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Van de redactie
Ilse Blaauw

’t Is weer voorbij die mooie (droge) zomer… 
Een mooie, warme, vaak zelfs hete zomer. 
Hij zit er weer op. Als ik dit schrijf komt 
het af en toe met bakken uit de lucht en 
laat de wind zich ook gelden.

Die regen, daar hebben we toch ook wel op 
zitten wachten, want het land werd veel te 
droog en ook de plantjes in de tuin hadden 
dorst. Moeder natuur houdt echter af en 
toe geen maat. En daar hebben we het dan 
maar weer mee te doen.

In Roderwolde was weer genoeg te doen, 
en gelukkig hebben wij hierover weer 
mooie verhalen en foto’s ontvangen. Ook 
is de dorpsagenda achter in dit blad weer 
mooi gevuld met allerlei eenmalige en 
weer opstartende activiteiten. ‘Vroeger’ 
maakte dorpsbelangen voor u een winter- 
en zomerprogramma. En daar maakten wij 
als Wôlmer dan weer dankbaar gebruik 
van. Helaas doet dorpsbelangen dit niet 
meer. Maar niet getreurd: als u nu al weet 
wat u het komende jaar gaat doen, dan 
mag u dat al direct aan ons doorgeven! En 
ook als u het wat minder ver van tevoren 
weet natuurlijk ook. Wij verzamelen al die 
informatie en zorgen dat u in de dorpsa-
genda hierover geïnformeerd wordt. Zie 
ook onze oproep hierover op pagina 5.

En natuurlijk zijn daarnaast posters en 
andere oproepen om één en ander nog wat 
meer in het oog te laten springen, net als 
andere kopij nog steeds van harte welkom!

Wij hebben er weer zin in. U ook?

In dit nummer

4 Buurtnieuws
Oproep aanleveren activiteiten voor 
dorpsagenda! 5

De Sjoelclub 5
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grote foto voorkant: Esmee Dijkstra
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

De vakantie is nog maar net voorbij en het 
gonst al weer van allerlei activiteiten in 
ons dorp.

Openluchtspel 
Gelukkig konden de voorstellingen van het 
Openluchtspel dit jaar zonder beperkingen 
worden uitgevoerd. Over de belangstel-
ling viel  niets te klagen, want er werd bij 
drie van de vier voorstellingen opgetreden  
voor een uitverkocht huis.  De speelgroep 
bracht onder regie van de nieuwe regis-
seur Sieger Zoutman het stuk:  “Kwekerij 
Drenthina” , in een vertaling van Henk 
Karsten , met verve op de planken. De 
lachsalvo:s volgden elkaar in grote getale 
op en aan het slot  werden ze beloond 
met een staande ovatie en een daverend 
applaus.

Opening Open Monumentendagen
Op vrijdag 2 september werden de Open 
Monumentendagen geopend  in onze 
molen Woldzigt.  Namens die molen heette 
Marjan Schetsberg iedereen welkom en gaf 
het woord aan de nieuwe voorzitter van de 
organisatie Free Hoving. Die sprak over de 
opzet van de dagen , die deze keer vooral 
in het kader van duurzaamheid zouden 
plaatsvinden.  Daarna gaf Hans Meijer 
(penningmeester van Woldzigt) een 
uiteenzetting over de duurzaamheid bij 
molens in het algemeen en Woldzigt in het 
bijzonder. Wethouder Wekema opende de 
dagen officieel, door symbolisch de eerste 
slag te slaan,die nodig is bij het olieslaan. 
Het was de bedoeling, dat hij de wieken in 
werking zou stellen, maar bij gebrek aan 
wind ging dat niet door.

Na het officiële gedeelte werd nog gezellig 
nagepraat onder het genot van een hapje 

en een drankje, dat geheel bestond  uit 
enkel en alleen streekproducten uit de 
gemeente Noordenveld.

Op 10 en 11 september kon je op maar 
liefst 5 plekken in Roderwolde en omge-
ving zo’n monument bekijken. Het Rode 
Hert stelde de accommodatie voor bezich-
tiging beschikbaar.

Dat gold ook voor de Jacobskerk en  molen 
Woldzigt, waar  zaterdags olie werd gesla-
gen. Op de Waalborg was gelegenheid  het 
interieur  te bekijken. Verder was er nog de 
gelegenheid om per praam naar het gemaal 
in Peizermade te varen en Ada van Dijk gaf 
een rondleiding door Het Kleibosch. En 
van die gelegenheid werd op alle plaatsen 
volop gebruik gemaakt.

Wat’n kunst
Onze uitbaters van Het Rode Hert, Hans 
en Bien, kregen in het kader van de 
manifestatie Wat’n Kunst, de Kunst en 
Cultuurprijs uitgereikt.

Hans en Bien:  Namens de Wôlmer, van 
harte gefeliciteerd.

35-jarig jubileum tennisvereniging 
Roderwolde
Op zaterdag 3 september vierde de ten-
nisvereniging Roderwolde zijn 35-jarig 
bestaan. Dat gebeurde ‘s morgens met een 
leuk programma voor de jeugd en op de 
middag met een demonstratie wedstrijd 
door een viertal aankomende talenten uit 
Roden, waaronder Jarno Jans,die tegen-
woordig goede prestaties behaald op 
landelijk niveau. Ook dit jubileum werd 
afgesloten met een barbecue.
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Jeu de boules in Roderwolde
Op 9 september was er op de Groene 
Ontmoetingsplek een clinic voor mensen 
die belangstelling hebben voor jeu de bou-
les. Er ligt daar immers een officiële jeu de 
boules baan.

Het WIN had in samenwerking met het 
dorpshuis deze middag belegd. Leden van 
de jeu de boules club van Vasalis uit Roden 
gaven tekst en uitleg over de gang van 
zaken bij het spelen van dit Franse spel. Al 
ras bleek dat er zich onder de vele aanwe-
zigen de nodige talenten verscholen zaten. 
Iedereen die het wil, kan zonder verplich-
tingen  gebruikmaken van de baan.

Op de 2e woensdag van de maand  staat 
van 10.00 – 12.00 uur  de koffie klaar. U 
bent  dan dus van harte welkom en de 
koffie.

Opheffing De Kop Breed
De coöperatie De Kop Breed, die zoveel 
werk heeft verricht om het glasvezelnet 
hier te realiseren, is onlangs over geno-
men door Netvisit. Hierdoor werd op 10 
september jl. deze coöperatie officieel  
opgeheven. Hiervoor waren alle leden 
uitgenodigd op een bijeenkomst in het MFA 
De Doefkamp. Eerst was er een officieel 
gedeelte en vervolgens werd er door de 
Kop Breed een barbecue aangeboden. Ook 
hier was de belangstelling groot.

Het geld wat daarna nog in kas was, gaat 
naar de dorpshuizen in Roderwolde, 
Peizermade en Nietap.

Binnenste Buiten in Foxwolde
Kok Ramon Brugman was in Foxwolde 
geweest om iets lekkers te maken van 
de producten, die afkomstig zijn van het 
bedrijf van Peter Oosterhof en Marieke. 
Het resultaat werd op donderdag 8 

september op tv uitgezonden in het pro-
gramma Binnenste Buiten.

Een prachtige promotie voor dit geweldig 
biologisch /duurzaam werkende bedrijf.

De Sjoelclub

Op 27 Oktober starten we weer met de 
wintercompetitie. We sjoelen 4 keer per 
seizoen , 2 keer voor en 2 keer na de jaar-
wisseling. De eerste avond is op donderdag 
27 oktober, aanvang 19.30 uur in  Het 
Rode Hert te Roderwolde. De data voor de 
volgende sjoelavonden worden in overleg 
vastgesteld.

Sjoelen is een leuke, gezellige bezigheid 
voor jong en oud. We sjoelen in teamver-
band, dus een ieder heeft evenveel kans 
om te winnen.

Is het wat voor jou, kom dan op 27 oktober 
naar Het Rode Hert en sjoel met ons mee!

Oproep aanleveren activiteiten 
voor dorpsagenda!

Zoals u gemerkt heeft, maakt dorps-
belangen geen winter of zomer 
programma meer voor Roderwolde, 
Foxwolde e.o. Maar de Wôlmer heeft 
wel een agenda. Organiseert u een 
eenmalige of structurele activiteit ? En 
wilt u deze in de Wôlmer in de agenda 
geplaatst hebben? Stuur ons daar dan 
ruim vantevoren informatie per mail 
over. We willen graag weten wat u 
organiseert, op welke datum,  hoe laat 
het begint en waar de mensen moeten 
zijn. Natuurlijk kunt u daarnaast nog 
een poster of andere oproep sturen, die 
plaatsen we ook!



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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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Start van het schooljaar
Na de zomervakantie hebben we iedereen 
weer van harte welkom geheten op onze 
school. We mochten dit jaar starten met 
veel nieuwe teamleden, wat, in combinatie 
met een nieuwe directeur, zorgt voor een 
frisse wind door onze 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 53 
leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld 
over drie groepen.

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

Groep 3/4/5: juf Romee op maandag en 
dinsdag en juf Marijke woensdag t/m 
vrijdag. 

Groep 6/7/8: meester Jean Mario op maan-
dag t/m woensdag en juf Marije W. op 
donderdag en vrijdag.

Meester Jean Mario is ook op donderdag 
aanwezig om aan een kleine groep les 
te geven en zich te storten op het ont-
wikkelen van een doorgaande lijn voor 
buitenonderwijs. 

Kersverse directeur Eveline Verburg is 
op maandag, dinsdag en donderdag aan-
wezig op het Palet. Op maandag werkt 
Marije Wind ambulant en houdt zich dan 
bezig met het ondersteunen van de soci-
aal-emotionele ontwikkeling van al onze 
leerlingen. Dit schooljaar vervult zij ook 
de functie van IB-er op onze school op 

woensdag. Verder bestaat ons team uit juf 
Jennifer (onderwijsassistent) op maandag- 
t/m donderdagochtend en conciërge Ko 
Sap op donderdag en vrijdag.

Juf Lotte is tot de kerstvakantie met 
zwangerschapsverlof.

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. 

Kinderboekenweek 2022
De Kinderboekenweek is de grootste 
leesbevorderingscampagne voor kinde-
ren in Nederland en vindt dit jaar plaats 
van woensdag 5 oktober  t/m zondag 16 
oktober. Het thema van dit jaar is “Gi-ga-
groen”: In bomen klimmen en diersporen 
zoeken in het bos, zandkastelen maken of 
vliegeren op het strand, een hut bouwen of 
picknicken in het park of vogels spotten en 
een moestuintje maken in je eigen tuin. De 
natuur is overal om ons heen. Buiten is er 
van alles te ontdekken en te doen.

Er zijn heel veel boeken die kinderen hel-
pen een echte natuurheld te worden. Ga 
mee op avontuur om al het moois van de 
natuur te zien! Leer over bijzonder dieren-
weetjes in informatieve boeken, dompel je 
onder in spannende verhalen over woeste 
buitenavonturen of verwonder je over 
prachtige natuurillustraties in prentenboe-
ken. Kom daarna mee naar buiten.
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Ateliers
Inmiddels doen we het al een aantal jaren: 
Ateliers! Dit houdt in dat alle leerlingen 
van groep 1 t/m 8, voor een periode van 
3 weken, een activiteit (onder leiding 
van een leerkracht) kiezen. Deze acti-
viteiten zijn bijvoorbeeld op het gebied 
van techniek, koken, creatief of ICT.  Dit 
schooljaar willen we de thema’s van Blink 
(wereldoriëntatie) ook weer terug laten 
komen door de hele school. Ons eerste 
Blink thema koppelen we dan ook aan de 
Kinderboekenweek. Zo zullen we school-
breed starten met het thema “(gi-ga)
GROEN”.  

Oktobermaand kindermaand
Tijdens Oktobermaand Kindermaand 
kunnen kinderen gratis deelnemen 
aan culturele activiteiten in Drenthe, 
Groningen en Friesland.  

Jaarlijks organiseren de deelnemende 
instellingen workshops, rondleidingen en 
voorstellingen voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar. Op deze manier kunnen kinderen 
zonder kosten kennis maken met culturele 
organisaties en kunstzinnige activiteiten

Nieuws uit de klas: Groep 3/4/5

Na alle grote veranderingen rondom 
ons schoolplein (nu onderdeel van een 
ontmoetingsplaats), met als belangrijk 
educatief punt het Tiny Forest, wilden 
we een leerzame dag organiseren om de 
natuur echt tot leven te laten komen bij de 
kinderen. Staatsbosbeheer werd hiervoor 
benaderd en na lang brainstormen is daar 
een “Tiny Forest-dag” uit gekomen. 

Op donderdag 8 september was het zover! 
Na wekenlange droogte was het weer-
beeld helaas toch wel ietsjes anders... 
Gewapend met rubberlaarzen, regenjas-
sen en paraplu’s gingen de kinderen, onder 
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leiding van boswachter Corné, op avon-
tuur in ons eigen minibos. Groep 3/4 zocht 
naar bodemdiertjes en groep 5/6 zocht 
naar “landart”. Wie namelijk zijn ogen de 
kost geeft in de natuur, vindt de mooiste 
kunstwerken.

In de klas ging groep 3/4 aan de slag met 
kosteloos materiaal. Hiermee knutselden 
ze een eigen bodemdier. Groep 5 maakte, 
samen met juf Jennifer, nog meer land-
art. Wie klaar was kon zich richten op het 
schilderen van een boom. Een creatieve 
ochtend!

‘s Middags leerden we over het verschil 
tussen plagen en pesten en deelden we 
complimentjes aan elkaar uit. Hiervan 
maakten we een mooie complimenten-
boom die, hopelijk, de komende tijd nog 
verder vult met complimenten.

Een compliment aan een ander geven 
is mooi, maar eentje aan jezelf geven is 
vaak veel moeilijker... Dus schreven we 
ook een compliment voor onszelf op; iets 
waar we trots op zijn! Deze mooie woor-
den voor onszelf kregen een plekje in de 
hartjesboom. 

Het was een geslaagde dag!

Komende periode blijven we nog even 
doorwerken aan dit thema: binnenkort 
start de Kinderboekenweek met als onder-
werp “Gi-ga-groen” waaraan we ook onze 
Blinklessen zullen koppelen. Zo komt de 
natuur om ons heen tot leven!
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verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

www.esthervandijk.eu
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Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,
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- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels
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BRILLEN  •  CONTACTLENZEN  •  OOGMETING  •  PASFOTO’S

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

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

WWW.BIJALEXBRILLEN.NL

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

   esther4singing@gmail.com   +31651767081
esthervandijk.eu

zangcoach   mezzosopraan   dirigent

  Neem contact op voor een gratis proefles!
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Peuterspeelzaal Dreumes

MODDERDAG
Op 29 juni was het nationale Modderdag. 
Helaas hebben we op de woensdag geen 
peuterspeelgroep maar we lieten deze dag 
niet zomaar voorbij gaan. Op vrijdag 11 
juli hadden de kinderen oude kleren aan 
en schone kleren en een handdoek mee. 
Het was wel een beetje onwennig. Zomaar 
heel vies mogen worden dat mag nou niet 
dagelijks. Maar je zag toen ik langzaam wat 
stappen zette volgende de meeste kinderen 
al snel. Iedereen deed mee op zijn eigen 
manier. De ene maakte lekkere blubber-
soep en de ander stond tot de knieën in de 
blubber. Weer een ander smeerde zich in 
met (modder) zonnebrand . We hadden het 
zand in ons haar en de juf werd zelfs beko-
geld met modder.. De hele ochtend zijn we 
buiten geweest, ook het fruit werd opge-
smikkeld buiten aan onze mooie nieuwe 
picknicktafels. Wat hebben we toch een 
prachtige nieuw speelterrein gekregen!  

BSO Boemerang 

Het zit er weer op helaas, de zomerva-
kantie is voorbij. Maar tegelijkertijd ook 
heerlijk om de kinderen weer te zien!

We hebben ontzettend mooi weer gehad 
in de vakantie, dus we gaan nog even door 

Nieuw schooljaar 
De zomervakantie ligt inmiddels alweer 
wat weken achter ons. Helemaal met 
nieuwe energie ben ik startte ik met de 
peuters het schooljaar. Waar er peuters 
vier jaar werden en dus afscheid namen 
, mocht ik de nieuwe peuters Sara en 
Mathilde welkom heetten. Veel plezier op 
de peuterspeelgroep, leuk dat jullie bij ons 
komen spelen. De 1e week was het echt 
even nodig voor de peuters om te wennen, 
want zes weken vrij is toch best wel een 
hele tijd. 

Toen iedereen weer een beetje wist hoe het 
ging op de peuterspeelgroep begonnen we 
met het thema Kunst. We gingen tove-
ren met water! Een stukje crêpepapier in 
het water leggen en ….. ineens hadden we 
gekleurd water! We lazen over het kleine 

witte visje, die allemaal gekleurde dieren 
tegen kwam onder water. We maakten 
ons eigen visje in de zee en knutselden 
nog veel mooie dingen. Ook leerden we de 
kleuren en de vormen. Ruit, vierkant, drie-
hoek, ster, best lastig om te onthouden! 
We maakten zelfportretten en speelden 
muziek met de instrumenten.

Aan het einde van het thema gaan we al 
onze kunstwerken tentoonstellen in ons 
museum. 

Heeft u ook een zoon / dochter in de leef-
tijd van 2 / 2.5 jaar ? Neem gerust eens 
contact op om te kijken of de peuterspeel-
groep geschikt is!

Groet Alie Veenstra (Pedagogisch 
medewerker)
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Jeugdsoos Roderwolde

9 september was het eindelijk zover de 
eerste jeugdsoos van Roderwolde. Het is 
de bedoeling dat de soos geopend is op de 
laatste vrijdag vanaf 19.00 uur tot 22.00 
uur. Iedereen vanaf groep 6 tot 16 jaar 
is welkom. Deze avond mochten we 26 
kinderen ontvangen, dat was een super 
opkomst.

met zomer activiteiten . We maken cock-
tails van zout en stoepkrijt, wat ziet het er 
weer prachtig uit.

Proefjes doen en kokkerellen blijft een 
succes, deze week hebben de kinderen een 
lava lamp gemaakt, volgende week gaan we 
genieten van cupcakes ( op verzoek van 
Rosa) en eigen gemaakte tzatziki. Heerlijk!

En natuurlijk genieten we elke dag van het 
prachtige buiten terrein! 

De bso is uitgebreid tot 22 kindplaatsen 
op de maandag en donderdag en de eerste 
die ons komt vergezellen na de vakantie is 
Abel! Welkom op de bso lieve Abel!

Tevens een oproepje  De bso kinderen zijn 
gek op knutselen, dushebben jullie materi-
aal liggen waar je niets meer mee doet?  

Wij zijn er heel blij mee!
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

De zomervakantie is achter de rug en het 
“normale” leven is weer losgebarsten. Zo 
ook voor het bestuur van Dorpsbelangen. 
Helaas hebben we de geplande fietsoriën-
tatierit i.v.m. de weersvoorspelling moeten 
annuleren. In het voorjaar van 2023 plan-
nen we een nieuwe datum. En wat speelt er 
verder zoal?

Woonvisie Noordenveld
Graag vragen we jullie aandacht voor de 
nieuwe woonvisie voor Noordenveld. 
Thema’s als duurzaamheid, woonomge-
ving en het combineren van wonen en 
zorg maken deel uit van deze woonvisie. 
De gemeente is op zoek naar de mening 
van haar bewoners hierover. Op www.
noordenveld.nl/woonvisie staat een vra-
genlijst. Een mooie gelegenheid om uw 
mening te geven. Invullen van de vragen-
lijst kan tot 30 september as. Namens de 
gemeente, alvast bedankt voor uw inbreng.

ALV Dorpsbelangen 24-11-2022
Gepland op 24 november as. in het MFA, 
inloop vanaf 19.30 uur, start vergadering 
20.00 uur. De agenda volgt.

Bestuurlijk overleg Dorpsbelangen met 
wethouder Robert Meijer op 18 juli 2022
Het bestuur heeft overleg met Robert 
Meijer gehad en ook onze gebiedsver-
binder Leonie van Roekel was bij dit 
gesprek aanwezig. We kijken terug ook 
een nuttig overleg, voor herhaling vatbaar. 
Onderwerpen die ter sprake zijn geweest:
h Communicatie over werkzaamheden in 

en om Roderwolde
h Rotonde bij de rondweg
h Energiek Roderwolde

Met deze jeugdsoos willen we graag samen 
met de kinderen leuke avonden organise-
ren. Dit kan zijn filmavond of misschien 
wel een bingo avond of Carnaval, karaoke 
wat ze maar leuk vinden. We proberen zo 
gevarieerd programma aan te bieden, en 
vooral met eigen inbreng van de kinderen.

Deze avond begon wat onwennig, maar 
na een uitleg van de regels en een toost 
met bubbels, liep het wel wat los. We 
hadden wat spelletjes meegenomen, het 
digibord hadden we neergezet om hier 
op te Netflixen, en we hadden muziek. 
Halverwege de avond deelden we nog 
eigen gebakken cake uit, deze cake had 
Jarne voor deze avond gebakken.

Later op de avond kwam het idee om film 
te kijken, er werden 3 keuzes door een aan-
tal kinderen uitgezocht en samen gestemd 
wat er gedraaid zou worden. Paddington 
kwam als winnaar uit de bus, om 22.00 uur 
was de film afgelopen en hielp iedereen 
mee het dorpshuis weer netjes te maken. 
Het is namelijk de bedoeling dat op zo’n 
avond ook gezamenlijk wordt opgeruimd. 

Wij kijken terug op een gezellige avond, en 
hopen dat de kinderen het ook leuk von-
den. We proberen voor alle kinderen het 
leuk te maken. 

Volgende keer is op 28 oktober en dan is 
het thema Halloween. Wat we dan gaan 
doen, is nog een verrassing maar het wordt 
vast griezelig gezellig.
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h Ontwikkelingen Europarcs/
Fietspad Leek-Groningen/Raamwerk 
Matsloot-Westpoort
h Woningbouw Roderwolde
h Waterberging
h -rugonderhoud
h Strooiroute

Op de ALV van 24 november as. zullen 
we toelichting geven op de hierboven 
genoemde punten.

Gebiedsvisie Matsloot/Westpoort
Op 6 september was er een inloopbijeen-
komst over het gebied Matsloot/Westpoort 
in het MFA Roderwolde. De opkomst was 
goed! Niet geweest en toch nieuwsgierig? 
Zie Gebiedsontwikkeling Matsloot-
Westpoort - Provincie Groningen

Dorpshuis

Zomerdrukte
Rond de zomer was het een drukte van 
belang in en om het dorpshuis. Een vaste 
activiteit is natuurlijk de musical van het 
Palet. Maar ook veel andere groepen en 
personen wisten het dorpshuis te vin-
den. Voor bijeenkomsten of gezellige BBQ’s 
bijvoorbeeld.

Het was daardoor een drukke tijd voor alle 
vrijwilligers en de activiteitencommissie. 
Door hun ervaring liep alles op rolletjes. 
Van de meeste gebruikers krijgen zij ook 
complimenten: goed geregeld of wat een 
mooi en gezellig dorpshuis hebben jullie. 
Nu staat er een nieuw seizoen voor de deur.

De Pub quiz
Met een programma met een oude 
bekende: De Pub quiz. Altijd gezellig met 
een spannende competitie. De data daar-
voor zijn: 26 november en 18 februari. 
Voor de liefhebbers: alvast de data noteren!

Jeugdsoos
Voor jongeren van 6-16 is er geen aparte 
activiteit in het dorpshuis. We hebben 
deze groep uitgenodigd om eens wat 
ideeën mee te geven voor leuke avonden.

De belangstelling daarvoor was groot. 
En er zijn veel mooie voorstellen gedaan. 
Genoeg om er mee van start te gaan. 
Daarom is er iedere laatste vrijdag van de 
maand een jeugdsoos gepland. Let op de 
website en andere sociale media.

Jeu de boules
De baan ligt er prachtig bij en is inmiddels 
ook al ingewijd. Een Franse middag met 
een clinic jeu de boules was het startschot. 
Deze middag werd goed bezocht. De stok-
broden smaakten goed.

Maar dat was natuurlijk niet het hoofddoel. 
De deelnemers hebben de kneepjes van het 
spel nu van onder de knie.  Het is een seri-
euze sport, die zeker niet met de Franse 
slag gespeeld mag worden.

Hopelijk smaakt het naar meer en ontstaat 
er een bloeiende jeu de boules cultuur.

Jubileum Dorpshuis  50 jaar op 5 november
Het dorpshuis bestaat 50 jaar. Dat moet 
gevierd worden.Daarom nodigen we 
iedereen uit op 5 november voor een feest-
avond in het dorpshuis. Zet het alvast in de 
agenda want dat mag je natuurlijk niet mis-
sen. Dat wordt een swingende avond.
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Jeu de boules
In samenwerking met Win van de 
gemeente Noordenveld hebben we een 
Franse middag georganiseerd op vrijdag 9 
september.

Liefst een 30-tal aanmeldingen en ook 
nog wel een tiental spontane liefheb-
bers hadden zich al om 15 uur verzameld 
onder de schaduw van de partytent voor 
een demonstratie jeu de boulen. Onder 
het genot van koffie en later de wijn met 
stokbrood heeft een ieder geoefend op de 
nieuwe baan en werden de spelregels ons 
uitgelegd door twee bestuursleden van de 
club uit het Vasalisgebouw in Roden.

Mede dankzij het zomerse weer was het 
een zeer gezellige middag.

Afgesproken werd, om op de tweede 
woensdagmorgen in september nogmaals 
een partij te gaan spelen en verdere afspra-
ken te maken over het vervolg.

Op deze morgen is er in de kantine een 
spreekuur / koffieochtend door Erik van 
der Heide van Win en Leonie van Roekel 
van de gemeente Noordenveld.

De koffie is dan klaar, dus lekker gemakke-
lijk en de deur van de kantine is dan open.

Opnieuw waren er twee damesleden van-
uit de jeu de boules vereniging van Roden 
aanwezig voor nadere uitleg. De opkomst 
viel een beetje tegen, maar we hebben 
flink geoefend. Het is jammer, dat dit geen 
Olympische sport is, want anders was 
de kans zeer groot, dat er deelnemers uit 
ons dorp aan de volgende spelen gingen 
deelnemen!

Hoe nu verder……..
De nieuwe jeu de boules baan is aangelegd 
op kosten van het dorpshuis ten behoeve 
van het groene schoolplein, welke we nu 
het Groene Ontmoetingsplek zijn gaan 
noemen. De baan is vrij toegankelijk en 
iedereen die met het gezin, familie of 
vrienden een potje wil spelen, kan hier 
gebruik van maken.

Een tweetal harken staan bij de baan, om 
eventuele kuilen te slechten en we gaan 
nog proberen een vast scorebord te gaan 
aanbrengen. Je kunt de losse banken en 
picknictafels gewoon aanschuiven, maar 
laten we afspreken, dat we alles weer net-
jes en opgeruimd achter laten. Voor ballen 
zal iedereen zelf moeten zorgen!

De echte liefhebbers willen we voorlo-
pig ELKE vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur 
uitnodigen, om een partij jeu de boules te 
gaan spelen. Deze herfst hebben we van 
Win een aantal sets ballen geleend, dus we 
kunnen starten! We kunnen dit spel spelen 
met 4 personen per keer, maar we hopen 
natuurlijk op een hogere opkomst.

De rest kan dan even koffie drinken en bij-
kletsen, totdat de eerste groep een winnaar 
heeft met 13 punten. In onderling overleg 
kunnen we de groepen ook verdelen over 
andere tijdstippen in de week en eventueel 
het komende voorjaar ook in de avond-
uren. Misschien is een app-groep mogelijk 
en eventueel de oprichting van een nieuwe 
sportvereniging!

Laten we deze herfst - met goed weer - 
eens uitproberen wat de mogelijkheden 
zijn en iedereen de kans te geven een 
poging te wagen.

Tot ziens bij de jeu de boules baan…………



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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Tennisvereniging Roderwolde

Tennistostoernooi
Foto’s van het tennistostoernooi van 19 
juni.

35 jarig bestaan (door Fleur Dijkstra)
De tennisvereniging bestaat 35 jaar. Er 
moest een feestje gebouwd worden en ook 
twee tenten om onder te zitten. Het was 
mooi weer.

Eerst kregen we ranja en een taartje of een 
spekkie. Daarna gingen we een toss doen. 
Je doet dan spelletjes en ook wedstrijdjes. 
Ik heb alles gewonnen in mijn groep : ). 
We deden nog een estafette, dat was leuk 
en toen gingen we bbq-en. En toen kwam 
de prijsuitreiking van een gouden medaille, 
iedereen kreeg de eerste prijs. Ik heb de 
medaille thuis opgegeten : ) (haha).

In de middag kwamen de drietjes spelen. 
Drietjes zijn hele goede tennissers met een 
hoog niveau. Aan het einde vroegen ze mij 
of ik ook een potje wil spelen. Ik zei ja. Ik 
kreeg een racket van een proftennisser, uit 
de beste duizend van de wereld. We weten 
niet of het ook het racket was, waar hij 
echte wedstrijden mee speelde, want hij 
had nog 3 (!) rackets in zijn tas.

Daarna gingen we weer bbq-en, de kip was 
lekker. En ik heb nog 100 rally ‘s met mijn 
broertje Gijs gespeeld. 

Tennisgroetjes van Fleur



 De Wôlmer  september 2022  pagina 19

Tennisvereniging Roderwolde 35 jaar
 Op zaterdag 3 september vierde de 
Tennisvereniging Roderwolde haar 
35-jarig bestaan. In 1987 kwamen een 
aantal enthousiaste tennisliefhebbers bij 
elkaar om in Roderwolde een tennisver-
eniging op te richten. In het eerste jaar 
hadden we nog geen baan en speelden we 
op een oude baan van REO in het Sterrebos 
bij Roden. Er werd geld ingezameld om 
door middel van het verkopen van ren-
teloze aandelen voor de aanschaf en 
aanleg van een eigen baan in Roderwolde. 
Subsidie van de gemeente Roden kwam 
er niet omdat, zo redeneerde men, er in 
Roden al een tennisclub was, waar de 
Rowolmers lid van konden worden. We 
moesten dus zelf de middelen bijeenbren-
gen. Planologische medewerking was 
er wel. We hadden ons oog laten vallen 
op een lapje grond aan het eind van de 
Diaconielaan. De aanschafprijs zou tien-
duizend gulden moeten worden. De boer 
die de grond verkocht, dacht echter dat 

mensen, die zo’n “elitesport” speelden, 
geld genoeg hadden en verdubbelde de 
prijs!

De gemeente kwam ons toen wel te hulp 
en stuurde ambtenaren met chalons en 
meetapparatuur naar een stukje land dat 
door die boer werd gepacht. “Wat gebeurt 
hier?” kwam de boer verhaal halen. “Hier 
komt de tennisbaan”, was het antwoord en 
vervolgens werd het oorspronkelijke per-
ceel snel verkocht voor de oorspronkelijke 
prijs.
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Zoals Roderwolde betaamt, werd met veel 
inzet van vrijwilligers een prachtig tennis-
parkje aangelegd met twee banen en een 
gezellige houten kantine. Toen er een aan-
tal jaren later deelgenomen werd aan de 
KNLTB competitie, moesten er goede kleed-
kamers met douches komen en werd er 
een fraai nieuw stenen clubhuis gebouwd.

In de beginjaren nam het aantal leden 
snel toe en niet alleen uit Roderwolde en 
Foxwolde, maar ook uit Roden en Peize 
en zelfs uit Groningen. Toen het ledental 
groeide tot zo’n 140 (70 leden per baan 
is officieel een max. aantal), moesten 
we zelfs een ledenstop instellen, al gold 
dat niet voor leden uit Roderwolde en 
Foxwolde. 

Tien jaar geleden werd het 25-jarig bestaan 
groots gevierd met een prachtig pro-
gramma, waarin o.a. een clinic en een 
demonstratie werd gegeven door het ten-
nisfenomeen Paul Haarhuis.

We zijn nu tien jaar verder en dus was er, 
zeker na de stille coronajaren, weer eens 
tijd voor een feestje. Het 35-jarig bestaan 
van de vereniging was daar reden genoeg 
voor. Ook dit keer had de jubileumcom-
missie weer een leuke dag voorbereid. 

‘s Ochtends was de jeugd aan de beurt. 
Daarvan staat elders in deze Wolmer een 
verslag van de jeugd zelf.

‘s Middags werden de prominente gasten 
en de sponsoren ontvangen en was er een 
prachtige demonstratiewedstrijd van een 
aantal topspelers uit de Noordelijke regio. 
Fantastisch om te zien en je kreeg het 
gevoel dat je naar een partij uit een Grand 
Slam toernooi zat te kijken.

Het feest op deze zonnige september-
dag werd afgesloten met een uitgebreide 
barbecue en een vrolijk samenzijn. De ten-
nisvereniging Roderwolde heeft zich weer 
eens van zijn sterke kant laten zien en gaat 
op naar het 40-jarig bestaan.



 De Wôlmer  september 2022  pagina 21

INGEZONDEN

Gewoon je boerenverstaand gebruken....
Een Rowolmer

…dat zee mien vaoder wel es tegen mai. As 
kwaojong docht ik dan:” Hou ku’j nou je 
boerenverstaand gebruken aj gien boer 
bennen.” Ja, mien pap haar wel een stuk 
of wat schaopen, maar dat was veur mai 
allennig interessant as der een koppelie 
verkocht wör. 

Je boerenverstand gebruken, ik heb eigelijk 
nooit begrepen wat dat nou is….totdat der 
stront laag op de A zeuven, der heui in de 
braand stun en trekkers tegen het verkeer 
inreden….

Kiek, ik heb der gien sjoege van, mor 
ik begun toen toch wel te twiefelen of 
het gezond is om je boerenverstaand te 
gebruken.  En toen zaag ik opeins overal 
omgekeerde vlaggen hangen, ok bai mens-
ken die volgens mai nooit wat met het 
boerenbedrief te maoken hadden, hoogoet 
dat ze achteraof wel es een kou in de kont 
keken hebben.

Op de televizie zeggen ze om de haover-
klap dat het veur de natuur vief veur 
twaalf is. Elk en ein is het er wel over eins 
dat der wat moet gebeuren. Mor om het 
eins te worden over wàt de beste oplössing 
is, dan zein ze allemaol beren op de weg. 
De ein het nog meer geliek dan de aander. 
En in Den Haog spaoren ze de kool èn de 
geit, want ja, de mensken moet volgend 
veurjaor weer hen te stemmen…….

Mor gelukkig lig de oplossing hier vlak bai 
hoes! Wat het onze biologische boer oet 
Foxwol een goud verhaol. Op het toneil 
was het vaok al een lust om naor te kie-
ken, mor ok op de televizie en in de kraant 
komp e ommeraok goud veur de dag. Een 

verhaol over allemaol soorten kloavers, 
over weegbree en cichorei, over koeien 
die zoveul meugelijk boeten lopen en over 
minder melk mor meer verdeinen. Een 
verhoal over gezonde grond en gezonde 
koeien.  Nou zal het allemaol wel niet in 
ein klap aans kunnen, mor in dit verhaol 
moet toch argens de oplössing liggen. En 
het zul toch huilemaol van de pot gerukt 
wezen, dat volgens het kleurenkaortie van 
het kabinet, zu’n bedrief moet verdwienen 
of klaainer worden moet. 

Trouwen as je dit niet allemaol met kregen 
hebben, dan zul ik hum mor es googlen op 
internet. Ik ben der deur hum in elk geval 
achter kommen wat het is……je boeren-
verstand gebruken. Trouwens zien kees is 
verrekte lekker en dat is ok een waorhaaid 
as een kou! 

NIEUWBAKKEN PLATTELANDSOUDER

Bramen
Nynke Krist-Talsma

Het is alweer zeven jaar geleden. Ja zéven 
hele jaren geleden. Dat ik… wij… een 
weekje weg waren met onze eerstgeborene 
in een huis van kennissen in Duitsland. 
Daar, daar in de heuvellandschappen, 
troffen wij bramen aan. Ja, ik kende ze 
natuurlijk wel. Van mijn vijftiende tot mijn 
achttiende verdiende ik de kost in een 
groentewinkel. Zoals dat gaat, de grote zus 
opgevolgd in het bijbaantje. Geloof dat het 
haar beter paste dan mij. Maar ja, zij vond 
er dan ook de liefde. Van die kleine kneu-
terige doosjes met niet meer dan een grote 
hand vol bramen. Smaken best goed. Ja 
zeker. Zo op zijn tijd. Met zoonlief van nog 
geen jaar in de draagzak wandelden wij 
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door het Duitse schone land. Manlief wees 
mij op de bramen én dat je er meer mee 
kunt. Ik koester ze nog steeds. Die eerste 
ervaringen van mij en ons met… bramen. 

Maar nu dan. Sinds we hier wonen krijgen 
bramen een grotere rol in ons levensver-
haal. De liefde voor hooi van zoonlief in 
het voorjaar, werd deze zomer vervangen 
door bramen. Ik weet niet hoéveel bramen 
hij wel niet geplukt heeft deze zomer. Hij 
schakelde – opnieuw – vriend en familie 
in om bij voorkeur op dagelijkse basis bra-
men te gaan plukken. Kwam ‘ie weer aan: 

“kijk mama, bramen!”. Eerst nog verrukt 
bewonderden we dan samen die bak vol 
bramen. Manlief maakte er jam van. Wij 
lieten het ons smaken. Persoonlijk, vooral 
als het net iets te dun is geworden en dan 
nog een tikkeltje warm door de yoghurt 
met müsli, mjam. 

Gaandeweg de zomer. De halve familie 
aan het plukken, dat had wel iets knus. 
Roerend in een goed gevulde grote pan de 
zoete lucht op snuiven, dat ook. Die blauw-
zwarte vlekken in shirts, na ja, leve de 
wasmachine. In het zeil van de gehuurde 
tent, op mijn knieën om het vlekvrij op te 
leveren, iets minder tof. Witte wormpjes 
er uit zien kruipen, bleh! Zo’n grote appel-
moespot boordevol die dan op de stenen 
vloer kapot klettert, ik blij dat ik nét vijf 
minuten de deur uit was en manlief dat 
klusje mocht klaren. Jammerende kleuter 
want die k-doorns. Dat je net niet bij die 
ene grote daarachter kan, argh! Hoe die 
bramenstruiken woekeren. 

Nu is het bramenseizoen ten einde. 
Tenminste in het leven van onze plukker. 
Laatst zag ik weer een goede aan de struik 
hierachter. Ik reikte, ik plukte, ik proefde. 
Op naar volgend jaar zomer!

INGEZONDEN

Samen Creatief
Janine Flooren

Het is september, de dagen worden korter 
en de zomer is voorbij. Langzaamaan gaan 
we ons weer richten op het winterseizoen 
en pakken we hobby’s op om de avonden 
mee te vullen. In het voorjaar zijn we al 
gestart met een groepje, Samen Creatief. 
Enthousiaste vrouwen die de breipennen 
laten tikken, de dekentjes uit de haak-
naalden laten ontstaan en mooie kleding 
naaien.

En in het komende najaar pakken we de 
draad letterlijk weer op. We komen eens 
per 14 dagen op woensdag bij elkaar, in de 
MFA van 19 tot 21.30u.( later aansluiten is 
geen probleem mocht 19 uur te vroeg zijn).
De start van het tweede seizoen is de eer-
ste woensdag van oktober 2022.

Met het bestaande groepje hebben we het 
gezellig, we helpen en inspireren elkaar. 
Ieder heeft de eigen projecten en materia-
len bij zich en onder het genot van een kop 
thee, praten we bij en werken aan wat we 
leuk vinden.

We hebben nog meer plaats, dus mocht 
je wel eens willen onderzoeken of het 
iets voor jou is, neem dan contact op met 
Janine (janineflooren@hotmail.com) zij 
kan je de details vertellen.

Of kom eens langs om te ervaren of je het 
leuk vindt. En je hoeft het allemaal nog 
niet goed te kunnen hoor, er is genoeg 
ervaring aanwezig om je op weg te helpen!

Misschien tot ziens op woensdagavond!

Ellis en Janine
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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
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Wilt u adverteren in De Wôlmer?
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RONDJE OM DE KERK

Brug
Sybrand van Dijk

“Als je de negentig voorbij bent, zoals ik, 
dan heb je veel te verhalen.”, zei hij. En één 
van die verhalen had zich in Roderwolde 
afgespeeld. Vóór 1937, want toen had zijn 
familie moeten verhuizen. De boerderij 
waar zij woonden, aan de Achtersteweg, 
is dat jaar afgebrand. “Ik was een jongen 
van zes”, begon hij te vertellen: “En mijn 
moeder had gevraagd of ik een rogge-
brood bij de bakker wilde halen. Dat deed 
ik en toen kreeg ik, behalve het brood, 
óók een roomboterbabbelaar! Daar was 
ik zó door verrast dat ik de volgende dag 
tegen een vriendje zei: “Kom, we gaan een 
roggebrood halen, dan krijgen wij weer 
roomboterbabbelaars!” Dat hadden ze 
een week zo volgehouden. Vijf hele bab-
belaars. Het brood hadden ze steeds in 
de Molensloot gegooid, want ze snapten 
wel dat ze daar niet mee thuis hoefden te 
komen. “Het gaf steeds een mooie plons”, 
herinnerde hij zich. Totdat de bakker bij 
zijn moeder kwam met de rekening….

Ik had hem in 2009 leren kennen, in 
Sauwerd. Daar had hij de rest van zijn 
leven gewoond. Hij was in al die jaren 
sterk veranderd. “In 1976 ben ik tot geloof 
gekomen”, wilde hij altijd weer graag ver-
tellen. Hij had in die tijd met zijn buren 
gedebatteerd. Hij was kerkelijk, zij niet. Op 
een avond hadden zij tegen hem gezegd: 

“Je hebt een mooi systeem, maar dat zit 
alleen in je hoofd. Het zit niet in je hart.” 
Hij voelde zich doorzien. Samen met zijn 
vrouw was hij lid geworden van een pink-
stergemeente en daar had hij, zoals hij dat 
zei “God leren kennen”.

Er waren sindsdien bijna 35 jaar vergleden 
en ook dat had wat met hem gedaan. Hij 

had tegenslag gehad. En hij was met men-
sen blijven praten. Dat was echt zijn gave 
geworden. De woorden “God” en “Jezus” 
bleven hem vertrouwd en als hij zei “Jezus 
is voor mijn zonden gestorven”, dan had 
dat grote betekenis voor hem. Maar hij kon 
luisteren naar mensen die andere woor-
den gebruikten. Hij luisterde zelfs naar 
mensen die totaal anders dachten dan hij. 

“Ik kan daar helemaal niks mee, dat Jezus 
voor mijn zonden is gestorven”, zei eens 
een ander gemeentelid tegen hem. “Oh”, 
reageerde hij: “Daar kan ik  inkomen.” En 
hij vroeg wat voor de ander dan wel van 
belang was. “Waar baseer je dat op?”, kon 
hij vragen. Of: “Weet je dat wel zeker?” 
Altijd met een open blik en een ruim hart. 
Ik had eerder niet veel mensen ontmoet 
die tegelijk zó duidelijk kunnen zijn over 
wat ze denken en geloven en tegelijk zó 
open kunnen zijn voor een ander.

Ook hij en ik hadden wel eens verschil van 
inzicht. Zo ook een keer dat hij mij aan-
sprak op iets wat ik in een kerkdienst had 
gezegd. Hij was het er heel diep niet mee 
eens geweest. Maar een paar maanden 
later kwam hij er op terug: “Ik heb er lang 
over nagedacht.”, kwam hij bij mij: “En ik 
denk toch dat jij gelijk hebt.”

Zulke mensen. Die bruggen weten te bou-
wen. We hebben er grote nood aan in onze 
gepolariseerde en felle tijd. 

Een paar maanden geleden stierf hij, ver 
over de negentig. Ik noem zijn naam 
in eerbied: Henk Boer. Dank voor je 
levenslessen.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Een zomer vol gebeurtenissen
Dirk Magré

Het is al weer een paar maanden geleden 
dat ik over het wel en wee rond de molen 
schreef. Ook al was het de vakantieperiode, 
rond Woldzigt was het beslist niet stil.

Onderhoud molen
Onze molen staat er altijd fier bij. Hij moet 
alle weersgesteldheden doorstaan. Ook 
levert hij een forse prestatie als er wordt 
olie geslagen of graan gemalen. Af en toe 
heeft hij (en ook het bouwwerk met de 
zijvleugels) wel onderhoud nodig. Op 30 
juli (na afstemming met het gehele mole-
naars team) stuurde ik een “brandbrief” 
naar Het Drentse Landschap en Wieringa 
Molenbouw met een lijst van 11 punten die 
aandacht vragen.

Daarbij was bij een deel van die lijst naar 
onze  mening echt de veiligheid van mole-
naars en bezoek in het geding.

De lijst: Betrekking hebbend op de 
veiligheid:
h Stelling: Diverse stellingdelen vertonen 

slechte plekken. Eén daarvan baart ons 
echt zorgen: 

Niet ondenkbaar dat daar op een gegeven 
moment iemand doorheen gaat….

h Staart: Hier vielen bij het kruien brokjes 
hout uit. De kloof in de staart wordt ook 
steeds dieper. 

Ook de bevestiging van de klamp om de 
bezetketting mee vast te zetten was niet 
bepaald sterk meer.

Overige bevindingen / aandachtspunten:
h Een aantal heklatten in de wieken 

begint last van rotte plekken te krijgen;
h  Bij een zeilarm (waarmee de bovenste 

hoek van het zeil wordt vastgezet) was 
de ketting er doorheen geschoten. Dit 
hebben we zelf kunnen verhelpen, maar 
het vraagt wel aandacht voor de andere 
zeilarmen;
h  Roeden (de stalen balken waar de wie-

ken van zijn gemaakt) moeten nodig 
een keer worden “doorgehaald”. Dat 
houdt in dat ze een stuk uit de askop 
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worden geschoven om dat gedeelte dat 
in de askop zit te onderhouden.
h  Meerdere ramen boven in de molen en 

ook het raampje bij de olieslag (bene-
den) vragen meer zorg dan alleen een 
schilderbeurt;
h  Bonkelaar bij bovenas (het kamwiel 

boven in de molen aan de verticale spil 
waarmee alles wordt aangedreven): 
daar zitten de kammen zo losjes in dat 
wij dat als molenaars niet zelf kunnen 
verhelpen;
h  De deurtjes op de eerste verdieping 

(voor de wentelas) zijn slecht;
h  Schilderwerk algemeen: dit is heel hard 

aan een onderhoudsbeurt toe.

Overleg met eigenaar
Op 15 augustus hebben de mole-
naars samen met Jermo Tappel 
(Gebouwenbeheerder en monumentenad-
viseur van Het Drentse Landschap - HDL) 
om de tafel gezeten. Daarbij is aangegeven 
dat de meest urgente zaken (veiligheid 
bedreigend) op zeer korte termijn worden 
aangepakt. Het gaat hierbij om: stelling, 
staart en een stukje vloer op de wentelas 
zolder.

De staart krijgt een noodoplossing en 
complete vervanging wordt opgepakt. 
Daarvoor moet wel een hele dikke eiken 
bal van ruim 12 meter lengte worden 
opgespoord.

Voor een aantal zaken wordt een actieplan 
opgesteld, waar de andere molens van HDL 
ook in worden meegenomen. Daar staat 
onder andere in dat binnen twee jaar, van 
alle molens waarvan de wieken ouder zijn 
dan 30 jaar, deze zullen worden vervan-
gen. De wieken (roeden) van Woldzigt zijn 
van 1971…. Daarmee worden alle andere 
onderdelen in de wieken (heklatten, 
zeilarmen, klampen) vanzelf meegenomen.

Team van molenaars
Hiervoor sprak ik al over het “team van 
molenaars”. Een aantal heb ik al eerder 
genoemd. Op 18 juli meldde zich nog een 
zesde molenaar: Dick Zeeman uit Tolbert. 
Het hele team is nu:
h Harm Jansen
h  Ondergetekende
h  Egbert Reining
h  Dennis Eefting
h  Maarten Tiemens
h  Dick Zeeman.

Een mooi aantal mensen, die samen er 
voor kunnen zorgen dat molen weer wat 
vaker zal draaien.

Uitgevoerd werk
De hiervoor genoemde werkzaamhe-
den met urgentie zijn inmiddels ook 
uitgevoerd:

Op 23 en 24 augustus is de molenmaker 
druk doende geweest om een stellingdeel 
te vervangen en om de staart wat te ver-
sterken.  Onder langs is een extra “ring” 
aangebracht. Daar aan bevestigd een lange 
plaat waar ook stukken schroefdraad voor 
de klamp zijn opgelast. Daar boven weer 
een strop om dat geheel weer mee vast te 
zetten. We hopen dat dit nog een poosje 
afdoende zal zijn.
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Feestelijkheden
Het is niet alleen kommer en kwel. Deze 
periode hebben we natuurlijk de molen 
elke week op vrijdag, zaterdag en zondag 
’s middags open gehad voor het publiek. 
Daarbij niet te vergeten dat de inbreng-
winkel (als opvolger van de opgeheven 
Meulenkaomer) heel veel bezoekers en 
kopers heeft gehad.

Drentse Molendag met pannenkoeken
Op 27 augustus was de Drentse Molendag. 
Deze dag (altijd de vierde zaterdag in 
augustus) is ooit uitgeroepen om zo veel 
mogelijk molens in de provincie geopend 
te hebben. Daarmee de molenaars uit 
andere provincies een kans biedend om zo 
veel mogelijk verschillende molens in onze 
provincie te bezoeken.

Wij hebben er op Woldzigt ook een feestje 
van gemaakt. Vanaf 11:00 uur kon iedereen 
pannenkoeken komen eten, gemaakt met 
de eigen pannenkoekmix van de molen. 
Dit was een ongekend succes: in totaal 
werden 129 pannenkoeken verkocht.

Openingsfeestje Open Monumenten dagen
De Commissie Open Monumenten Dagen 
Noordenveld (COMD) komt voorafgaand 
aan de twee Monumentendagen een keer-
tje bij elkaar met alle deelnemers aan deze 
dagen binnen de gemeente om op feeste-
lijke wijze het evenement voor dit jaar te 
vieren. Elke deelnemende organisatie is 
een keer aan de beurt om hierbij de groep 
te ontvangen. Dit jaar was het jaar voor 
Woldzigt.

Eerst waren korte inleidingen door de 
voorzitter van de  COMD en wethouder 
Wekema. Daarna vertelde Hans Meijer 
namens het bestuur van Woldzigt een en 
ander over “duurzaamheid”, het thema van 
de landelijke Open Monumenten dagen.

Tot slot werd deze editie formeel geopend 
door de wethouder. Hiertoe zette hij het 
slagwerk voor het olieslaan in werking. 
Dus niet een klap met een voorzitters-
hamer, maar met het klappen van de 
slaghei op de olieslag was OMD 2022 voor 
Noordenveld gestart.
Foto’s Aletta Jongman

Open Monumentendagen
Op 10 en 11 september waren dus de Open 
Monumenten Dagen. Dit zijn de enige twee 
dagen in het jaar waarbij Woldzigt (net als 
veel andere monumenten) gratis toeganke-
lijk is.

Ook was door de COMD geregeld dat 
de praam twee keer het vaartochtje 
met passagiers verzorgde tussen de 

foto’s Marjan Schetsberg 
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Schippershaven en het oude gemaal en 
omgekeerd. Onze baliemedewerkers heb-
ben (zo goed als dat mogelijk was met de 
drukte) het aantal bezoekers op beide 
dagen geturfd:
h Zaterdag 10 september: ± 139;
h  Zondag 11 september: ± 147.
h  Samen dus zo’n 286 bezoekers, die 

uitleg kregen over de werking van de 
molen, het olieslaan en zo meer.

Deze dagen serveerden we naast de kof-
fie/thee/ranja niet alleen een plak cake of 
notenkoek. Een aantal vrijwilligers had 
gezorgd voor zo’n 6 appeltaarten, een wor-
teltaart en kokoskoek. Ook dit was weer 
een groot succes!

Van de Museumcommissie
De wisselexpositie “huisplaatsen in 
de Onlanden” is nu 4 seizoenen in het 
museum van de molen gebleven. Normaal 
is er elke 2 jaar een nieuwe invulling voor 

dat gedeelte van het museum. Door corona 
is de molen 2 seizoenen gesloten geble-
ven. Dus feitelijk heeft het publiek er dus 
maar 2 seizoenen naar kunnen kijken. 
Binnenkort gaat de museumcommissie 
in gesprek met Het Drentse Landschap. 
We bieden hen de gelegenheid zich in dit 
gedeelte van het museum te presenteren. 
Mogelijk met het thema duurzaamheid. 
Ook kunnen ze alle aspecten waar HDL bij 
betrokken is (ook 11 molens bijvoorbeeld) 
in de beschikbare ruimte presenteren. We 
zijn benieuwd naar de plannen!

Activiteiten de komende periode:
Nog maar even en het zomerseizoen zit er 
weer op voor de molen. Op zondag 18 sep-
tember sluiten wij de deuren en gaan we 
het winter regime voeren.

In de inbrengwinkel worden alle niet 
verkochte zaken opgehaald door de 
“inbrengers” en natuurlijk wordt afgere-
kend wat er allemaal is verkocht.

We gaan in de komende periode ook 
nadenken over een meer definitieve 
inrichting van de platten. Dit om zowel de 
inbrengwinkel nog beter te presenteren, 
maar ook om de stroom van bezoekers 
voor de molen beter te kunnen monitoren.

Na 18 september blijven we elke eer-
ste zaterdag van de maand onze 
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demonstraties olieslaan verzorgen (van 
13:30 – 16:30 uur).

Olieslaan:
h Zaterdag 1 oktober: de eerste zaterdag 

van de maand, dus: van 13:30 – 16:30 
uur demonstratie olieslaan.
h  Zaterdag 5 november: ook deze zater-

dag: 13:30 – 16:30 uur demonstratie 
olieslaan.

Buurtbarbecue Foxwolde

We waren net goed begonnen. Twee keer 
hadden we een gezellige en goed bezochte 
BBQ voor de bewoners van Foxwolde gehad 
toen de Corona epidemie roet in het eten 
gooide. Nee, het eten was niet aangebrand 
maar twee jaar mochten we niet meer bij 
elkaar komen. Dus ook onze BBQ moest er 
aan geloven.

Het ergste van de Corona epidemie is 
achter de rug en allerlei evenementen 
worden en kunnen weer georganiseerd. 
Ook de buurt BBQ in Foxwolde kon dit jaar 
doorgaan.

Het was een heel gezellige bijeenkomst 
waar we elkaar weer hebben gesproken 
onder genot van een drankje en een hapje. 
Er was een springkussen, eigenlijk een 
springkasteel, voor de kinderen. Wat heb-
ben die zich geweldig vermaakt.

Hierbij wil ik namens alle gasten iedereen 
die aan de organisatie van dit evenement 
heeft meegewerkt, van het beschikbaar 
stellen van het terrein, het inkopen van het 
vlees, het maken van de salades, het klaar-
zetten van de stoelen en tafels, het BBQen 
van het vlees, het halen en wegbrengen 
van het springkussen en het opruimen van 
de stoelen en tafels tot het afvoeren van 
het afval toe hartelijk bedanken voor hun 
inzet. Zonder deze inzet had dit niet kun-
nen plaatsvinden. Iedereen heeft dit jaar 
weer genoten. Hopelijk komt er volgend 
jaar zo'n mooie bijeenkomst.

Robert van Dooren

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

Beste dorpsgenoten,

Na het overlijden van van onze geliefde

Klaarke Tanja

hebben we uit onze buurt vele liefde-
volle steunbetuigingen en blijken van 
medeleven ontvangen. Dat heeft ons 
goed gedaan en daarvoor willen we 
iedereen graag hartelijk bedanken.

Klaas van der Meer

Bartele & Wietske, Elske, Lottie, 
Lizabeth, Florian

Hiermee willen we iedereen bedanken 
voor de belangstelling en vele kaarten 
na het overlijden van mij lieve man en 
vader

GEERT BELGA

Dina en Ed en Gretha Belga
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Dorpsagenda

zaterdag 1 oktober 2022   
Olieslaan molen Woldzigt, 13.30 - 16.30 uur 

woensdag 5 oktober 2022   
Samen creatief, elke 14 dagen, 19.00 - 21.30 
uur, MFA

vrijdag 7 oktober 2022     
Jeu des boules, elke vrijdag, 14.00 uur, MFA

woensdag 12 oktober 2022   
Koffieochtend: iedere 2e woensdag van de 
maand vanaf 10.00  uur, Dorpshuis

woensdag 12 oktober 2022   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10.00 - 14.00 uur, MFA

woensdag 19 oktober 2022   
Samen creatief, elke 14 dagen, 19.00 - 21.30 
uur, MFA

donderdag 27 oktober 2022   
Kaarten en sjoelen, 19.30 uur, Het Rode Hert

vrijdag 28 oktober 2022   
Jeugdsoos, Halloween,  19.00 - 22.00 uur, MFA

zaterdag 5 november 2022   
Olieslaan molen Woldzigt, 13.30 - 16.30 uur 

zaterdag 5 november 2022   
Jubileumfeest Dorpshuis, MFA

Colofon

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

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

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

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