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Van de redactie
Hella Balster

Terwijl de ochtendmist op deze warme 
nazomerdag langzaam oplost, mogen we 
weer aanstalten maken om naar het thuis-
werk te gaan of online lessen te volgen.
Er zijn echter steeds meer gelukkigen die 
hun buiten-de-deur-werkplek mogen gaan 
bezoeken.

Voor de thuisblijvers hebben wij de 
WÔlmer, met daarin:
h Het schoolnieuws
h Rondom de kerk kan ook rondom het 

meer zijn
h Bermen in de Hoofdstraat gaan zoemen 

en bloemen
h Twee dode reeën voor de ‘prijs’ van één
h De vraag wie 5000 jaar geleden langs de 

Hooiweg woonde
h Energiek energie besparen in 

Roderwolde

............en nog veel meer.

Tip: Zet op 26 november de ALV van 
Dorpsbelangen vast in uw agenda.

Veel leesplezier!

In dit nummer

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Onderbouw 7

Middenbouw 8

Bovenbouw 11

Peuterspeelzaal Dreumes en BSO De 
Boemerang 11

13 NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER  Het 
schoolouderschap

16 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 16

Dorpshuis 17

Rowolmer archief 18

Energiek Roderwolde 18

20 NIEUWE STREEKGENOTEN ALERT! Nieuwe 
bewoners van Haarveen 13

22 NATUUR EN OMGEVING Turf, jenever en 
potklei

23 RECEPT VAN DE MAAND Chocolade-
brownies met roomboterbabbelaartwist 

24 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 
Onlanden

25 VAN ONDER DE WIEKEN Molen bleef dicht, 
ook tijdens de zomervakantie

29 COLUMN Verkeerd nummer
30 RONDJE OM DE KERK Corona dicht bij, 

Corona ver weg
32 INGEZONDEN Komeet Neowise
32 INGEZONDEN Henk van Donk exposeert
33 Prikbord

Oproep: versterking museumcommissie 
Woldzigt gezocht
Oproep: Bermen Hoofdstraat onder 
handen

34 Colofon

grote foto voorkant: Robert van Dooren 
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Botsing
Half augustus was het weer 
raak op de oversteek rondweg/
Haarveen-Dwazziewegen.

Een bestelbusje en een personenauto kwa-
men met elkaar in botsing. Gelukkig vielen 
er geen persoonlijke ongelukken en bleef 
de schade beperkt tot blik.

Moeten er dan eerst nog meer doden val-
len, voor er wat aan wordt gedaan?

Inmiddels is wel bekend, dat de oversteek 
zal worden meegenomen in de plannen 
van de realisatie van het nieuwe brengsta-
tion, eind 2021.

Start uitbreiding dorpshuis
Bouwbedrijf Noordhuis is begonnen 
met het werk aan de uitbreiding van het 
dorpshuis.

Dat kon, nadat vrijwilligers uit het dorp 
de nodige voorbereidende werkzaamhe-
den hadden uitgevoerd. (zie elders in deze 
krant) Wethouder Jeroen Westendorp 
was aanwezig, toen de betonlaag voor de 
fundering werd gestort. Intussen is al 
enigszins te zien hoe de verbouwing zal 
worden gerealiseerd (Zie fotoreportage).



 De Wôlmer  september2020  pagina 5

Schoolnieuws
Marijke Vrij

Start van het schooljaar
Na de zomervakantie hebben we ieder-
een weer van harte welkom geheten 
op onze school. Natuurlijk zijn er nog 
Coronamaatregelen waar we rekening mee 
moeten houden, maar we zijn erg blij dat 
we weer met de kinderen aan de slag kun-
nen op onze mooie school.

De eerste week van het schooljaar zijn 
we in alle groepen gestart met de vakan-
tieverhalen, het wennen aan de nieuwe 
groepssamenstelling en het bespreken van 
afspraken en regels die we op school heb-
ben. We zijn dit schooljaar gestart met 47 
leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld 
over drie groepen.

Groep 1/2 : juf Anyta maandag en 
dinsdag, juf Marije H. woensdag t/m 
vrijdag

Waterstoring
Het is en rare gewaarwording, als je ’s mor-
gens opstaat, de gebruikelijke weg naar 
de wc neemt, je behoefte doet, doorspoelt 
en dan merkt, dat de spoelbak niet weer 
volloopt.

Dat overkwam mij en een aantal bewoners 
van de Roderwolderweg en de Hoofdstraat, 
op 23 augustus.

Er bleek namelijk een lek te zitten in de 
leiding die loopt door het weiland tussen 
Roderwolderweg 20 en 22.

De WMD verhielp het euvel vrij snel, zodat 
het ongemak beperkt bleef.

‘Tis Hier Geen Hotel
Vanwege de corona geen Openluchtspel, 
maar toch was er activiteit op het terrein.

Een drietal cabaretières, waarvan er een-
tje oorspronkelijk uit Leek komt, had een 
voorstelling gemaakt voor de theaters met 
als titel: ‘Tis Hier Geen Hotel.

Helaas kon er niet worden opgetreden 
vanwege corona. Toch begon het bij de 
dames te kriebelen en kregen ze het idee 
om buiten op te treden. Daarvoor werden 
verschillende openluchttheaters benaderd. 
Zo ook die van Roderwolde. Het bestuur 
haakte hier maar wat graag op in, en kon er 

op vrijdag 21 augustus, met in acht neming 
van de coronaregels, 2 keer een optreden 
op één avond worden verzorgd. Er was 
plaats voor 100 personen en beide voor-
stellingen werden goed bezocht.

Ellen Dikker, Dianne Liesker en Hanneke 
Drent namen het publiek mee in de wereld 
van ouders met pubers. Op hilarische wijze 
werd getoond, hoe die in elkaar steekt.

De aanwezigen genoten dan ook met volle 
teugen.

Na afloop werd nog gezellig na geborreld 
in Het Rode Hert, vanzelfsprekend ook 
met in acht neming van de coronaregels.



 De Wôlmer  september2020  pagina 6

1 Er mag op het kleine plein niet worden 
gevoetbald.

2 Het is niet toegestaan op het plein te 
fietsen (buiten fietsdagen om).

3 We vinden het leuk en gezellig dat er 
ook na schooltijd op het plein wordt 
gespeeld, maar dan wel met de nadruk 
op spelen.

Naast deze algemene regels is er in iedere 
groep aandacht voor afspraken die in de 
groep gelden. Deze afspraken worden 
zoveel mogelijk in overleg met de leerlin-
gen gemaakt. 

Activiteiten
Door de coronamaatregelen komen helaas 
veel activiteiten te vervallen. Zo kan de 
Floralia dit schooljaar niet doorgaan. Ook 
zijn alle gemeentelijke sporttoernooien tot 
de kerstvakantie geschrapt van de plan-
ning. De zakelijke ouderavond die normaal 
gesproken in het najaar plaatsvindt, zal 
ook niet gehouden worden.

Kinderpostzegelactie 2020
Vanaf woensdag 23 september t/m 30 
september 2020 is het weer zover: de 
Kinderpostzegelactie. Dit jaar is door alle 
scholen van ons bestuur (OPON) besloten 
dat het niet verantwoord is om in deze tijd 
kinderen langs de deuren te laten gaan. 
Verkoop aan het eigen gezin is toegestaan. 
De Kinderpostzegelactie gaat dus niet door 
in Roderwolde e.o. zoals u dat gewend 
bent… Dat vinden we erg jammer. 

Gelukkig is het altijd mogelijk postzegels 
en de cadeaus te bestellen in de webshop!

https://www.kinderpostzegels.nl/
webshop/

Groep 3/4/5 : juf Lotte op maandag en 
juf Marijke dinsdag t/m woensdag 

Groep 6/7/8 : juf Marije W op maan-
dag/dinsdag en donderdag/vrijdag en juf 
Jolanda op woensdag

Juf Lotte zal ook op dinsdag aanwezig zijn 
om aan een kleine groep les te geven en het 
team te ondersteunen. 

Directeur Erik Beumer is op dinsdag en 
donderdag aanwezig op het Palet. Op 
maandag neemt Marijke Vrij taken van 
hem op zich. Verder bestaat ons team uit 
IB-er Rita Schuurman (op woensdag aan-
wezig) en conciërge Ko Sap op woensdag 
en donderdag.

Schooltijden 
Het komende schooljaar zijn de schooltij-
den voor groep 1 t/m 8 weer iedere dag 
gelijk. Alle groepen starten ’s ochtends om 
8.30u tot ’s middags 14.00u. Van 12.00u tot 
12.30u is er een lunchpauze en blijven alle 
leerlingen op school. 

Regels en afspraken op school
Onze schoolregels zijn:
1 Samen spelen, samen sporten, samen 

werken, samen opruimen. Samen lukt 
alles beter.

2 Spullen van een ander zijn net zoveel 
waard als je eigen spullen.

3 Luister goed naar elkaar en laat dat ook 
zien.

4 Allemaal hetzelfde is ook maar saai.
5 Ruzie? Praten helpt, schoppen en slaan 

niet.
6 Voor schooltijd en in de pauze speel je 

op het schoolplein.

T.a.v. het gebruik van het plein en de vei-
ligheid hebben we de volgende afspraken 
gemaakt:
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Kinderboekenweek 2020
De Kinderboekenweek is de grootste 
leesbevorderingscampagne voor kin-
deren in Nederland en vindt dit jaar 
plaats van woensdag 30 september t/m 
zondag 11 oktober. Het thema van dit 
jaar is “EN TOEN”, waarbij boeken over 
geschiedenis centraal zullen staan. Het 
Kinderboekenweekgeschenk 2020 wordt 
geschreven door Arend van Dam. U kunt 
hem kennen van zijn boek De reis van 
Syntax Bosselman: Verhalen over de 
slavernij.   

Oktobermaand kindermaand

Tijdens Oktobermaand Kindermaand 
kunnen kinderen gratis deelnemen aan 
culturele activiteiten in Drenthe, 
Groningen en Friesland. Jaarlijks organise-
ren de deelnemende instellingen 
workshops, rondleidingen en voorstellin-
gen voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op 
deze manier kunnen kinderen zonder 
kosten kennis maken met culturele organi-
saties en kunstzinnige activiteiten. www.
kindermaand.nl/kindermaand 

Onderbouw
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Middenbouw

Groepsnieuws groep 3/4/5
h Groep 3/4/5 heeft dit schooljaar 22 

leerlingen.
h 7 kinderen zitten in groep 3.
h 6 kinderen zitten in groep 4.
h 9 kinderen zitten in groep 5.
h Er zijn 7 jongens en 15 meisjes in de 

groep.
h Wies is nieuw in onze groep (welkom!).
h We zijn dit schooljaar nog niet zo vaak 

helemaal compleet geweest.
h Juf Lotte heeft de werkzaamheden van 

meester Mark overgenomen op maan-
dag en dinsdag.
h Juf Lotte is in verwachting! 
h Het is nog een verrassing of het een jon-

getje of een meisje wordt.
h Als Juf Lotte met verlof gaat komt er 

een tweede juf Marijke (echt waar!).

 

h Na de herfstvakantie werken er dus 2 
juffen Marije’s en 2 juffen Marijke’s op 
het Palet… 
h Meester Nick loopt stage in onze groep. 

Hij is vorig jaar met de pabo begonnen.
h We krijgen dit jaar ook weer een paar 

vioollessen.
h Op vrijdag knutselen we! We hebben al 

een grasveld, een cactus en een spin-
nenweb gemaakt.
h Eind september beginnen de ateliers 

weer.
h De eerste toetsen zijn gemaakt en dat 

ging super goed.
h We wassen op een dag zeker 6x onze 

handen.
h We hebben tegenwoordig geen wc-

kaartjes meer, maar een badeendje.
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Bovenbouw

 

Peuterspeelzaal Dreumes en BSO De Boemerang

Hoi allemaal,

Onze peuters en onze bso kinderen hebben 
weer hun best gedaan om vele prachtige 
kunstwerken te maken, ze hebben er weer 
zin in!

Na de zomervakantie is het altijd weer 
even wennen, met name voor de nieuwe 
kinderen.

Maar na een weekje lopen ze rond alsof ze 
al jaren op de psg en de bso thuis horen, en 
het geeft ons natuurlijk een heel fijn gevoel 
dat de kinderen met plezier naar de psg en 
de bso gaan!

De peuter-
groep start 
met het thema 

“welkom”!

Allemaal even weer wennen aan het ritme, 
welkomstliedjes, knutselen, voorlezen,eten 
en drinken, buiten spelen,het zwaailiedje, 
en dan zijn de papa’s en mama’s er al weer.

Anja en Ettie ( Iekje heeft nog vakantie zijn 
de peuters aan het voorbereiden op het 
schoolleven, ze maken prachtige rugzakjes, 
en daar hoort ook wat lekkers in!
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De groep wordt gezellig gemaakt met een 
nieuwe boekenkast en gordijntjes, en een 
echte “chillhoek”!

 

De nieuwe school/bso periode start met 
heerlijk weer!

De brandweer is lang geweest om ons 
koel te houden, en we maken veel gebruik 
van de waterglijbaan, wat is er nu leuker 
dan spelen met water (en groene zeep 
natuurlijk)!

De bso kinderen leven zich weer helemaal 
uit met nieuw knutselmateriaal die we 

“zomaar”hebben gekregen.

Vele potloden, crêpepapier, kerstspulletjes 
en nog veel meer, namens ons alle-
maal………dank je wel!

Ook de bso kinderen maken een wel-
komstbord, maar dan van hun handen 
(met “echte”nagellak)

Schilderen met onze handen doen we wel 
vaker, maar kunnen we dit ook met onze 
voeten?

Het resultaat mag er zijn, een muur vol 
“tenenkaasschilderijen”!

Knutselen met kosteloos materiaal is toch 
wel heel leuk om te doen, wat kunnen we 
doen met doppen?

Een muziekinstrument, een slang en zelfs 
een fiets wordt er 
gemaakt!
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NIEUWBAKKEN SCHOOLOUDER

Het schoolouderschap
Nynke Krist-Talsma

Echt nieuwbakken zijn we niet meer. Zo 
een jaar na arrivé in Roderwolde. Het voelt 
nog wel een beetje zo. Er zijn nog veel 
eerste-keren. Eerste keer ouder van een 
groep-2 kind. Het aankomende schooljaar 
zal een kind van ons pas echt zijn school-
start op Het Palet maken. We kennen nog 
lang niet iedereen in de streek. Het Drents 
beheersen we nog niet. 

Er zijn echter ook dingen die we nu al mis-
sen, terwijl we het pas één keer hebben 
meegemaakt: de fairs, dit jaar vast geen 
schooloptreden voor de herfstvakantie, 
of met kerst. Gaan alle leuke groepseve-
nementen niet door of zijn er creatieve 
oplossingen?

We hebben sinds kort ook huisdieren………

Sprinkhanen!

En die hebben verzorging en voer nodig, 
er worden bladeren gezocht en er wor-
den vliegen gevangen als voer voor de 
sprinkhanen.

Op de IPad zoeken de kinderen naar de 
juiste informatie over sprinkhanen.

Wij hoeven niet altijd een activiteit te 
bedenken, sommige kinderen kunnen dit 
heel goed zelf bedenken!

Binnenkort willen we graag knutselen met 
pompoenen en kalebassen en kastanjes.

Als er mensen zijn die ons kunnen helpen 
aan deze spulletjes…….heel graag……en het 
hoeft niet gratis te zijn, we hebben budget!

Mogen we bij iemand kastanjes rapen 
of pompoenen en decoratiemateriaal 
plukken?

Leuk! Dit willen we graag doen,we zijn 
bereikbaar op 0647897035 ( op psg en bso 
tijden)

Groeten Anja, Iekje en Inge (de 
Boemerang)
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Ergens hoop ik nog steeds dat het steeds 
rustiger wordt, met groter wordende kin-
deren. Vooralsnog is dat niet zo. Dat merk 
ik al typende. Naast me zit onze middelste 
te kwetteren. Dat mondje staat hier thuis 
geen minuut stil. Of er moet een film-
pje opstaan. Of er moet iets van eten in 
zijn mond zitten. Dat laatste is overigens 
niet waterdicht. Hoe concentreer je je op 
een stukje tekst produceren als je con-
tinu bevraagd wordt: “mama kom je met 
mij spelen?”, “mama wat doe jij?”, “mama 
waarom heb jij koffie”, “mama is dit genoeg 
hekken, vind je het goed dat ik even naar 
mijn kamer ga, ik moet meer hekken halen” 

– Ja graag zelfs, denk ik. Het duurt echter 
maar zeer kort – “Mama wat is dat, daar 
ligt er één en daar nog één, is die van papa? 
En die van jou? Wat doe je daarmee?” We 
refereren hier aan een muis, welteverstaan. 

“Mag ik ook even pomputeren?” zonder 
antwoord af te wachten, ramt hij grin-
nikend op m’n toetsenbord. Zucht. Het is 
gezellig. Maar enige inhoud krijg ik zo niet 
op papier natuurlijk. Ik vrees dat u het hier 
dan maar mee moet doen.

De overstap naar het lerende kind is dan 
toch snel gemaakt. De driejarige peuter 
van de (‘waarom’) vragen zien we hier in 
actie. Ohjee, nu voel ik me schuldig. Ik heb 
de peuter net toch maar even bij zijn vader 
afgeleverd. Die hakt hout: “leuk kindlief, 
leuk! Papa helpen!” Door mijn uiterlijk 
enthousiasmerende schijn prikt hij feilloos 
heen. “Neeehh, ik wil bij jou spelen!” jam-
mert hij. Toch doorgezet. Maar nu google 
ik, wanhopig om wat inhoud aan deze tekst 
te geven, de waarom-fase: 

Het leert gedachten omzetten in vragen, 
leert vragen formuleren en leert veel van 
de antwoorden die het krijgt. En het kind 
leert dat het goed is om dingen te willen 
begrijpen en weten, wat de ontwikkeling 

van het kind stimuleert. Het is dan ook 
belangrijk de vragen serieus te nemen en 
antwoord te geven. Peuters kunnen ook 
enorm veel plezier beleven aan het feit 
dat ze nu in staat zijn een gesprekje te 
voeren met hun ouders. Dit geeft ze een 
enorm ‘groot’ gevoel en vinden ze heel 
interessant.

Soms wou ik dat internet nooit uitgevon-
den was. 

“Zucht. Het is gezellig. Maar 
enige inhoud krijg ik zo niet 

op papier natuurlijk.” 

Nog iets over het peuter-schap. We heb-
ben nu eenmaal een thema te pakken. 
Fantasie en realiteit gaan nog naadloos 
in elkaar over. In de bakfiets door Roden 
spot hij een auto net zoals die van zijn 
papa. “Mamá mamm! We moeten de poli-
tie bellen! Daar is papa zijn auto! Hij is 
gestooolen!”. Ik speel mee: “Tring tring, 
met de politie”. “Nee mama! Ik wil de 
politie zijn”. “Oh.” Opnieuw: “Tring tring, 
spreek ik met de politie?” “Jah”. “Oh u moet 
mij helpen! Papa’s auto is gestolen! Gaat u 
de boeven pakken?” “Dat kan niet, ik zit in 
de bakfiets”. Scherp. 

Vink. Google levert op: 

Fantasiespel is een prima manier om 
nieuwe dingen te onderzoeken en zich in 
te leven in iemand anders. Speel met uw 
kind mee. Vaak kun je uit de manier van 
spelen opmaken wat er in je kind omgaat.

Heeft u overigens een fijne zomer gehad? 
Wellicht kom ik de volgende keer op 
de overgang van vakantie naar school, 
zomer naar herfst. Als dat voornemen 
niet opnieuw doorkruist wordt door 
minderjarigen.
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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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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

VOORAANKONDIGING

Algemene ledenvergadering 
Dorpsbelangen

 Donderdag 26 november 2020 
20.00 uur

Locatie volgt.

Beste dorpsgenoten,

De zomervakanties zijn weer achter de rug, 
de scholen zijn weer begonnen maar de 
Corona is nog steeds aanwezig. Toch wor-
den veel zaken gelukkig weer opgepakt, zo 
komt ook het bestuur van Dorpsbelangen 
weer bij elkaar. Uiteraard op de veilig 1,5 
meter afstand van elkaar. Via deze bijdrage 
in de Wolmer houden we iedereen zo goed 
mogelijk op de hoogte van de zaken die 
spelen in en rondom het dorp. Wij hopen u 
uiteraard ook te treffen op onze algemene 
ledenvergadering. 

ALV Dorpsbelangen
De ALV van Dorpsbelangen vindt plaats op 
26 november as. Noteer deze datum alvast 
in de agenda. De locatie en de agenda ont-
vangt u op een later moment.

Nieuwe bestuursleden gezocht
De uitgestelde bestuursverkiezingen 
zullen ook tijdens de ALV plaatsvinden 
want Jan Visser en ook Albert Boelen 
gaan het bestuur verlaten. Er hebben zich 
al 2 mogelijke vervangers aangeboden. 
Heeft u ook interesse om in het bestuur 
van Dorpsbelangen plaats te nemen of 
heeft u hier vragen over, meldt u zich 

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

Fiets oriëntatie tocht
Het bestuur heeft in goed overleg met 
Willem van der Velde besloten om de fiets 
oriëntatie tocht dit jaar i.v.m. de corona te 
laten vervallen. 

Schouw 2020
Jaarlijks vindt er een dorpsschouw plaats 
met het bestuur van Dorpsbelangen, geïni-
tieerd door de Gemeente Noordenveld. 
Vaste onderdelen van deze schouw zijn: 
groen, grijs, speelvoorzieningen, sociaal 
en algemeen. Als dorp brengen we zelf ook 
punten/onderdelen in. Op 20 maart jl heeft 
de schouw plaatsgevonden.

Hieronder een aantal punten van de schouw 
welke ondertussen zijn afgehandeld.

Fietspad vanaf Roderwolde richting tunnel is 
slecht 
Hier doet de gemeente voorlopig alleem 
lapwerk. Over 2 jaar wordt dit pad grondig 
aangepakt. We houden vinger aan de pols.

Malgoot Pastorielaan bij garage Siem ter 
Steege
Water staat soms tot de deur. Gemeente 
heeft dit probleem adequaat verholpen.

Bermen Sandebuur verzakt
Deze zijn opgevuld met geel zand.

Schrikhek plaatsen aan de einde van het 
fietspad bij het huis van Krijthe
Is geplaatst.
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Prullenbak plaatsen bij fietsbrug op de 
driesprong en bij kunstwerk aan de Hooiweg.
Gemeente plaatst hier geen prullenbak, 
beleid is dat er alleen een prullenbak wordt 
geplaatst als dit strikt noodzakelijk is.

Lopende zaken

Sloot Bovenland
Omwonenden willen deze sloot graag 
dicht hebben. Gemeente heeft uiteinde-
lijk aangegeven toch iets aan de sloot te 
doen. Deze wordt minder diep gemaakt.  
Planning september 2020.

Bermen ophogen Hooiweg
Bermen zijn lager dan de betonweg. Door 
het hoogteverschil een gevaarlijke situatie. 
Gemeld bij de Gemeente maar nog niet 
opgelost.

Oversteek Dwazziewegen-Haarveen
Deze is onoverzichtelijk, er wordt te 
hard gereden, onveilige fietsoversteek. 
Er gebeuren regelmatig ongelukken. 
Eind 2021 zal op Haarveld een nieuw 
afval brengstation gerealiseerd zijn. 
In dit project wordt ook de oversteek 
Dwazziewegen-Haarveen aangepakt. Ook 
de problemen door het parkeren op de 
Dwazziewegen ter hoogte van Van der 
Sluis zal meegenomen worden. 

Trottoir Hoofdstraat
Trottoir ter hoogte van J. Speelman loopt 
niet door i.v.m. parkeervak. Gemeente 
heeft toegezegd het trottoir door te laten 
lopen.

Gesneuvelde bomen Roderwolderweg
Dit wordt geïnventariseerd en waar nodig 
nieuwe aanplant.

Bermpaaltjes Sandebuursedijk zijn 
verdwenen/kapot gemaaid
Zijn deels vervangen.

Bankjes plaatsen langs het wandelpad vanaf 
Schipsloot naar Kleibos
Er zijn bankjes geplaatst maar op de route 
Schipsloot/Kleibos zijn ze een bankje 
vergeten. Ook aan de Rodervaart is geen 
bankje geplaatst. Is doorgegeven aan de 
gemeente.

Punten voor de jaarlijkse schouw kunnen 
doorgegeven worden aan Dorpsbelangen. 
Gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld struikel-
gevaar, aarzel dan niet en bel de gemeente 
via telefoonnummer 050-5027222.

Hopende u weer op de hoogte te hebben 
gebracht en mochten er andere zaken 
zijn, neem gerust contact op met 1 van de 
bestuursleden.

Vriendelijke groet, 

Bestuur Dorpsbelangen

Jan Visser, Gerda Roelofsen, Bert de Rouw, 
Siem ter Steege, Erik van der Veen, Albert 
Boelen en Inge Noordhof

Dorpshuis

Beste donateurs, huurders, gebruikers 
en/of andere belangstellenden van het 
dorpshuis,

Hierbij een kort nieuwsberichtje van 
Stichting Dorpshuis Roderwolde e.o.

Zoals jullie vast weten hadden we als 
dorpshuis de wens om een ruime, droge 
bergruimte te verwezenlijken en ook 
nog de kantineruimte te vergroten en 
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gezelliger te maken. Natuurlijk met daar-
bij de gedachte dat onze spullen een 
langere levensduur zouden hebben en 
we de gebruikers van het mfa / dorps-
huis (nog) meer ten dienste kunnen zijn.                      
Na veel overleg en geduld kunnen we nu 
zeggen;

WE ZIJN LOS! Fantastisch nieuws vinden 
we als bestuur.

Met een aantal mensen is begin augustus 
beplanting, tegels en klinkers verwij-
derd zodat de aannemer kon beginnen. 
En vandaag zijn de funderingsstroken 
gestort onder toeziend oog van wethouder 
Westendorp. Natuurlijk moet er nog veel 
gebeuren, maar dat komt allemaal goed. 
Ook hopen we dat we af en toe op uw hulp 
kunnen rekenen als we een paar extra 
handjes nodig zijn bij bijvoorbeeld behang 
plakken, sauzen of verven of de bestrating 
er weer inleggen…

Als alles meezit kunnen we in november 
met het opnieuw inrichten beginnen. Tot 
die tijd zal er enige overlast zijn voor onze 
gebruikers.

Wij hopen dat tot een minimum te 
beperken, maar als daarover vragen of 
opmerkingen zijn dat u bij één van de 
bestuursleden aan de bel trekt, zodat 
we met elkaar tot een oplossing kunnen 
komen.

En we rekenen erop u allen weer te ont-
moeten in ons mooie mfa / dorpshuis, 
want die is er voor de inwoners van onze 
schoolkring, u dus.

m.vr.gr. Jannie Stoffers

namens het bestuur van Stichting 
Dorpshuis Roderwolde e.o.

Rowolmer archief

U hebt het vast hier en daar al gelezen: 
de Rabo Clubsupport-actie begint op 5 
oktober. Net als in eerdere jaren stelt de 
Rabobank een flink bedrag ter beschik-
king aan deelnemende verenigingen en 
stichtingen. Ook in Roderwolde zijn er een 
paar instellingen waarop een Rabobank-lid 
vanaf 5 oktober kan stemmen. Vorig jaar 
was elk van de vijf stemmen waarover elk 
lid beschikt drie euro waard en u vindt het 
vast een goed idee om dit zoveel mogelijk 
voor uw eigen dorp te bestemmen.

Het Rowolmer Archief doet natuurlijk aan 
de actie mee: stemt u ook op ons? Bedankt!
 --------------

Het afgelopen jaar was het de bedoeling 
om in De Wolmer stukjes te schrijven over 

“schoolfeesten van vroeger” als voorberei-
ding op het schoolfeest in 2020. Later dit 
jaar zullen we de draad weer oppakken.
 --------------

Ook deze maand kregen onze begun-
stigers iets interessants gemaild: dit 
maal over de wens om al in 1910 een 
voet-fietspad over het Peizerdiep aan te 
leggen. Nog geen begunstiger, maar wel 
nieuwsgierig? Stuur een berichtje naar  
archief@roderwolde.info

Energiek Roderwolde

Mede door de Corona zitten er op dit 
moment meer mensen thuis. Als gevolg 
hiervan wordt er meer geklust in en 
rondom de woning. Achterstallige klussen 
zijn of worden aangepakt. 

Maar herkent u het volgende? U wilt uw 
woning wel verduurzamen maar waar 
moet u beginnen? Met het dak, de vloer of 
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de spouw? Gaat u uw CV toch nog een keer 
vervangen, een hybride CV-ketel of is een 
warmtepomp een betere optie? Kunt u uw 
spouw wel laten isoleren en zo ja waarmee 
dan? En wat is het rendement? Zijn zon-
nepanelen op mijn dak mogelijk, hoe snel 
kan ik die investering terugverdienen? Zelf 

heeft u de kennis niet in huis. Via internet 
wordt er van alles aangeboden. Maar wat 
is wijsheid. De goedkoopste prijs? Maar 
is dat wel duurzaam? Is het bedrijf wel te 
vertrouwen of willen ze graag hun product 
kwijt?

U kunt de zoektocht zelf aangaan maar we 
kunnen onze krachten ook bundelen. En in 
het dorp zijn al veel verduurzamingspro-
jecten uitgevoerd. Dus we kunnen ook van 
elkaar leren. 

OPROEP AAN ALLE DORPSGENOTEN MET 
MOGELIJKE PLANNEN OM DE WONING TE 
VERDUURZAMEN

Zit u er over na te denken om uw woning 
(verder) te verduurzamen, meldt u zich 
dan aan via de website van Energiek 
Roderwolde. Geef aan wat uw mogelijke 
plannen zijn. Wij zullen u vervolgens in 
contact brengen met dorpsgenoten die 
soortgelijke plannen hebben. Misschien 
dat collectieve inkoop u extra voordeel 
kan brengen.

ERVARINGSDESKUNDIGEN GEZOCHT

Heeft u al iets aan uw woning verduur-
zaamd en wilt u uw kennis en/of ervaring 
delen met uw dorpsgenoten, meldt u 
zich dan aan via de website van Energiek 
Roderwolde. Met uw kennis kunt u wel-
licht uw dorpsgenoten helpen. We hoeven 
tenslotte niet allemaal het wiel weer uit te 
vinden! 

HOE MELD U ZICH AAN

Via onze website: www.energiekroder-
wolde.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden 
voor onze nieuwsbrief. 
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Op de website kunt u ook zien welke 
dorpsgenoten actief zijn voor het platform 
van Energiek Roderwolde.

 

NIEUWE STREEKGENOTEN ALERT!

Nieuwe bewoners
door Nynke

De komst van nieuwe bewoners in onze 
streek zet door. Zeker zo in coronatijd 
waar een warm welkom op de verschil-
lende buurt-bbq’s en andere evenementen 
niet mogelijk is, proberen we langs deze 
weg een ieder welkom te heten en een 
korte kennismaking te doen.

Met wie mogen wij kennismaken?
Wij zijn Carolien Schür en Jan Willem 
Deiman en wij zijn afgelopen mei in 

Foxwolde komen wonen met onze doch-
ters Robin (5) en Lou (3). 

Waar komen jullie vandaan? 
De afgelopen 17 jaar woonden wij in 
Utrecht, maar we zijn opgegroeid in 
Glimmen en ’t Harde. We hebben allebei 
wortels in het noorden.

Vanwaar jullie overstap naar deze omgeving?
De rust en ruimte hier trokken ons. Na 
lang wikken en wegen besloten we de 
gok te wagen en in deze voor ons nieuwe 
omgeving te gaan wonen. Het leek ons 
heerlijk voor de kinderen om veel ruimte 
te hebben om buiten te spelen. Carolien 
droomde van een grote tuin met een moes-
tuin en veel fruit- en notenbomen. Jan 
Willem werkt als kunstenaar en wilde heel 
graag een atelier aan huis. 

Wat is jullie eerste indruk?
We genieten ontzettend van onze nieuwe 
woonomgeving en vinden ook de mensen 
uit de buurt heel erg aardig en toegankelijk. 
We hebben er alle vertrouwen in dat wij 
het hier naar onze zin zullen hebben. 

Waar kunnen we jullie tegenkomen?
Onze dochters gaan in Roderwolde naar de 
school en de peuterspeelzaal, dus daar tref 
je ons vaak aan. Carolien heeft zich ook 
aangemeld om mee te helpen met de ont-
wikkeling van het nieuwe, groene plein. 

Wij wensen jullie veel woon- en leefgenot 
in Foxwolde en omgeving!

 



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

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

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

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

WWW.BIJALEXBRILLEN.NL

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

   esther4singing@gmail.com   +31651767081
esthervandijk.eu

zangcoach   mezzosopraan   dirigent

  Neem contact op voor een gratis proefles!
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en potklei
Jan van der Heide

-14.000-5000 – Rowôlmers in de prehistorie?
We hadden het al eerder over de spo-
ren van jagers die in de laatste ijstijd in 
deze buurt moeten zijn geweest, getuige 
de vondsten bij Peest. Inmiddels zijn we 
echter aanbeland aan het eind van de 
ijstijd waarin, ook in ons gebied, mensen 
vaste voet aan de grond konden krijgen. 
Inderdaad kwamen bij de opgravingen in 
De Onlanden wat vuurstenen werktuigen 
tevoorschijn die worden toegerekend aan 
jagers en verzamelaars die tussen 14.000-
12.500 jaar geleden, voordat het veen 
begon te groeien, hier moeten hebben 
rondgezworven.

Na de verdrinking van het oerbos in 
het Stobbenven werd het klimaat steeds 
milder, werden deze contreien steeds 
intensiever bewoond en gingen mensen 
zich op vaste plaatsen vestigen, waarbij 
ze zich, naast de jacht, via landbouw en 
veehouderij in hun onderhoud gingen 
voorzien. Je zou verwachten dat je rond 
Roderwolde sporen hiervan zou kunnen 
terugvinden in de hoger gelegen delen: op 
de zandkoppen of op de zandrug van de 
Roderwolderweg. Tot dusver is er echter 
dáár niets aangetroffen. Een urn die vol-
gens de volksmond aan de overkant van 
het Peizerdiep bij het Bommelier moet 
zijn gevonden is niet meer in de archeo-
logische archieven terug te vinden, laat 
staan in natura. De stenen bijl, gevonden 
bij het Kerkhof, werd aangevoerd met 
een vracht zand uit Steenbergen. Ook 
kennen we nog het vuurstenen bijltje (te 
zien in de molen), gevonden in wat wordt 
genoemd het “Urnenveld Sandebuur/
Roderwolde”, waarvan echter de verdere 
context geheel duister is. Let wél: het is 

niet onwaarschijnlijk dat op onze hogere 
gronden in de prehistorie mensen hebben 
vertoefd (“De Hassens” op Sandeburen is 
b.v. een plek die archeologisch interessant 
zou kunnen zijn) maar we hebben daar tot 
dusver geen enkel gedocumenteerd bewijs 
van.

Vanwaar dan die opmerking “niet onwaar-
schijnlijk”? Dat komt door het recente 
detailonderzoek in “De Onlanden” *). 
Zo’n 5000 jaar geleden was daar het hui-
dige veendek nog niet gevormd en lag 
de tegenwoordige zandige ondergrond 
aan het oppervlak. De zandkop van “De 
Kooihoogte” langs de Hooiweg liep door 
tot langs het Groot Waal. We vinden 
daar nu nog enkele oude huisplaatsen 
van zo’n 1000 jaar oud die in detail zijn 
onderzocht. Ze blijken te liggen bovenop 
veel oudere bewoningssporen van de z.g. 
Trechterbekercultuur, die op zo’n 5000 jaar 
geleden is gedateerd. Het gaat hier om de 
nalatenschap van mensen die onder meer 
de hunebedden bouwden en, tenminste 
in Noord Nederland, de eerste agrarische 
gemeenschappen stichtten. Qua woon-
plaats hadden ze een voorkeur voor de 
nabijheid van zowel droog als nat land. 

De vindplaats achter het Groot Waal past 
in dit beeld: het ligt aan het einde van een 
zandrug die in een moerassig en nat gebied 
steekt. Het gevonden materiaal wijst op 
het bestaan van een nederzetting, inclusief 
ploegsporen die mogelijk nog wat ouder 
zijn.

Op basis van ander onderzoek weten we 
dat de Hunebedbouwers ook een ritu-
ele betekenis toekenden aan moerassen. 
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Misschien verklaarden ze de steeds maar 
weer stijgende waterspiegel daarom als 
een tussenkomst van een hogere macht.... 
Hoe dan ook, op den duur was het hoger 
wordende water niet meer te stuiten en 
werd de nederzetting verlaten. Die werd in 
de duizenden jaren daarop door het veen 
overdekt.

*) Het volgende is grotendeels ontleend 
aan: Pir Hoebe: Prehistorische bewo-
ning onder het veen: resten van de 
Trechterbekercultuur. In: Johan Nicolay: 
“Huisplaatsen in De Onlanden”, RUG 2018.

 

RECEPT VAN DE MAAND

Chocolade-brownies met roomboterbabbelaartwist 

Ingrediënten:
h 175 gr. Pure chocolade
h 125 gr. Bloem
h 100 gr. Roomboter
h 300 gr. Lichtbruine basterdsuiker
h 1 dl. Melk
h 3 Eieren
h 1 ½ eetlepel cacao
h 10 roomboterbabbelaars (breken tot 

peperkorrel formaat)
h Snuf / mespunt zout

Verder nodig:
Oven (elektrisch 175graden C / hete lucht 
160 graden C)
Mixer
Springvorm of vierkante bakvorm

Bereiding:
h Verwarm de oven voor.
h Smelt de chocolade en boter in een kom 

boven een pannetje heet water (au bain-
marie). Af en toe doorroeren.
h Breek de boterbabbelaars. 
h Klop de eieren en suiker in circa 5 

minuten luchtig

h Zeef de bloem en cacaopoeder in delen 
bij het ei/suikermengsel en spatel dit 
door elkaar.
h Voeg zout, babbelaars, melk en gesmol-

ten chocolademengsel toe en roer dit tot 
een glad geheel.
h Doe het beslag in een ingevette bak-

vorm en bak de brownie circa 30 min.

De brownie mag van binnen lekker zacht 
blijven.

Laat de brownie afkoelen, snijd hem in 
stukjes en geniet ervan.
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder, foto’s Lia Snoek

De R in de maand
Het is september en dus zit de R weer 
in de maand. Dat betekent dat het weer 
BRRR.. wordt. Althans zo was het vroe-
ger. We raken zo langzamerhand gewend 
aan vrijwel sneeuw- en ijsloze winters en 
hete droge zomers. Klimaatverandering 
of toeval? Klimaat wordt gedefinieerd 
als ‘de gemiddelde weersomstandighe-
den over een periode van 30 jaar’, dus 
kun je eigenlijk nog niet spreken van een 
ander klimaat, maar er is wel duidelijk 
sprake van een trend. Denk alleen maar 
eens aan het in hoog tempo afsmelten van 
de poolijskappen en het onrustbarend 
terugtrekken van de gletsjers in de hoog-
gebergten over de hele wereld.

In de natuur zou je juist bij de R eerder 
denken aan de lente- en zomermaanden. 
Rust, Ruimte en Recreatie is hetgeen waar 
we bij de beleving van de natuur aan den-
ken. Als natuurgids probeer ik een bijdrage 
te leveren aan een positieve beleving van 
de natuur. Bewustwording van de schoon-
heid, maar ook van het belang voor het 
totale ecosysteem, niet in de laatste plaats 
de rol van de mens daarin. Je hebt onge-
twijfeld gehoord of gelezen hoe de natuur 
als gevolg van de reisbeperkingen en de 
nodige “social distance” is overlopen door 
Recreanten. De recreatiedruk was niet 
alleen schadelijk voor de natuur door de 
kwantiteit, maar vooral door de kwali-
teit van de recreanten. Mensen die zich 
niets aantrokken van rustgebieden, afval 
achterlieten (veel bosjes veranderden in 
openbare toiletten) en van het verbod 
op loslopende honden. Men beseft niet 
hoeveel schade een loslopende hond aan 
het wild kan toebrengen. Schrijnend was 

bijvoorbeeld de reegeit die tijdens de 
geboorte van haar kalf door een hond die 
haar lastig viel, stierf van de stress, waarbij 
uiteraard ook haar kalf het leven liet.

Als je wandelaars er op wijst dat ze hun 
hond moeten aanlijnen, krijg je vaak als 
reactie: “Oh, maar hij blijft wel bij me hoor, 
hij luistert heel goed.” Ook al blijft de hond 
binnen een afstand van enkele tientallen 
meters, hij brengt onrust onder het wild, 
dat vaak dichterbij is dan men denkt, met 
soms fatale gevolgen.

Ook het Drentsche Aa gebied was een 
omgeving waar dit jaar de recreatiedruk 
erg groot was.

Er werd gekanood, (wat daar verboden is) 
gezwommen, gecrost, gebarbecued (!) en 
vaak veel lawaai gemaakt. In een bocht in 
de Aa nabij Midlaren is door de intensieve 

Boswachter Ben Oosting uit Oosterbeek vond 
een dode reekalf, waar de pootjes van het 
jong al uitstaken. (foto De Gelderlander)
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betreding zeker anderhalve meter van 
de oever afgekalfd. Nu is dat niet zo erg, 
want het is in feite een versnelling van 
een natuurlijk proces. Bovendien maakten 
enkele weken later oeverzwaluwen van de 
steile wand gebruik om hun nesten te bou-
wen. Staatsbosbeheer heeft direct de plek 
met een lint afgezet en een bordje geplaatst 
met de reden van de afzetting.

Tenslotte nog een voorbeeld hoe de natuur 
je kan verwonderen. Ik denk wel iets van 
de flora van De Onlanden te weten. Toch 
ontdekte ik eind augustus een plant in de 
berm van de Noorddijk (in de buurt van 
de uitkijktoren) een plant, die ik totaal 
niet kende en uiteraard dus ook in De 
Onlanden nog nooit had gezien. Het bleek 
om de Hemelsleutel te gaan. Ook nog een 
prachtige naam. Ik had er nog nooit van 
gehoord.

 

Oeverzwaluwen groeven hun nestpijpen 
in de steile oever van de Drentsche Aa

De bloem van de hemelsleutel 
lijkt op het koninginnekruid

VAN ONDER DE WIEKEN

Molen bleef dicht, ook 
tijdens de zomervakantie
Dirk Magré

De molen heeft deze zomer heel wat keren 
kunnen draaien. Helaas moesten de deu-
ren voor het publiek gesloten blijven.

Vooraan de weg staat een bakje met de 
folders van de molen en ook een gratis 
wandeling-beschrijving van Het Drentse 
Landschap.

Daar is door de passanten heel wat gebruik 
van gemaakt.

In vele huiskamers zijn zelf gemaakte 
foto’s van de molen en omgeving 
bewonderd.

Ook op Google Maps hebben een aan-
tal mensen hun foto’s toegevoegd aan 
Woldzigt.

“Webwinkel”
Via de website van de molen, www.wold-
zigt-roderwolde.nl, hebben ook een aantal 
mensen de weg gevonden om artikelen van 
de molen te bestellen. Zo is er toch nog een 

De Hemelsleutel langs de Noorddijk
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aardige voorraad lijnolie verkocht en ook 
een en ander aan zakjes meel.

Steeds werd een afspraak gemaakt wan-
neer de bestelde producten konden 
worden opgehaald (en betaald) bij de 
molen. 

Museum – Graannotering - vervolg
Over de graannotering heb ik in maart al 
eens wat verteld.

9 maart is door mij het document in de lijst 
naar Gouda gebracht.

Op 21 juli hebben Piet Boelen en ikzelf het 
gerestaureerde document weer uit Gouda 
opgehaald.

Uit het verslag van de restaurateur 
(Alexandra Nederlof):

Geconstateerde Schades: 
h Schimmelschade: voos papier en ver-

kleuringen in papier 
h Vraatschade door zilvervisjes: opper-

vlak van het papier is afgegraasd op 
meerdere plekken 
h Lacunes 
h Vouwen en kreukels door doublure in 

het verleden, deze doublure is zichtbaar 
in de lacunes 
h Vlekken en verkleuringen 
h Vervaging van de inkt

Uitgevoerde werkzaamheden:
h Uitgelijst 
h Droog gereinigd met roetspons 
h Strobordhoeken en randen verstevigd 

met Evacol/Klucel G Mix 
h Schimmelresten verwijderd 
h Lacunes veroorzaakt door vraatschade 

ingevuld met Japans papier en Klucel G 
(6%) 

h Retoucheren van met name de grijze 
schimmelvlekken onderin het beeld 
en op kleur brengen van de ingestukte 
delen met droog pastel 
h De kaderlijnen aangevuld met bruin 

aquarelpotlood 
h Margeranden gedoubleerd met 6 grams 

Japans papier 
h Sporadisch tekstlijnen aangevuld alleen 

daar waar zekerheid was hoe de lijnen 
gelopen hebben 
h Nalijming van gehele oppervlak met 

Klucel G (3%) 
h In overleg is het object niet terugge-

plaatst in de lijst i.v.m. digitalisering en 
nieuwe bewaarplaats in het Gronings 
Archief.

Er is voor gekozen allen te zorgen voor 
zo goed mogelijk herstel van het papier. 
De teksten zijn dus niet beter leesbaar 
gemaakt. Dan zouden er verschillen zijn 
met de originele inkt.

Alles is wel onder een speciale UV lamp 
bekeken. Dat levert op dat een apart docu-
ment is bijgeleverd met de teksten voor 
zover die onder die lamp nog wel leesbaar 
waren.

Graannotering naar de Groninger Archieven

foto: Eef Smit
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Op maandag 31 augustus was voor molen 
Woldzigt in Roderwolde de officiële over-
handiging door Piet Boelen, trekker van de 
museumcommissie, aan de heer Eddy de 
Jonge, Directeur Groninger Archieven.

Van de molen waren verder aanwezig: 
Harm Jansen, Eef Smit, Marjan Schetsberg 
en ondergetekende.

Wij danken de RABO-bank Noordenveld 
West Groningen en de Groninger 
Archieven voor de financiële ondersteu-
ning. De bijdrages maakten het mogelijk 
dit project te realiseren.

Onderhoud
Misschien is het wel opgevallen dat er op 
dinsdag 8 september een tijdje een stijger 
bij ons voor het woonhuis stond.

Dit was om het nogal rotte raam in de dak-
kapel te vervangen.

De voordeur aan de Meulenkaomer zijde 
was al geruime tijd in zo slechte staat, dat 
daar ook een nieuwe (naar voorbeeld van 
de oude) voor is gemaakt en die dag op zijn 
plek gehangen.

Ooievaars
Dit vond ik wel een bijzondere rustplaats 
voor een van de ooievaars. Meestal zitten 
ze alleen in de wieken, maar deze had de 
vangstok uitgekozen.

We zullen het er maar niet over hebben 
hoe een van onze dakramen er die dag 
uitzag….

Activiteiten Woldzigt en voor de komende 
tijd:
h Ook de Open Monumenten Dagen 

(12 en 13 september) bleef de molen 
helaas gesloten voor publiek. Houd de 
website in de gaten (en eventuele vol-
gende Wôlmers). 

h Molenproducten nodig? Via een bestel-
formulier op de homepage van de 
website (www.woldzigt-roderwolde.nl) 
kun je meel, pannenkoekmix, lijnolie, 
hardhoutolie en Natuleum bestellen. Ik 
neem vervolgens contact met je op om 
een afspraak te maken wanneer het kan 
worden opgehaald. 

Hartelijke groet,

de molenaar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin

foto’s : Dirk Magré
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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    
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COLUMN

Verkeerd nummer
Henk van Kalken

Dwazziewegen. Als Westerling klinkt deze 
naam mij ietwat onheilspellend in de oren, 
al weet niet waarom. Natuurlijk is dit vol-
komen nergens op gebaseerd. Ik was op de 
fiets onderweg naar de sportschool, toen 
ik, rijdend op diezelfde Dwazziewegen, 
mijn telefoon achterop in de sporttas, met 
een benauwd geluidje hoorde afgaan. Het 
wellicht ontstemde thuisfront, dacht ik. 
Misschien ben ik iets vergeten. Dus: rem-
men, afstappen, snelbinder wegschuiven, 
ritsje open, nog een ritsje open, onder de 
begeleidende klanken van het blues-melo-
dietje dat mijn telefoontje uitstoot. Een mij 
onbekend 06-nummer. 

‘Henk.’

‘Ja, hoj, Haarie, mosse us good luustere, 
weej zien nog lang neet oetgepraot’

‘Ja, maar…!’

’Nae (omwille van de leesbaarheid ga ik 
maar in ’t Nederlands verder) IK ben aan 
’t woord.’ De mij onbekende dame ver-
volgde haar betoog, terwijl ik bedacht dat 
ik waarschijnlijk te laat zou komen voor 
m’n sportuurtje. Vanwege een vroegere 
relatie versta ik vrij goed Limburgs, en 
gaande het verhaal van de mevrouw aan 
de telefoon kleurden mijn oren geleidelijk 
aan rood, al kon ik dat zelf natuurlijk niet 
zien. Het was ook wel een spannend relaas. 
Iets over slaapkamerdingen, en iets niet 
willen als zij het wel wilde en omgekeerd. 
En dat ik (Haarie) alleen maar aan mezelf 
dacht. Maar elke keer als ik poogde haar te 
onderbreken hoorde ik: ‘Nae, IK ben aan 
het woord!’ En wie ben ik tenslotte om 
een vrouw het woord te ontnemen? Vier 

minuten vol vreselijke, vleselijke tekst, tot 
ik het onderbrak: ‘Mevrouw!’ Ik had dat 
natuurlijk best wel eerder kunnen doen. 
Geschrokken zei ze: ‘Eh… ja?’

Ik bèn Harry niet.’ ‘Potverpillekes!’ riep 
ze, met een zwaar accent. Kon u ’t allemaal 
verstaan!?

‘Nee hoor, loog ik ter wille van haar nacht-
rust. ‘Ech nie?’ ‘Nee, ik versta uw accent 
niet.’ ‘Nou, kijk, begon ze, ’t ging over m’n 
vriend, en hij…’

‘Ik hoef het echt niet te weten hoor,’ onder-
brak ik haar haastig. Ik wist het immers 
allemaal al, al wist zij niet dat ik het wist. 
‘Nou, nee, maar hij zou de vuilcontainer 
buitenzetten en dat had-ie voor de zoveel-
ste keer niet gedaan. D’n zeeknelles. De 
zeikvent, herinnerde mijn talenknobbel 
zich. Nou wist ik één ding zeker: dit ver-
haal ging beslist niet over de vuilcontainer. 
‘Ach, ik moet vast een verkeerd nummer 
gedraaid hebben,’ besloot ze. Dat leek mij 
ook.

Ik nam vriendelijk afscheid en heb nog wel 
kunnen sporten. Gelukkig maar, want ik 
had wel iets af te reageren.
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RONDJE OM DE KERK

Corona dicht bij, Corona ver weg
Sybrand van Dijk

Eigenlijk stond ik klaar om weg te gaan. Ik 
zou de laatste dingen voor een huwelijk 
gaan regelen. Maar er kwam een keurig 
echtpaar aangefietst en zij hielden mij 
staande. “Kunt u ons misschien een fiets-
route door de omgeving aanraden?”, vroeg 
de vrouw. Ze was wel héél keurig, viel me 
op. Mooi gemanicuurde nagels, sjieke bloes, 
parelketting. Ze droeg een royale knalrode 
zomerhoed op haar zilveren haar.

Haar man knipte zijn fietstas open. “Ik heb 
wel iets gelezen over knooppunten”, viel 
hij zijn vrouw bij: “Kunt u ons daar wat 
wijzer in maken.” Hij leek op mijn vader, 
zoals hij zijn bril opzette en zijn papieren 
schikte. 

Ik wees hen de weg naar het Leekstermeer. 
“Hier tweede straat naar rechts, dan recht-
door en een houten brug over.” Ik vertelde 
hoe mooi het daar was. En dat je helemaal 
rondom het meer kon rijden. 

Ze waren blij met mijn aanwijzingen zei-
den ze en reden op hun gouden e-bikes 
weg, de dag in.

Ik moest bij de Biotoop zijn. In Haren. Dat 
bleek een sprookjesachtig mooie plek met 
oude kassen, druiven, fruitbomen, groen-
tetuintjes, bospaadjes en rond rennende 
kinderen. “Dit is het, wat vind je ervan?”, 
vraagt de bruidegom-in-spé. Zijn verloofde 
ziet het al helemaal voor zich. Waar de 
familie zou zitten, waar wij zouden staan. 

“En dan ga ik heerlijk op blote voeten”, zegt 
ze. Dat lijkt mij nou ook wel wat. In het 
heerlijke, sappige gras. “Misschien regent 
het wel dat het giet”, haalt de bruidegom 
ons uit ons gemijmer.

We moeten aan de slag! Want hoe houd 
je die 1,5 meter in stand? We hebben een 
aantal absoluut niet-corona-proof ideeën, 
dat wisten we nu al. Zou het voldoende 
zijn om overal handgel neer te zetten? 
We puzzelen. Maar dat valt nog niet mee: 
als we het ene hebben opgelost blijken 
we een ander probleem te hebben gecre-
eerd. “Gelukkig ben ik geen minister van 
Justitie”, zegt de bruidegom. We moeten 
er allemaal om lachen. “Maar ja, weet het 
virus dat ook?”, vraag ik. We gaan ons best 
doen. 

Einde van de middag. Heel toevallig stond 
ik alwéér aan het hek. Het echtpaar van 
vanmorgen kwam weer terug. “Oh”, zei 
de vrouw: “Ik moet even stoppen.” Ze 
was een beetje verwilderd geraakt. Haar 
gezicht rood van zon en wind, haar kap-
sel wapperde in pieken om haar hoofd en 
haar hoed had ze dubbelgevouwen in haar 
fietstas. “Mijnheer!”, sprak ze mij aan. “Oh 
jee”, dacht ik. “U hebt ons vanmorgen de 
weg gewezen” “Ja”, antwoordde ik zo vlak 
mogelijk.

“Het was werkelijk fantastisch! Wat is het 
híer prachtig. En dat u híer mag wonen. 
We zijn helemaal om het Leekstermeer 
gefietst. We hebben ons brood op een 
bankje opgegeten. We hebben zee-arenden 
gezien èn visarenden! Geweldig! En overal 
ooievaars en we zagen kieviten verzame-
len. We zijn zelfs nog een bekende tegen 
gekomen! Dank u wel hoor!”

Met een jongenmeisjeshuppeltje stapt ze 
weer op haar fiets. “We gaan nu nog even 
díe kant op. Naar Groningen! Dag hoor!”



 

 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
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INGEZONDEN

Komeet Neowise

Op maandag ochtend, om 0:30 uur heb ik 
de komeet Neowise boven Roderwolde 
gefotografeerd. De foto is genomen bij het 
tolhuis op de kruising Roderwolderweg en 
Haarveeensedijk.

Ik dacht dat de komeet niet goed zicht-
baar zou zijn vanwege het licht van de 
stad Groningen. Met het blote oog was de 
komeet nauwelijks zichtbaar. Maar het is 
toch gelukt.

Deze komeet is elke 7000 jaar zichtbaar.

Robert van Dooren

Roderwolderweg 12, Foxwolde

INGEZONDEN

Henk van Donk exposeert
Sybrand van Dijk

Henk van Donk woont aan de Hoofdstraat 
en is kunstenaar. Hij genoot zijn oplei-
ding aan de Koninklijke Academie voor 
de Kunsten in Den Haag. Sinds een aan-
tal jaren schildert en exposeert Henk 
zelfstandig. Zijn werk valt op door het 
expressionistische en optimistische kleur-
gebruik. Hij bouwt zijn schilderijen op met 
verschillende kleurlagen. Zelf zegt hij dat 
hij zijn werken “boetseert”. Het landschap, 
maar net zo goed alledaagse voorwerpen 
vormen zijn bron van inspiratie. Ook schil-
dert hij in opdracht.

Deze maanden exposeert Henk in de kerk 
van Roderwolde. Daar hangen tien van 
zijn mooiste schilderijen. Van harte bij u 
aanbevolen!

De kerk is elke dag open van half negen in 
de ochtend tot zonsondergang. En Henks 
werk hangt er tot januari.

Henk van Donk

Hoofdstraat 36

9315 PB Roderwolde

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

OPROEP:
WIE KOMT DE MUSEUMCOMMISSIE VAN 
WOLDZIGT VERSTERKEN

Op de zolder van de linker zijvleugel van 
de molen is ons kleine maar aantrekkelijke 
graanmuseum.

Daar laten we van alles zien over de teelt, 
oogst en toepassingen van granen en 
zaden.

Ook de geschiedenis van molen Woldzigt 
heeft daar een plek gekregen. 

Dit onderdeel zijn we nog verder aan het 
inrichten.

Elke twee jaar richten we een nieuwe 
tijdelijke expositie in langs een van de 
lange zijden van het museum (momenteel: 

“Huisplaatsen in de Onlanden”).

Verder richten we ons op onderhoud, 
opfrissen en opnieuw “aankleden” van de 
vaste expositie.

Voor al deze activiteiten zoeken we 
nog versterking. Eens in de paar weken 
komen we bij elkaar om te “klussen” in het 
museum. Op een aantal momenten, zoals 
bij het opzetten van een nieuwe tijdelijke 

expositie zijn we wat vaker in het museum 
te vinden.

Onze club is een beetje klein aan het wor-
den, dus hebben we versterking nodig.

Wil jij een frisse, nieuwe blik inbrengen in 
onze commissie: wees welkom.

Meld je aan via 
info@woldzigt-roderwolde.nl of bel met 
Piet Boelen 06 131 608 99

Oproep
Zaterdag 10 oktober 10 uur : Bermen 
Hoofdstraat onder handen

Zoals we eerder in de Wolmer aan-
kondigden willen we de bermen in de 
Hoofdstraat vernieuwen. 
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Ook op de vergadering van Dorpsbelangen 
werd het plan enthousiast ontvangen. In 
april wilden we al, maar, nou ja, corona he..

Om de biodiversiteit te versterken is 
het heel goed om bloemrijke bermen 
te hebben. Een gemaaid gazon is tien 
keer beter dan bestrating, maar we gaan 
voor meer. We doen mee in het project 
‘Heel Noordenveld zoemt”. De gemeente 
maait de bermen in het buitengebied om 
dezelfde reden ook minder zoals u mis-
schien al gemerkt heeft.

Zaterdag 10 oktober gaan we een deel van 
de bermen in de Hoofdstraat van het gras 
ontdoen met een graszodensnijder. Het 
gaat in eerste instantie om het deel tussen 
café en oude school. De plaggen leggen we 
in overleg tijdelijk ergens bij het sportveld 
en die kunnen later misschien gebruikt 
worden voor het daar nieuw in te richten 
schoolplein. Daarna kunnen we zaaien. 

We hebben een zogenaamd Drents (zaad)
mengsel van de Cruydthoeck klaarliggen.  

We beginnen om 10 uur voor de oude 
school. Vervoersmiddel voor de gras-
zodensnijder en de plaggen is geregeld. 
Hoeveel werk het precies is weten we niet, 
maar het lijkt ons fijn als we nog wat hulp 
krijgen. Als je een uurtje (of wat) hebt 
meld je dan even bij Virry 06 44578755 of 
via mail vschaafsma@gmail.com of kom 
gewoon langs.

kleurrijke groet,

Anke, Jacqueline, Elly, Virry

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 oktober 2020

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



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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tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 

  Hovenierswerken 



Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12

9301 ZS Roden

Tel. 050 - 501 86 84

Het juiste adres voor alle autoreparaties;

specialist in APK-keuringen (reeds vanaf

� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke 

bouw- en isolatiematerialen 
Ook voor al uw schilderwerken.

Altenaweg 1, 9321 XG Peize  Tel. 06- 12 504 492

Dit kan uw advertentie zijn.

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


