De musical zal worden opge-
voerd door de leerlingen van groep 6/7/8. 
Aanvang 19.00 uur: iedereen is van harte 
welkom!

Schoolkamp groep 6/7/8
1 t/m 3 juni ging groep 6/7/8 op school-
kamp naar Kameleondorp, Terherne. Voor 
veel leerlingen was dit de eerste keer op 
schoolkamp. Afgelopen jaren moesten we 
noodgedwongen in Roderwolde blijven, 
en dus was dit kamp extra spannend! De 
groep heeft leuke outdoor spellen gedaan, 
gezwommen en een spetterende bonte 
avond verzorgd. De kinderen hebben 
genoten!

Ontmoetingsplaats Roderwolde
Er wordt al een aantal weken hard gewerkt 
aan de ontmoetingsplaats, het krijgt echt al 
vorm en we zijn zo blij en trots dat wij deze 

plek straks als plein mogen gaan gebruiken. 
We tellen af naar de opening.

We wisten het natuurlijk al, maar het is 
echt indrukwekkend hoeveel hulp er in de 
afgelopen periode geboden is. Niet alleen 
ouders, maar ook opa’s/oma’s en dorps-
genoten, die niet aan school verbonden 
zijn, zijn de werkgroep te hulp geschoten. 
Fantastisch om te zien dat een klein dorp 
samen zo groots kan zijn. Applaus!

Wisselingen team
Komend schooljaar zal er het één en ander 
veranderen in ons team. Het is altijd jam-
mer wanneer iemand afscheid neemt, maar 
een frisse wind door de school biedt ook 
weer nieuwe inzichten en kansen.

Juf Marije W. is voor één dag benoemd op 
een andere school als intern begeleider en 
meester Anko zal volgend jaar volledig op 
een andere school gaan werken. We zijn 
dus op zoek naar een nieuwe collega in de 
bovenbouw. De vacature is op dit moment 
nog niet ingevuld.

Daarnaast is er i.v.m. het zwangerschaps-
verlof van juf Lotte een tijdelijke vacature 
in groep 3/4/5. Juf Marijke heeft besloten 
volgend schooljaar ouderschapsverlof op 
te nemen en een poosje wat meer tijd thuis 
door te brengen. Dit betekent dat ze niet 
langer directietaken zal overnemen.

Erik Beumer gaat eind dit schooljaar met 
pensioen. Eveline Verburg start na de 
zomervakantie als onze nieuwe directeur.
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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 

Olie- en Korenmolen Woldzigt Roderwolde

Geopend van eind april tot half september

Iedere vrijdag- t/m zondagmiddag

van 13.30 tot 17.00 uur.

Woldzigt slaat, ook in de wintermaanden, 

iedere eerste zaterdag van de maand olie.

Buiten deze openingstijden ontvangt Woldzigt waar mogelijk groepen

Meer informatie op http://www.woldzigt-roderwolde.nl

Ook voor het maken van afspraken m.b.t. groepsbezoek

Heerestraat 57 | 9301 AE Roden | 050-5016748 | www.cruwijn.nl | www.bjwijnkopers.nl
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Groep 1 & 2

De afgelopen periode hebben gewerkt aan 
het thema Kriebelbeestjes.

We hebben het gehad over verschillende 
soorten insecten. We hebben veel geleerd 
over hoe deze eruit zien en hoe ze heten.

Ook kennen we een heel moeilijk woord; 
metamorfose. Dit is bijvoorbeeld als een 
rups verandert in een vlinder. Maar ook 
bij een libelle gebeurt dit. We hebben hier 
mooie filmpjes van gezien op het digibord. 
Ook maken we hier een werkje van. Wat 
is de juiste volgorde of teken de fasen van 
eitje tot vlinder.

We hebben libellen, vlinders en lieve-
heersbeestjes geknutseld, vlinders geverfd 
(symmetrie van de vleugels), de klas 
voorzien van mooi gekleurde lieveheers-
beestjes en vlinders en we hebben allerlei 
andere spelletjes gedaan die passen bij het 
thema.
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Groep 6, 7 & 8

Schoolkamp
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Nieuws uit de klas! 

Afscheid groep 8! 
De tijd is dan eindelijk daar, groep 8 gaat 
onze school verlaten! Groep 8 is er hele-
maal klaar voor en kijkt uit naar deze stap! 
De juffen en meesters daarentegen zul-
len nog een traantje laten, maar zwaaien 
ze met liefde uit. Om de leerlingen nog 
één keer in de Wôlmer te mogen laten 
zien, ziet u hieronder de leerlingen aan het 
woord over hun schooltijd op OBS het Palet.

Elske:
h Wat is je leukste herinnering aan je 

schooltijd? Alle schoolreisjes en uitjes 
met de klas en schoolkamp.

h Wat ga je missen aan de basisschool? 
De kinderen en de juffen en de gezellige 
sfeer die er hangt.

h Naar welke school ga je na de zomerva-
kantie? Het stads lyceum in Groningen, 
ik heb er super veel zin in.

h Wat wil je later worden? Dat weet ik 
nog niet, maar ik denk iets met kunst of 
de natuur. 

h Wat wil je tegen de juffen en meester 
van je basisschool nog zeggen? Bedankt 
voor de acht jaar die ik hier mocht 
uitbrengen! Ik vond echt HEEL erg 
gezellig en ik ga jullie heel erg missen. 
Ik denk niet dat ik op de middelbare 
school zulke leuke meester en juffen ga 
krijgen!

Hidde:
h Wat is je leukste herinnering aan je 

schooltijd? De schoolreisjes en de 
nieuwe speel toestellen.

h Wat ga je missen aan de basisschool? 
Het buiten spelen en de juffen.

h Naar welke school ga je na de zomerva-
kantie? Augustinus in Groningen en ik 
heb er veel zin in die tijd die ik daar ga 
krijgen.

h Wat wil je later worden? Dat weet ik 
nog niet, maar ik denk dat ik de tech-
niek in ga.

h Wat wil je tegen de juffen en meester 
van je basisschool nog zeggen? Bedankt 
voor de 9 leuke jaren en het was een 
leuke en gezellige tijd.

Nienke:
h Wat is je leukste herinnering aan je 

schooltijd? Schoolkamp, schoolreisjes, 
de pauzes. Eigenlijk was alles leuk! 

h Wat ga je missen aan de basisschool? De 
gezellige/grappige momenten, de kinde-
ren en meesters en juffen.

h Naar welke school ga je na de zomer-
vakantie? Naar het Diamant college in 
Groningen. 

h Wat wil je later worden? Dat weet ik 
nog niet, maar iets met dieren. 

h Wat wil je tegen de juffen en meester 
van je basisschool nog zeggen? Ik ga jul-
lie echt heel erg ga missen en het was 
echt een hele gezellige tijd. Bedankt 
voor al die leuke jaren!!!
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Nils: 
h Wat is je leukste herinnering aan je 

schooltijd? Schoolkamp en ik denk dat 
het eindfeest ook wel leuk wordt. 

h Wat ga je missen aan de basisschool? Ik 
denk dat ik de klas wel ga missen.

h Naar welke school ga je na de zomerva-
kantie? Ik ga naar de Lindeborg in Leek.

h Wat wil je later worden? Ik weet het nog 
niet echt.

h Wat wil je tegen de juffen en meester 
van je basisschool nog zeggen? Ik hoop 
dat de nieuwe klassen niet al te lastig 
worden.

Jarne: 
h Wat is je leukste herinnering aan je 

schooltijd? De schoolkampen en de 
schoolreisjes.

h Wat ga je missen aan de basisschool? 
De juffen en meesters en het nieuwe 
schoolplein. 

h Naar welke school ga je na de zomerva-
kantie? De Ronerborg in Roden. 

h Wat wil je later worden? Ik weet het nog 
niet. 

h Wat wil je tegen de juffen en meester 
van je basisschool nog zeggen? Ik heb 
heel veel zin in de middelbare school, 
maar ik heb hier ook een hele leuke tijd 
gehad!

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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Peuterspeelzaal de Boemerang

Zondag 8 mei was het Moederdag en 
natuurlijk werd dit bij de peuterspeel-
groep niet vergeten. We lazen met elkaar 
een boekje over het lief vinden van je 
mama en leerden natuurlijk een bijpas-
send liedje. Om het helemaal persoonlijk te 
maken werd het inpakpapier zelf gekleurd. 
Met veel trots werd er de halve ochtend 
met de cadeautjes rond gesjouwd door de 
kinderen.

Toen eenmaal Moederdag achter de rug 
was kon er gestart worden met het thema 
Verkeer. De peuters leerden hoe ze moes-
ten uitkijken en konden dit mooi oefenen 
tijdens een bezoekje aan de speeltuin. 
Onderweg kwamen we ook allemaal ver-
keer tegen : auto’s, fietsers en zelfs een 
hijskraan!

In de kring deden we verschillende spel-
letjes met voertuigen : zo gingen we auto’s 
op kleur sorteren en koppelden we de 
juiste kleur auto tijdens het zingen van 

het liedje over het kleine … autootje. We 
keken educatieve filmpjes over het thema 
en we knutselden er natuurlijk weer op los. 
De peuters maakten een zebrapad, stop-
licht en moesten samenwerken met een 
verftekening. Dit werd niet zomaar een 
verftekening maar er werd met de auto’s 
door de verf en daarna over het papier 
geracet. Wat was dat geslaagd!

Er kwam ook nog een nieuw vriendje 
bij ons op de peuterspeelgroep namelijk 
Woud! Wij vinden dat het gezellig en hope-
lijk heeft hij het ook naar zijn zin bij ons.

Het volgende thema waaraan we gaan wer-
ken is : Vaderdag en het thema Zomertijd!

Met vriendelijke groet, 

Alie Veenstra  (Pedagogisch medewerker)

De kinderen van de BSO kunnen niet 
wachten!

Ze willen zooooo graag op de nieuwe 
speeltoestellen spelen!

Helaas......dit kan en mag nog niet, geduld 
is een schone zaak, binnenkort mogen we 
genieten van het prachtige buitenterrein

Dan maar binnen activiteiten bedenken.

Een aantal kinderen zijn aan het oefe-
nen voor de school musical, dit werkt 
aanstekelijk! 

Voorstellingen, playbacken, dansjes, en 
zelfs een aantal kinderen durft “live” te 
zingen.
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Binnenkort is het vaderdag, we hebben 
ideeën genoeg om te knutselen, een aantal 
vaders worden goed verwend.

De brandweer is op bezoek geweest bij de 
peuterspeelzaal en daar mocht groep 1/2 
ook van profiteren.

Hele verhalen op de bso hierover, best wel 
spannend hoor!

Het BSO team is achter de schermen alweer 
druk bezig met activiteiten plannen vanuit 
doenkids.nl.

Wat een leuke dingen allemaal, we hebben 
inmiddels een planning gemaakt tm de 
kerstvakantie! 

Aan enthousiasme geen gebrek

Maar voor het zover is, gaan we eerst 
genieten van de zomer!

Het bso team wenst iedereen alvast een 
hele fijne zomervakantie!
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Beste dorpsgenoten,

Verkeersveiligheid
In de vorige Wolmer hebben we het gehad 
over de Verkeersveiligheid in en om ons 
dorp. We willen een buurtactie opstar-
ten en u als dorpsbewoner en het liefst 
ook de school daarbij betrekken. Hoe 
deze buurtactie er precies uit komt te 
zien, daar komen we na de zomer op terug. 
Suggesties zijn van harte welkom. 

Bestuurlijk overleg
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft een 
bestuurlijk overleg aangevraagd bij de 
Gemeente. Naar aanleiding van de schouw 
zijn er een aantal onderwerpen waar we 
het gesprek met de wethouder willen aan-
gaan. Op de agenda staat in ieder geval:
h Voortgang rotonde bij de rondweg
h Strooiroute gemeente
h Gang van zaken en communicatie 

over recente werkzaamheden door de 
gemeente

In verband met de drukke agenda van de 
wethouder is de verwachting is dat dit 
gesprek na de zomer plaatsvindt. 

Fiets Oriëntatierit op 18 september 2022 
13.00 uur
Willem van der Velde is al druk met de 
voorbereidingen, we kunnen weer een 
verrassende route tegemoet zien. We zien 
jullie graag op zondag 18 september in café 
Scheepstra. Inschrijven kan vanaf 13.00 
uur en de start is om 13.30 uur. Na de fiets-
tocht een gezellige nazit!

Kennismakingsbijeenkomst voor 
omwonenden en organisaties, georganiseerd 
door Europarcs.
Zoals jullie misschien al hebben gele-
zen/gehoord is camping Meerzicht per 
1 december 2021 overgenomen door 
Europarcs. Op 31 mei jl. was er een kennis-
makingsbijeenkomst waarvoor het bestuur 
van Dorpsbelangen ook was uitgenodigd. 
Tijdens deze bijeenkomst zijn we geïnfor-
meerd over de plannen van Europarcs. De 
bewoners waren in een eerder stadium al 
bijgepraat. Hieronder een samenvatting 
van deze avond.

De plannen:
h Het park wordt herontwikkeld en 

uitgebreid;
h Permanente bewoning niet toegestaan;
h Hele jaar door verhuur;
h Hoogwaardige en duurzame accommo-

daties gericht op de natuur;
h Geen zwembaden/wellness centre en 

daardoor geen extra “aanloop”.

Momenteel lopen er nog allerlei onderzoe-
ken, zoals een bodemonderzoek, wordt 
het plan getoetst met de natuurwetgeving 
(flora en fauna) en zijn er gesprekken met 
de gemeente en provincie. Antea Group 
adviseert Europarcs hierbij. Volledige her-
ontwikkeling is nog geen gelopen race. Het 
bestuur van Dorpsbelangen wordt op de 
hoogte gehouden en zal een vinger aan de 
pols houden.

Verslag dorpsschouw Roderwolde eo 07 april 
2022
Wij hebben het verslag van de dorps-
schouw van de Gemeente ontvangen. 
Zoals jullie zien is het een uitgebreid 



 De Wôlmer  juni 2022  pagina 17

verslag maar daarmee zijn jullie wel vol-
ledig op de hoogte. Mochten jullie vragen 
hebben over het verslag dan horen we dat 
graag.

Aanwezig: 
h Erik v.d. Veen, Bert de Rouw, Henk van 

Sloten, Dorpsbelangen
h Riemer van Dijk, wijkbeheerder van 

Woonborg
h Sjoerdtje Helder, wijkagent
h Jan Harke Venema, Ina Kamstra, Theo 

Kamstra, Toegankelijk Noordenveld
h Erik v.d. Heide, WiN
h Leonie van Roekel, gemeente

Veiligheid (Sjoerdtje)
Het hard rijden en de snelle fietsen over de 
doorgaande route is een blijvend probleem. 
Een tip is om een bewustwordingsactie te 
doen met VVN. Dat vindt DB een goed idee. 
Op de website van VVN staat meer info 
over buurtacties. 

Buiten het dorp treft de politie regelma-
tig hennepafval aan. Mochten mensen 
iets zien / kentekens kunnen noteren dan 
graag info naar / melden bij politie. 

Verkeer
Is een zebrapad bij school een optie?

Antwoord: Een zebrapad is geen optie is 
voor de gemeente. Er is geen constante 
stroom aan overstekers. Er is geen conti-
nue stroom aan auto’s en fietsers. Drukte 
is ook relatief. Drukste moment van de 
dag is als drukte door ouders die kinde-
ren brengen en halen. Zebrapad is geen 
verkeersveiligheid maatregel maar een 
voorrangsregeling.

Wanneer is de rotonde bij de rondweg 
gepland? Angst dat deze er later is dan dat 
het brengstation klaar is. 

Antwoord: We kunnen nog niets zeg-
gen over planning, het project is nog niet 
gestart. Meest gunstige scenario eind 2023.

Hoe ziet het ontwerp van de rotonde eruit? 
Komen de fietsers ook op de rotonde?

Antwoord: Er is nog geen ontwerp, eind dit 
jaar start dit project. Fietsverkeer samen 
met gemotoriseerd verkeer op de provinci-
ale weg is niet verstandig. Gemeente heeft 
voorkeur voor vrij liggende fietspaden. Het 
is een provinciaal project. 

Welzijn (Erik)
Erik houdt eens in de maand spreekuur in 
de MFA, hier komen steeds wel een paar 
mensen op af met verschillende vra-
gen / opmerkingen. Voor de jeugd gaat 
WiN weer bezig met het organiseren van 
een zomertour. En met de sportcoach en 
i.s.m. tennisvereniging komt er mogelijk 
Walking Tennis. DB ziet het wel zitten om 
de zeskamp weer nieuw leven in te blazen. 
DB juicht (sportieve) activiteiten in het 
dorp, zoals bijv. een zeskamp, toe. 



 De Wôlmer  juni 2022  pagina 18

Tip van WiN: Als er behoefte is aan 
activiteiten vanuit het dorp kan Erik 
zijn netwerk goed inzetten voor de 
ondersteuning. 

Aandachtspunten/vragen uit ALV DB
Vrijliggend fietspad naast Roderwolderweg 
Verkeerskundige heeft aangegeven dat 
het geen gemeentelijk fietspad kan wor-
den omdat de eisen waaraan een officieel 
fietspad moet voldoen niet haalbaar zijn 
(breedte, groen, water). Voor een plan door 
en voor het dorp is er eventueel wel een 
kans. Dan is het geen gemeentelijk fietspad 
maar een dorpsinitiatief. Ook dat moet aan 
bepaalde randvoorwaarden voldoen. 

Vraag: Waar moet een dorpsinitiatief aan 
voldoen? Wat zijn de kaders? Wat kan de 
gemeente bieden aan ondersteuning? 

Antwoord: Als het dorp het zelf wil reali-
seren als dorpsinitiatief dan betekent dit:
h Pad komt in eigen beheer en onderhoud
h Er moeten afspraken komen over eigen-

dom, afspraken met grondeigenaren. 
Vanuit dit initiatief moet alles geregeld 
worden. 
h Sloten mogen niet worden gedempt, 

flora en fauna moet in tact blijven. Plan 
moet worden getoetst op punten water, 
groen, bomen (door de gemeente). Er 
komt geen vergunning voor wegha-
len bomen. Een drijvend fietspad mag 
niet, het leven in de sloot gaat daar-
door dood. Veiligheid: er komen meer 
verkeersbewegingen van en naar het 
fietspad. De vraag is of dit veilig is. NB: 
men moet bij mensen over hun oprit 
(vb. nummer 31), hoe?
h Voor realisatie en onderhoud is geld 

nodig. Gemeente heeft momenteel geen 
dorpenfonds en als dit terugkomt is het 

nog niet duidelijk wat de regels zijn t.a.v. 
subsidie. Bij subsidie is het vaak zo dat 
er een eigen bijdrage moet komen van 
25% (eventueel ook in vrijwilligersuren 
te verantwoorden).

Plaatsnaamborden Rowõl
5 jaar geleden is hier ook al om gevraagd. 
Toen is gezegd het geld is nu op maar bij 
een volgende ronde wordt dit meegeno-
men. Nu zijn er nieuwe borden gekomen 
zonder de Drentse benaming. 

Vraag: Is bovenstaande bekend bij de 
gemeente, dat er al een toezegging is 
gedaan? 

Antwoord: Degene die erover gaat bij de 
gemeente weet niets van een toezegging. 
Dit zou door hem moeten zijn gedaan 
maar dat is niet het geval. De borden zijn 
heel erg duur. Bovendien worden ze veel-
vuldig gestolen in de omgeving Peize, 
Roderwolde. Als minimaal 50% van de 
borden aan vervanging toe is, kunnen we 
dit realiseren. 

Fietstunnel
Vraag: Komt er nog een feestelijke 
opening?

Antwoord: De provincie heeft afgezien van 
een feestelijke opening ivm de bezwaar-
procedures die lopen. Niet passend. De 
gemeente sluit zich hierbij aan. In over-
leg met kunstenaar is er wel een bordje 
geplaatst. 

Boomwortels komen omhoog 
Roderwolderweg
Antwoord: De bomen worden geïnspec-
teerd en zijn veilig. Het is vervelend maar 
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hier kan de gemeente niets aan doen. De 
bomen worden niet gekapt. 

Actiepunten schouw 7 april 2022
Geparkeerde auto’s op Dwazziewegen ter 
hoogte van Van der Sluis geven een pro-
bleem op de kruising. Parkeervakken? Er 
zit een groenstrook naast de weg. Kunnen 
ze daar ook parkeerhavens maken? Deze 
vraag is al eerder aan de orde gekomen, 
in de vorige schouw. Wat is hier het ant-
woord op? 

Antwoord: Vorig jaar is er een enquête 
uitgezet naar alle bewoners en bedrijven 
op het bedrijventerrein. Deze informatie 
is ook naar bewoners van Roderwolde, 
Foxwolde, Leutingewolde en de 
Bomenbuurt gegaan. De uitkomsten wor-
den verwerkt in een verkeersvisie voor het 
bedrijventerrein. Doel is meer structuur 
te krijgen in het wegennet, problemen/
knelpunten oplossen/hier prioritering aan 
geven. In principe moeten bezoekers en 
werknemers van Van der Sluis op eigen 
terrein parkeren. 

Bermen aanvullen Hooiweg. Deze zijn veel 
lager dan de betonweg. Hetzelfde speelt 
bij Roderwolderweg, Sandebuursedijk en 
Haarveen. 

Antwoord: Verharding van deze bermen 
staat momenteel niet op de planning. Er 
zijn een aantal grotere knelpunten, hierin 
worden keuzes gemaakt. Er wordt melding 
van gemaakt dat de bermen slecht zijn. 

Trottoir aan de Pastorielaan nabij 2A 
(halverwege tussen Hansenkamp en 
Bovenland) is helemaal verzakt door aan-
leg glasvezel. Dit is eerder gemeld maar 
niet hersteld. 

Antwoord: Gemeente gaat kijken naar een 
eventuele oplossing. Op dit moment is het 
vastgestelde niveau voor de bestrating naar 
laag gebracht. Dit betekent dat we strui-
kelgevaar altijd oplossen maar als het meer 
wordt we kijken waar de prioriteiten liggen 
en we een beperkt aantal trottoirs per jaar 
grootschaliger kunnen opknappen.

Sloot Bovenland bij nummer 7: de berm 
voor een groot gedeelte verzakt na het 
uitgraven van de sloot. Eerst alleen aan het 
begin maar nu helemaal doorlopend naar 
achteren tot het tuinhuisje. De bermkan-
ten zijn veel te steil. Beschoeiing? 

Antwoord: Gemeente gaat dit bekijken. 

De sloot tussen Bovenland en 
Hansenkamp is de laatste keer met een 
minikraan uitgegraven. Dit heeft diepe 
sporen achtergelaten. Dit moet hersteld 
worden en volgende keer rijplaten gebrui-
ken of herstellen.

Antwoord: Dit is al toegezegd en wordt 
hersteld.

Strooibeleid fietspad Roderwolde 
– Groningen. 
Reactie gemeente: geen strooiroute

Op de Matsloot (vanaf onverharde weg 
Sandebuur A7) fietsen vaak fietsers op de 
weg en niet op het fietspad. Het fietspad 
wordt niet aangegeven voor fietsers. Kan 
er net voor de ingang van de onverharde 
weg Sandebuur ook een bord komen die 
fietsers naar het fietspad wijst?

Antwoord: Hier staat al een bord geen 
fietsers. Wielrenners kiezen bewust voor 
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meer ruimte op de rijbaan, nog een bord 
helpt hier niet tegen. 

Verzakking voor overgang fietsbrug naar 
Peize. Wat voor maatregelen zou je kun-
nen treffen?

Antwoord: De verzakkingen van de ver-
harding van fietspaden bij brughoofden 
blijft een terugkerend probleem. De aan-
zetten van de brughoofden hebben we van 
elementenverharding gemaakt om deze 
eenvoudig te kunnen herstellen. Bij vrijwel 
alle bruggen in de fietspaden, maar ook in 
de wegen, speelt dit probleem. Herstel van 
klinkers is dan eenvoudiger dan herstel 
met asfalt. Op dit moment is het goed. 

Parkeren aan beide kanten aan de 
Pastorielaan, met name op zondagmor-
gen. Dan kun je er met een auto nauwelijks 
langs, dit geldt dan ook voor de hulp-
diensten. Via de kerk zijn in het verleden 
mensen er op aangesproken, maar dit heeft 
geen tot weinig effect gehad.

Antwoord: De politie kan hiervoor schrij-
ven. Mensen aanspreken is stap 1. Stap 2 
is een keer handhaven op een zondagoch-
tend. DB heeft dit opgepakt via VVN als 
stap 1. 

Gras op speelveldje Bovenland is heel 
slecht.

Antwoord: We gaan dit bekijken en moge-
lijk opnieuw inzaaien. 

Stoep Kruiskamp is heel hobbelig. Daar 
wonen een aantal mensen met een rollator. 
Mensen moeten over de straat. 

Antwoord: Zelfde antwoord als bij trottoir 
Pastorielaan. 

Tegenover de oude school loopt het trottoir 
niet door. TN geeft aan dat een doorlopend 
trottoir in het kader van toegankelijkheid 
wenselijk is. 

Antwoord: We begrijpen dat dit wense-
lijk is voor de voetgangers. Op dit moment 
is het in gebruik als parkeerplaats. Dit is 
kostbaar om weg te halen. Van belang is 
draagvlak in de straat om een parkeervak 
op te heffen. Hier hebben we geen goed 
beeld van. DB zou dit in beeld kunnen 
brengen.

Ter hoogte van de picknicktafel en de 
watermeter bij de Roderwolderdijk staan 
wel eens auto’s geparkeerd. De kanten wor-
den er niet beter van. Mensen van buiten 
het dorp weten mogelijk niet dat er na 400 
meter de auto op een parkeerplaats kan 
worden gezet. Kan er een bordje komen, na 
450 meter P. Dit wel graag afstemmen met 
de boer die hier gebruik van maakt). 

Antwoord: Het parkeren van auto’s 
valt ons inziens mee, er wordt wel eens 
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geparkeerd maar de bermschade is er 
minimaal. Gemeente gaat hier dan ook 
geen bord plaatsen. Borden plaatsen doen 
we bij voorkeur alleen als het echt nodig is, 
de laatste tijd zijn er al veel nieuwe borden 
gekomen in de gemeente, ook in de omge-
ving van de Onlanden.

Sandebuur, onderhoud en staat van de 
weg. Wat is het beleid van de gemeente en 
in hoeverre past de huidige manier van 
onderhoud en materie van de weg in de 
klimaatverandering. Droogte, enorm veel 
stof maar ook flinke kuilen na 1 regenbui. 
Hoe zit het met toegankelijkheid, recreatie, 
comfort. Het is drukker geworden. Kan 
het minder stoffig, kan de gemeente dit 
heroverwegen. 

Antwoord: Twee jaar geleden is hier uitge-
breid aandacht voor geweest. Bestuurlijk 
is aangegeven dat de rijbaan niet wordt 
verhard. Ook komen er geen maatregelen 
om landbouwvoertuigen te weren/aan-
gepaste snelheidslimiet o.i.d.. Het huidige 
onderhoud (2x per jaar onderhoud) past 
bij dit soort wegen. Vanuit de gemeente 
is aangegeven dat het dossier hierover 
wordt gesloten. De punten toen aange-
dragen door bewoners (stof door droogte, 
kuilen, drukte, recreatie) zijn hetzelfde 
als nu. Er is geen reden voor de gemeente 
om nu anders hierover te oordelen. Dit is 
besproken met verkeerskundige en met 
beleidsmedewerker infra. 

Tot slot
Wij wensen jullie een fijne zomer en tot in 
september!

Hartelijke groet van het bestuur van 
Dorpsbelangen: Bert, Gerda, Rina, Erik, 
Henk en Inge

Dorpshuis

Dauwtrappen met het dorpshuis.
Bij ons thuis was het de gewoonte om met 
Hemelvaart de mensen wakker te maken 
door in de ochtend met motoren met blik-
jes aan touwtjes door de straten te rijden, 
het dauwtrappen. In Roderwolde ging het 
er gelukkig wat rustiger aan toe, hier star-
ten we de dag met een natuurwandeling, 
de naam dauwtrappen komt hier veel beter 
tot zijn recht.

In de vroege ochtend fietste ik, met mijn 
dochter achterop naar het dorpshuis. Er 
stond al een mooie groep van dertig wan-
delaars klaar. Harry Heuker had de route 
bedacht. Om iets na zessen was de groep 
compleet en vertrokken we richting de 
begraafplaats. Voor de begraafplaats 
kwam het eerste obstakel: onder een hekje 
door het weiland in. Natuurlijk in over-
leg met de boer van wie het weiland was. 
Nadat we allemaal zonder uitglijden het 
weiland betraden, merkte ik al dat mijn 
broekspijpen nat werden, iets met dauw. 
Mijn dochter Fleur liep dapper met ons 
mee op haar gympen, kletsend met haar 
vriendje en vriendinnetje. We staken het 
weiland over en genoten van de prachtige 
Hollandse luchten met de steeds verder 
opkruipende zon.



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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We liepen verder door het land richting het 
Leekstermeer, Harry wist ons van alles te 
vertellen over de weidevogels die hopelijk 
langzaam weer een plekje kunnen verove-
ren. Een weiland waar ik al meerder malen 
langs ben gelopen, schijnt met rust gelaten 
te worden en onderwater gezet, een plas-
dras om de weidevogelstand te verbeteren. 
Zo leer ik de omgeving weer beter ken-
nen en ja, wat wonen we hier toch mooi! 
De route liep verder via Sandebuur door 
het weiland richting het dorpshuis. Op het 
laatste stuk kwam Fleur weer bij me lopen, 
ik hoorde haar voeten soppen in haar 
schoenen.

In het dorpshuis rook het naar gebak-
ken eitjes en verse koffie. We hebben 
met z’n allen lekker gegeten, blauwe 
bessen jam van Sandebuur, brood van 

bakkerij van Esch en verse eitjes van de 
Roderwolderweg.

Wat een goede start van de 
Hemelvaartsdag! Volgend jaar weer, maar 
dan wel met laarzen. Al zal deze eerste 
keer dauwtrappen mijn dochter altijd 
bijblijven.
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Openluchtspelen Roderwolde

Openluchtspel 2022
Dit lijkt gelukkig weer een normaal 
toneeljaar te worden. Bestuur, spelers en 
vrijwilligers van het Openluchtspel zijn 
dan ook met goede moed begonnen aan 
het komende seizoen. 

Sinds half mei repeteren de spelers onder 
leiding van onze nieuwe regisseur Sieger 
Zoutman elke maandag weer in de pas-
torietuin. Naast een nieuwe regisseur 
hebben we dit jaar twee debutanten: Thijs 
Krul en Marit Belga en hebben we ook 
een nieuwe souffleuse: Dity de Vries. De 
decor-ploeg is gestart met het maken van 
een passend decor.

Er is al heel wat afgelachen tijdens de repe-
tities, dus het belooft weer een grappig 
stuk te worden. 

Een tipje van de sluier over het stuk:
Het gaat met de kwekerij Drenthina niet al 
te best. Albert heeft zelfs geld geleend van 
zijn buurman, Knelis Koeling, maar daar-
mee redt hij het ook nog niet. Wim Jalving, 
medewerker van een incassobureau, staat 
dan ook geregeld voor de deur. Albert 
haalt zich nog meer problemen op de hals, 
door zonder akte te gaan vissen in ver-
pacht viswater, waardoor hij politieagent 
Derk Bartels achter de broek aan krijgt. 
Gelukkig, dat zijn drie dochters beter met 
problemen weten om te gaan.

Bent u al nieuwsgierig geworden? De uit-
voeringen zullen plaatsvinden op 
h vrijdag 26 augustus
h zaterdag 27 augustus
h dinsdag 30 augustus
h woensdag 31 augustus
h en beginnen om 20.30 uur. 

Open monumentendag

h Café Het Rode Hert, Hoofdstraat 32. 
Het café, gebouwd in 1895, is een pro-
vinciaal monument. 
h De Jacobskerk, Hoofdstraat 25. in het 

prachtige kerkje kunt u de schilderijen 
van de Teken- en Schilderclub Roden 
aanschouwen en genieten van de rust.
h Olie- en Korenmolen Woldzigt, 

Hoofdstraat 56. Op zaterdag wordt de 
hele dag olie geslagen.
h De Waalborg, De Hoek 1. De route 

leidt u langs een prachtige eeuwenoude 
eikenbomenlaan. 
h Poldergemaal Peizer- en Eeldermaden, 

Hamersweg 1, Peizermade.

Kaarten zijn vanaf 1 augustus te koop via 
www.openluchtspel.nl of in de voorver-
koop bij Primera in Roden. 

Actuele informatie is te volgen op onze site 
evenals op facebook. 

Op woensdag 24 augustus is er voor alle 
kinderen van de basisschool de moge-
lijkheid om naar de generale repetitie te 
komen kijken.

We hopen op veel publiek uit eigen dorp!

Bestuur Stichting Openluchtspelen 
Roderwolde
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61 jaar

Openluchtspel

Roderwolde

Op 26, 27, 30 en 31 augustus 2022

Aanvang 20.30 uur, entree € 8,50 

“Kwekerij Drenthina”

geschreven door Josef Brun

vertaald door Henk Karstens

Kaarten zijn vanaf 1 augustus te koop via

www.openluchtspel.nl of in voorverkoop bij

Primera Heerestraat 94, Roden tel. 050-5019378 

en ‘s avonds tot aanvang van de

voorstelling aan de kassa van het theater.

www.openluchtspel.nl
openluchtspel.roderwolde
info@openluchtspel.nl

Volg ons op 
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PROJECTGROEP

Ontmoetingsplek Roderwolde
Carolien Schür

UITNODIGING OPENING GROENE 
ONTMOETINGSPLEK RODERWOLDE
Graag willen we u uitnodigen voor de 
officiële opening van onze Groene 
Ontmoetingsplek.

Op het moment dat we dit schrijven is 
het eind mei. Na 4 jaar van voorberei-
dingen zijn we bijna bij de finish en is de 
groene ontmoetingsplek in het hart van 
Roderwolde 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 door-
knippen van een lint. We nodigen daarom 
iedereen uit Roderwolde: jong en oud uit 
om hierbij aanwezig te zijn. Aansluitend 
aan de opening houden we namelijk 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 waar jong en oud samen gezel-
lig een spelletje kunnen spelen. Deze jeu 
de boules baan wordt gesponsord door het 
dorpshuis Roderwolde. Voor de school-
kinderen worden er een heleboel nieuwe 
speeltoestellen 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 buitenkeu-
ken en waterpomp tot hun beschikking. 
De door juf Annie Sikkenga zo gemiste 
berg zal ook worden gerealiseerd: Mount 
Annie! Een buitenleslokaal zal ook niet 
ontbreken.

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 Wolmer. De overige sponsoren 
van de Groene Ontmoetingsplek zijn: 
VOOOR, Oudervereniging OBS Het Palet, 
Dorpsbelangen Roderwolde e.o., Univé, 
Kidscasa en loonbedrijf van der Berg.

Tot slot nog voor de duidelijkheid:

Vrijdag 24 juni 16.00-18.00 uur 

Dorpspicknick ter gelegenheid 
van de opening van de Groene 
Ontmoetingsplek!

Mocht u nog vragen hebben, neem dan 
gerust contact met ons op.

Namens de werkgroep,

Esmé Bakker en Silvia van der Meijs 
(silviavandermeijs@hotmail.com)
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VAN ONDER DE WIEKEN

Nationale Molendagen 2022
Dirk Magré

Van Aletta (zondag 15 mei: Nat Molendag 
2):

“Vandaag een druk bezochte molendag gehad, 
waarbij de eerste bezoekers al voor 11 uur 
voor de molen stonden te wachten. 

57 betalende bezoekers met evenveel rond-
leidingen. En een omzet van € 93 aan koffie/ 
thee en cake/ appeltaart. 

Harm en ik hadden dit nooit kunnen doen 
zonder de hulp van Alie N, Henk, Jannie, 
Sieta, Alie H en ik vergeet vast nog iemand.”

Wat gebeurde er nog meer tijdens de 
Nationale Molendagen?
Op zaterdag (14 mei) werd enthousiast olie 
geslagen door een fanatiek groepje olie-
slagers. Er was onvoldoende wind om het 
allemaal op windkracht te doen, dus moet 
onze ouwe trouwe elektromotor de nood-
zakelijke krachten leveren. Maar helaas: 
Een van de aandrijfriemen hield het juist 
nu niet vol en scheurde af bij een van de 
verbindingen.

Dit betekende dat er een stuk uit de riem 
moest worden gesneden. 

Daardoor werd de riem te kort. Dat leverde 
weer op, dat een nieuw pas-stuk in de riem 
moest worden gemaakt. Dat lukte niet 
diezelfde middag. Het olieslaan moest dus 
worden afgebroken. Een teleurstelling, niet 
alleen voor de bezoekers, maar ook voor 
de aanwezige olieslagers.

Reparatie aandrijfriem.
Op de foto hiervoor zie je het weggesneden 
stukje aandrijfriem en een metalen “ding” 
met allemaal tandjes, de riemverbinder.
Twee riemeinden worden met elkaar ver-
bonden met zo’n getande verbinder.

Door daar een soort snaar doorheen te 

schuiven wordt de verbinding tot stand 
gebracht. De getande riemverbinder wordt 
in de bankschroef in een speciaal hulpstuk 
in de riem vast geknepen.
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Er moest een nieuw tussenstuk worden 
gemaakt, dus werd aan beide kanten daar-
van zo’n verbinding aangebracht.

Op onderstaande foto is duidelijk het 
nieuw ingezette tussenstuk als lichter deel 
te herkennen.

Bij de eerstvolgende keer olieslaan (3 
juni bleek het allemaal weer prima te 
functioneren).

Alleen waren er wat problemen met een 
andere aandrijfriem: die liep een aantal 
malen van de poelie af. Dat betekende: 
alles stilzetten; riem er weer omheen prut-
sen en opnieuw opstarten (totaal 5 keer….)

Openingstijden
Zoals ik al eerder had gemeld, zijn we 
vanaf de seizoensopening op vrijdag t/m 
zondag ‘s middags geopend. Het was 
natuurlijk best spannend of onze verwach-
tingen voor de zondag een beetje zouden 
uitkomen.

Daar kunnen we na ruim een maand wel 
positief over zijn. De gemiddelde aantallen 
bezoekers over deze dagen zijn:
h Op de vrijdagen: 6
h Op de zaterdagen: 14
h Op de zondagen: 15

Daar zitten wel duidelijke uitschieters bij 
op de Nationale Molendagen en ook zater-
dag 4 juni toen olie werd geslagen.

Borden aan de weg
Ook vinden steeds meer mensen het de 
moeite waard de oprit op te fietsen of 
lopen voor een kopje koffie of thee met 
eventueel iets er bij.

Daar maken we via onze borden aan de 
kant van de weg ook wel een beetje extra 
reclame voor:
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We hopen natuurlijk dat een bezoekje aan 
ons “terras” uiteindelijk extra bezoekers 
in de molen oplevert. Dat gebeurt af en toe 
ook wel, maar heel wat mensen houden het 
bij alleen een consumptie.

Inbrengwinkel / voorheen Meulenkaomer
Het is zeker de moeite waard weer eens 
een kijkje te komen nemen op de platten. 
Daar zijn steeds meer leuke en mooie pro-
ducten te vinden. Leuk voor jezelf of om 
als cadeautje aan een ander te geven.

Je bent vrij hier rond te neuzen zonder 
direct de molen te gaan bezoeken.

Lijnzaad
Op dinsdag 14 juni stond een forse vracht-
auto voor de molen geparkeerd.

Die zorgde er voor dat we onze slinkende 
voorraad lijnzaad weer konden aanvullen. 
Eén pallet met 30 zakken lijnzaad van elk 
25 kg. Deze vonden (dank zij een aan-
tal vroege vrijwilligers) hun plek in onze 
opslag. 

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!

Olieslaan:
h Zaterdag 2 juli: de eerste zaterdag van 

de maand, dus: van 13:30 – 17:00 uur 
demonstratie olieslaan.
h Zaterdag 6 augustus: weer de eerste 

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

Hartelijke groet vanuit Roden,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin.
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NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER

Groene vingers
Nynke Krist-Talsma

Mijn carrière tuinieren vordert gestaag. 
Gestaag, maar het vordert. Er zijn tij-
den geweest dat ik dacht dat tuinieren 
af en toe grasmaaien en eens een plukje 
onkruid wieden behelsde. Daar ben ik van 
teruggekomen.

Kijk, ik ben niet opgegroeid drie hoog 
achter. Pa-lief (heit) hield wel van tuinie-
ren. Maar het was toch vooral zijn ding. 
Ging ‘ie een zitkuil graven. Daar snap je 
toch niets van als puberdochter. Zijn zoon 
stuurde hij te harken bij de bejaarde buur-
vrouw Blom. Toepasselijke naam. Steen 
en been geklaag. Krijg je toch wat van mee 
als zusje. Moeders refereerde walgend aan 
wormen en naaktslakken in de tuin. Krijg 
je toch wat van mee als dochter.

Maar goed, met manlief werd vreemd 
genoeg al vrij snel in de relatie gemijmerd 
over een woonboerderijtje. Idealiseren is 
mij niet vreemd. Ineens was daar die grote 
tuin. 2,5jr dacht ik vooral: hoe dan?!

Heb wel eens bij de kweker gestaan in, 
wat was het, mei ofzo. Die kweker zei “ja 
je hebt van die mensen hé, je weet wel 
van díe mensen, die dan in de lente een 
bomenhaag uit gaan zoeken. Da kan nie 
he.” Heb maar niet gezegd waarvoor ik 
kwam.

Had ik eenmaal de termen groenblijvend 
en winterhard onderscheiden, ging ik op 
zoek naar bijbehorende struiken. De lau-
rier werd mij wel eens aangewezen, oa. in 
vaders tuin. Kort er na vond ik vertier door 
gewenste struiken te fotograferen. Stuur ik 
er één door naar vaders met de vraag wat 
het is: “Een laurier”. Ah.

En wat ik toch ook wel echt ingewikkeld 
vind. Google maar eens op Prunus. Hoe 
moet ik – toch best goed geschoold – nu 
snappen waarom een laurierkers en een 
sierkers tot dezelfde soort horen!? Ze líjken 
toch niet op elkaar. Maar goed, misschien 
moet je het ook niet willen snappen.

Hortensia’s. Houdt u nog bij hoeveel soor-
ten er zijn. Bol, boeren, pluim, klim, op 
stam. Zoiets? Maar goed. U merkt het al. 
Er is inmiddels een zaadje gepland in mijn 
interesses. Mijn wensenlijstje wordt steeds 
langer.

Een kleurige, fleurige, knusse tuin – die 
er tegen kan dat er niet wekelijks gezaaid, 
gemaaid, geharkt en gewied wordt. Zo lang 
en zoveel mogelijk bloemen.

Al die tijd fiets ik goedkeurend langs de 
stekjes bij de buurtgenoten aan de weg. 
Staat zo gezellig. Vaak echter “te druk” of 
geen kleingeld (die pinafhankelijkheid van 
tegenwoordig toch).

Maar nu dan. Ik ben overal stekjes aan het 
regelen. Speciaal centjes uit de spaarpot 
gevist. Met de middelste telg wat uitge-
zocht. Rode. We zijn zo tevreden!
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AANKONDIGING

Welzijn in Noordenveld
Erik van der Heide

WiN en Gemeente Noordenveld houden 
gezamenlijk spreekuur in Roderwolde
Op de 2e woensdag van de maand zul-
len Erik van der Heide (Buurtwerker 
Welzijn in Noordenveld) en Leonie van 
Roekel (gebiedsverbinder Gemeente 
Noordenveld) van 10 tot 12 uur aanwezig 
zijn in het dorpshuis van Roderwolde. 

Erik zit al een half jaartje in het dorps-
huis en hij heeft regelmatig aanloop van 
inwoners met diverse vragen. De mobiele 
afvalkraam staat op deze ochtend ook in 
het dorp. Dus u kunt in één loopje richting 
een gratis kopje koffie of thee. U kun bij 
Erik terecht voor zaken zoals activiteiten 
organiseren in het dorp, ondersteuning bij 
allerlei zaken zoals eenzaamheid, jeugd, 
overlast/buren ruzie, gezonde leefstijl, 
mantelzorg, geldzaken en nog veel mee 
(zie www.welzijninnoordenveld.nl). Bij 
Leonie kun u terecht met vragen voor 
allerhande zaken aangaande de gemeente 
Noordenveld (zie: https://noordenveld.
nl/wijkbeheer). Tijdens het spreekuur 
hebben we de koffie klaar, daarom organi-
seert WiN tijdens het spreekuur ook een 
gratis koffieochtend. Heeft u geen vraag 
voor Erik en/of Leonie, kom dan gezel-
lig langs voor een heerlijk gratis bakkie 
koffie en/of thee en klets gezellig wat met 
uw dorpsgenoten. We hopen u te zien op 
het eerstvolgende spreekuur op 13 juli van 
10 tot 12 uur. I.v.m. vakantie zal er in de 
maand augustus geen spreekuur en kof-
fieochtend zijn. Woensdag 14 september 
zullen we er weer zitten. En staat de koffie 
en/of thee weer klaar!

Tot snel! Erik en Leonie.

Tennisvereniging Roderwolde

Tennisvereniging Roderwolde bestaat 35 jaar
Op 27 mei vierden we het heuglijke feit dat 
TVR precies 35 jaar geleden werd opgericht. 
Hoewel niet iedereen altijd even enthousi-
ast is om er mee geconfronteerd te worden 
dat er weer een jaartje bijkomt, is de ver-
eniging dit zeker wel! Daarom gaan we dit 
in het najaar vieren.

Sinds de oprichting in 1987 is er 
veel gebeurd. Het voor een dorp als 
Roderwolde unieke tennispark aan de 
Diaconielaan werd geopend, het oor-
spronkelijke clubgebouw werd vervangen 
door een stenen versie, de banen werden 
verlicht zodat er ook ‘s avonds gespeeld 
kon worden en in de afgelopen jaren is 
juist veel geïnvesteerd met behulp van de 
gemeente om de voorzieningen ook voor 
de toekomst geschikt te houden. De leden 
zijn altijd actief geweest met deelname aan 
gezellige toss avonden, interne en regio-
nale competities en toernooien.

Mensen kwamen en mensen gingen. Van 
de leden van het eerste uur is nog altijd 
een groot deel betrokken bij de vereni-
ging, maar ook de nieuwe bewoners van 
Roderwolde en omstreken en zelfs uit 
Roden weten de club te vinden – jong en 
oud. Het resultaat is dat de club altijd een 
gezond ledental heeft gehouden en met de 
recente aanwas zien we ook de toekomst 
met vertrouwen tegemoet.
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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 
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 

bijdrage zelf, maar ook op de meege-
stuurde 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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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

Dorpsagenda

woensdag 13 juli 2022   
Koffieochtend: iedere 2e woensdag van 
de maand vanaf 10.00  uur, Dorpshuis

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

woensdag 10 augustus 2022   
Koffieochtend: iedere 2e woensdag van 
de maand vanaf 10.00  uur, Dorpshuis

woensdag 10 augustus 2022   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10.00 - 14.00 uur, MFA

zondag 18 september 2022   
Fietsorienteringsrit dorpsbelangen: 
13.00 uur, Café Scheepstra

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 september 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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Dit kan uw advertentie zijn.

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


