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Van de redactie
Hella Balster

Ik heb ervan genoten, van de fantasti-
sche verhalen van groep 6-7-8. Hoe een 
opdracht tot een opstel tot zoveel creativi-
teit kan leiden. U leest de verhalen in deze 
Wôlmer.

Techniek gaat goed tot het fout gaat. Dat 
geldt helaas ook voor de Rowolmer molen. 
Lees in deze Wôlmer hoe een versleten 
taats het gans raderwerk stillegt.

Aan het boekje van Dirk Magré wordt 
momenteel druk gewerkt. De aanmelders 
voor dit boekwerk ontvangen bericht als 
de afronding in zicht is.

Wij wensen u veel leesplezier!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Vlaggenprotest langs de rondweg
Onlangs werden een 50tal vlaggen 
geplaatst langs de rondweg, als protest 
tegen het stikstofbeleid van het kabinet. 
Heel veel van deze omgekeerde natio-
nale vlaggen zijn al verwijderd, omdat die 
hingen aan gemeentelijke of provinciale 
eigendommen. 

Die langs de rondweg blijven waarschijn-
lijk nog wel een tijdje te bewonderen, 
omdat ze op particulier eigendom zijn 
geplaatst.

Gaslek aan de Hoofdstraat
Zondagmorgen 9 oktober reed een brand-
weerauto met loeiende sirene Roderwolde 
binnen.

“Waar is de brand?” Er was nergens vuur of 
rook te zien, maar de wagen stopte aan de 
Hoofdstraat. Daar bleek een gaslek in de 
voortuin te zijn. De nodige voorzieningen 
werden getroffen en in de loop van de mor-
gen kon het lek worden gedicht.

Drugsafval in de Onlanden
In hetzelfde weekend zijn er een groot 
aantal vuilniszakken met drugsafval 
aangetroffen in het Peizerdeel van de 
Onlanden. Vermoedelijk afkomstig van 
een hennepplantage.

De gemeente Noordenveld heeft alles als 
chemisch afval afgevoerd. Dus op kosten 
van de belastingbetaler, want helaas is 
niet bekend wie de afzender was van deze 
spullen.

Hoewel er wel aangifte is gedaan door 
Natuurmonumenten.
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Dierendag 
Afgelopen dinsdag 4 oktober was het weer 
dierendag. De kinderen mochten allemaal 
een knuffel meenemen naar school. Het 
was een gezellige beestenboel! 

Kinderboekenweek 2022: Gi-Ga-Groen!
De Kinderboekenweek is de grootste 
leesbevorderingscampagne voor kinde-
ren in Nederland en vond dit jaar plaats 
van woensdag 5 oktober t/m zondag 16 
oktober. 

Omdat de kinderen i.v.m. een studiedag 
van de meesters en juffen een dagje vrij 
waren op woensdag 5 oktober hebben 
we de Kinderboekenweek 2022 feestelijk 
geopend op donderdag 6 november. De 
leerlingen van de bovenbouw hebben een 
prentenboek voorgelezen aan de midden- 
en onderbouw. Daarna volgde een natuur 
speurtocht.

Als afsluiting kon dansen en zingen op het 
themalied van Kinderen voor kinderen 
uiteraard niet ontbreken! Het thema van 
de Kinderboekenweek was Gi-Ga Groen. 
Natuur is vaak een inspiratiebron voor 
(kinder)boeken. In alle groepen hebben 
we aandacht besteed aan dit thema en aan 
leesbevordering in het algemeen

Natuureducatie: Spinnenproject 
Spinnen… Iedereen kent ze, maar toch 
weten de meeste mensen er maar weinig 
van af. Hun rol in de natuur kan echter 
nauwelijks overschat worden en maakt een 
nadere kennismaking tot een must. 

Op donderdag 13 oktober namen al onze 
groepen deel aan een project over deze 
mooie dieren. 

Talenten gezocht voor ateliers 
In de vorige Wôlmer schreven we er al 
over: onze talentenateliers. Een atelier 
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houdt in dat alle leerlingen van groep 1 
t/m 8, voor een periode van 3 weken, een 
activiteit kunnen kiezen. Deze activiteiten 
zijn bijvoorbeeld op het gebied van tech-
niek, koken, creatief of ICT. 

Dit schooljaar zouden we het weer erg leuk 
vinden gebruik te maken van de vaar-
digheden en talenten van ouders, opa’s 
en oma’s of buurtgenoten. Dus: kent, of 
bent(!), u iemand die het leuk vindt 3 mid-
dagen een lessenserie te verzorgen aan 
een klein groepje kinderen? Laat het ons 
weten! 

Fietscontrole 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen 
met een veilige en goed verlichte fiets naar 
school gaan, zeker nu de dagen korter zijn.   

Daarom vond op 11 oktober de fietscon-
trole voor de groepen 5 t/m 8 plaats. 

In een speciale les bespreken we eerst 
de noodzaak van goede zichtbaarheid in 
het verkeer. Daarna worden de fietsen 
gecontroleerd op 15 belangrijke punten. 
Gelukkig zijn er veel fietsen goedge-
keurd! De kinderen van deze fietsen 
hebben de zogeheten ‘OK’ sticker ont-
vangen. Sommige fietsen zijn afgekeurd. 
Bijvoorbeeld omdat er een reflector ont-
brak. Ouders zijn hiervan op de hoogte 
gesteld. 

Op donderdag 27 oktober kunnen de 
kinderen, waarvan de fiets nog niet is 
goedgekeurd, hun fiets laten nogmaals 
laten keuren. Zij kunnen dan alsnog een 
‘OK’ sticker ontvangen.   

Zo gaan alle leerlingen van de groepen 5 
t/m 8 met een goed verlichte en veilige 
fiets op pad!  

Groep 6, 7, 8

Fantasie van groep 8
De kinderen uit groep 8 hebben een opstel 
gemaakt over een fantasiedier of fantasie-
plant. In het verhaal moesten, woorden 
voorkomen die om de minuut op het bord 
verschenen. De kinderen wisten van te 
voren dus niet welk woord ze in de nieuwe 
zin moesten verwerken. Dit leverde bijzon-
der, leuke verhalen op,

We wensen jullie veel leesplezier!

Een kat die wil reizen
Ooit was er een kat. Hij at een ijsje in de 
tuin naast een modderpoel.

Er lag een groen blaadje in. De kat was aan 
het nadenken over zijn reis.

Hij wou namelijk heel graag op wereldreis. 
Maar dan wou hij met de bakfiets.

Hij pakte nog een donut. Dan kon hij extra 
goed nadenken. Hij wou tijdens zijn

wereldreis naar China. Maar hij moest nog 
naar school en pianoles.

EINDE

auteur: Jurre Bakker

DE NOOT
Ooit was er een noot .Die viel in de mod-
der hij zakte als maar verder. Totdat die in 
Nederland was.Ze zagen een noot in het 
ijsje ze haalde de noot uit het ijs .Hij werd 
groen toen diegene zij we noemen hem 
Constant en we gaan hem planten 

Een paar dag later
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Hoe gaat het met Constant vroeg de pre-
sentator van rtv Drenthe .Want iedereen 
van de wereld wilt het weten .Nou ik ga 
vaak met de bakfiets water halen om hem 
te laten groeien.

Maar meestal haal ik dan ook een donut 
.De presentator vraagt wat ga je later doen 
als er noten aan zitten en wat ga je ermee 
doen dan .Ik ga een spel ermee doen 
.hoe gaat het heten vraagt de presentator 
.Em…….Ik denk notenschieten is bedacht in 
China .En er komt iemand piano spelen.

EINDE Thomas

Het Egeltje
Er was eens een egel familie die in een bos 
leefden. ¨Ik wil mijn ouders irriteren¨ zei 
het egel kindje. Dus hij ging op pad. Eerst 
ging het egeltje in de modder rollen, maar 
toen kreeg het egeltje honger. En toen zei 
het egeltje: ik ga op reis naar China om 
een donut ijsje te eten! Toen hij het ijsje 

op had lifte hij even mee met een speciale 
bakfiets naar een bijzondere piano toe. Hij 
speelde even en toen ging hij naar huis 
toe. Naar zijn groen bekleede bed, want hij 
moet morgen weer naar school toe. Maar 
hij zat nog helemaal onder de modder! 
GELUKT!!! riep het egeltje, mijn moeder is 
geïrriteerd!!! 

EINDE!!   Dyone

Het fantasie land
Ooit was er eens een ondekkingsreiziger. 
Na elk mooie avontuur zat hij helemaal 
onder de modder. En hij was dol op aard-
beienijs. De plek waar het was niet zomaar 
een plek. Het was een zelf ontdekt land. Er 
was super veel groen planten en gras (maar 
dan paars gras )

En der was ook een hele grote waterval. 
Het was het prachtigste land van de wereld 
vond hij. In dat land was wel een heel spe-
ciaal dier

De bakfietsschilpad. En het grappigste dier 
vond hij 

De donutkanarie. Het geweldige land licht 
ten oost van China. Hij was nog nooit naar 
school geweest maar hij wist wel zelf een 
piano in elkaar te zetten.

EINDE      

geschreven door Mats

Thomas de geit
Ooit was er een geit genaamt Thomas. Hij 
leefde op een berg en er lag veel modder, 
ook was er veel sneeuw en hij sliep in een 
grot. Hij had trek hij had zin in ijs, maar 
dat was er niet. Hij at elke dag appel .Er 
was ook een klein beetje groen gras. Op 
een dag viel hij van de berg af, hij belandde 

 

Tekening gemaakt door Mara
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in een vijver. Hij liep verder en hij was 
ergens op de wereld, er waren veel bomen, 
het was de jungle .Thomas viel in het water 
,toen hij terug zwom naar de kant zag hij 
een bakfiets. Hij zag een donut in het water 
drijven, hij probeerde hem te pakken met 
een stok .Het lukte hem nieten alle andere 
dieren lachten om hem. Hij zag een panda 
uit China ,er waren ook een tijger en toe-
kan, de toekan vloog naar school, want hij 
moest daar piano spelen, Thomas ging met 
hem mee

gemaakt door Constant 

DE AVONTUREN VAN MENEER APPELPLANT
Ooit was er een Appelplant. Hij viel kei-
hard in de modder met zijn liter ijs en de 
Appelplant huilde keihard.(de Appelplant 
ziet er uit als een rood mens met een paar 
groene blaadjes op zijn hoofd)Hij stapte 
uit de modderpoel. De wereld leek wel van 
modder.

                               (paar maand later)

De Appelplant was net naar de winkel 
geweest hij had een donutspikkel gekocht.

                               (wat later op de middag)

Meneer Appelplant had zojuist een piano 
gesloopt. Hij ging naar school. Maar daar 
had hij natuurlijk geen zin in en sprong 
van een klif af in China.  

    doeg doeg!!!!! Silke

Het leven van Groot
Ooit was er een boomzaadje midden in de 
modder in de tuin van Obert Cumberbatch. 
Het was er zo koud als een raketijsje. Zijn 
kleine lichtgroene blaadjes voelden ijs-
koud aan. Het leek wel een andere wereld, 
en toen hoorde hij het. Donder en een 

windhoos. Er vloog een bakfiets voorbij. 
Dat was het laatste wat hij zag. Een blik-
semschicht sloeg in op Groot. Hij klom uit 
het een vinger diepe gat. Hij zag meneer 
Obert een donut eten voor de TV. Hij 
rende weg met zijn houten met modder 
besmeurde benen, hij rende weg voor de 
storm en wist niet waar hij heen ging.

1 Jaar later

Groot was in een verlaten muzieklokaal in 
een school in China. Hij zocht naar eten 
en drinken, hij keek rond hij zag alle-
maal instrumenten waaronder een piano, 
een gitaar en een blokfluit. Hij vond het 
fantastisch.

Wordt vervolgd…  Niek Bodde

                        



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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Peuterspeelzaal de Boemerang

Beste lezers,

De zomervakantie ligt inmiddels alweer 
wat weken achter ons. Helemaal met 
nieuwe energie startte ik met de peuters 
het schooljaar. Waar er peuters vier jaar 
werden en dusafscheid namen, mocht ik de 
nieuwe peuters : Sara en Mathilde welkom 
heetten. Veelplezier op de peuterspeel-
groep, leuk dat jullie bij ons komen spelen. 
De 1 e week was het echt even nodig voor 
de peuters om te wennen, want zes weken 
vrij is toch best wel eenhele 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!

Met vriendelijke groet,

Alie Veenstra (p.s.g. de Boemerang)
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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!

Jeugdsoos Roderwolde

Aankondiging

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

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

WWW.BIJALEXBRILLEN.NL

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

   esther4singing@gmail.com   +31651767081
esthervandijk.eu

zangcoach   mezzosopraan   dirigent

  Neem contact op voor een gratis proefles!
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Beste dorpsgenoten,

Zoals jullie hebben kunnen lezen hou-
den we op 24 november as. de algemene 
ledenvergadering Dorpsbelangen in het 
MFA. We zijn druk bezig om deze avond 
een zinvolle maar ook leuke invulling te 
geven. We komen dan in ieder geval terug 
op het bestuurlijk overleg wat we hebben 
gehad met de gemeente op 18 juli jl. Hoe 
de avond er verder uit komt te zien, dat 
weten we nog niet 100 % zeker. We houden 
jullie op de hoogte. De agenda volgt in de 
volgende Wolmer en uiteraard ook op onze 
website www.dorpsbelangenroderwolde.
nl. 

Verder ontvingen wij van de provin-
cie Drenthe de uitnodiging over een 
energiebesparingsevenement; Gewoon 
zo! Drenthe – Energie voor elke beurs. 
Deelname is gratis. In deze dure tijden 
misschien interessant om hier (samen) 
naar toe te gaan? 

Meer informatie leest u hiernaast.

Vriendelijke groet,

Bert, Gerda, Rina, Henk, Erik en Inge

Kom dan naar:

Gewoon zo! Drenthe
Energie voor elke beurs
 

Met:
• informatie door ondernemers
• elk uur kans op een energiebesparend product! 

Datum: vrijdag 4 november 2022
Tijd: van 10.00 tot 18.00 uur
Plek: provinciehuis Assen

#energievoorelkebeurs

GRATIS ENTREE !

MELD JE AAN ⤵

Besparen  
op energie?

 

ALV DORPSBELANGEN RODERWOLDE EO 
 

Donderdag 24 november 2022 

 

Inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur 

 

MFA Doefkamp in Roderwolde 

 

U KOMT TOCH OOK? DE KOFFIE STAAT KLAAR! 
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Dorpshuis

Jubileumfeest
Het wordt tijd voor een feestje. Want het 
Dorpshuis bestaat 50 jaar. Geen klein 
jubileum dus. En dat moeten we natuurlijk 
vieren. Dat gaan we ook doen en wel op:

Jubileumfeest
5 November
Inloop vanaf 20:30 uur
Start om 21:00 uur:
 Swingen op de muziek die verzorgd  
 wordt door DJ Bert.
 Verder: Rad van Fortuin.
 Maar vooral veel gezelligheid.

Natuurlijk krijgt iedereen ook nog een aan-
kondiging in de bus middels een flyer. En 
natuurlijk op social media

De entree is gratis voor donateurs.

Nog geen donateur: Dat kun je op deze 
avond nog worden! 

Het succes van het dorpshuis is vooral te 
danken aan alle oud- en huidige bestuurs-
leden. Maar ook de verenigingen en 
gebruikers van onze mooie accommodatie.

Daarom nodigen we oud-bestuursleden, 
verenigingen en gebruikers uit, al vooraf-
gaand aan het feest te komen. Zij krijgen 
daarvoor een speciale uitnodigingsbrief 
toegestuurd. Hierin staan de tijden voor 
de activiteiten die speciaal voor hen zijn 
gepland.

We zien iedereen graag op deze avond. 
Maar dat gaat wel lukken. Een feest in 
Rowôl wil niemand missen.

Dus tot 5 november.

Jeugdsoos Halloween
Halloween is niet alleen een versierde 
pompoen met een lampje erin.

Er moet ook een beetje gegriezeld worden. 
En met elkaar wordt dit nog spannender.

Durf je het aan? Het wordt spannend in het 
donker op

28 oktober

19:00-22:00 uur

Openluchtspel Roderwolde

Openluchtspel 2022
Na een uitvoeringsjaar met allerlei Corona-
maatregelen konden we dit jaar gelukkig 
op de oude manier onze uitvoeringen 
voorbereiden en uitvoeren. Half mei 
werd met alle voorbereidingengestart. De 
repetities stonden onder leiding van een 
nieuwe regisseur: Sieger Zoutman en Dity 
de Vries is de nieuwe souffleuse.

Eind augustus bleek een prima week voor 
de uitvoeringen: geen regen, maar zelfs 
nog hoge temperaturen. Kortom het was 
ideaal weer voor een avondje vertier in 
de open lucht. Dit trok dan ook een hoop 
publiek uit de wijde omgeving. Ruim 1400 
mensen wisten Roderwolde te vinden!

Onze vrijwilligers, zo’n kleine 50, zorgden 
ervoor dat de voorstellingen weer konden 
plaatsvinden. De decor-/en terreinmensen, 
de grime, de mannen van licht en geluid, 
de mensen van de catering, iedereen was 
weer present.

Ook konden we voor het tweede jaar 
gebruik maken van onze mooie verkoop-
wagen voor de verkoop van koffie, thee, 
glühwein (erg populair dit jaar) en andere 
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dranken. En niet te vergeten de rook-
worsten, die waren de laatste avond zelfs 
uitverkocht!

Op 15 oktober hebben we het seizoen 
met de spelers en vrijwilligers afgesloten 
met een pubquiz en een barbecue in het 
Dorpshuis. Dat was een gezellige middag/
avond.

Hopelijk tot volgend jaar!

Bestuur Openluchtspel Roderwolde

Toneelvereniging Woldbloem

Woldbloem in de knop!

De dagen worden korter, het wordt kou-
der, sommige dieren gaan op winterslaap. 
Kortom, het wordt herfst en daarna win-
ter. Niet echt de tijd voor bloemen om 
in de knop te schieten. Toch is dat wat 
Woldbloem doet. We gaan namelijk weer 
los!

Maandag 10 oktober zijn de repetities 
begonnen en als het allemaal meezit kunt 
u volgend jaar op vrijdag 3 of zaterdag 4 
februari zien wat die repetities hebben 
opgeleverd. Dat wilt u na een paar jaar 
natuurlijk niet missen. Noteren die data 
dus!

Uiteraard zullen we op beide avonden een 
toneelstuk opvoeren. Over de rest van 
het programma zullen we in volgende 
Wôlmers meer melden. Bijvoorbeeld over 
de kaartverkoop. Wat we al wel kunnen 
verklappen is dat de opvoeringen in de MFA 
in Roderwolde zullen plaatsvinden.

En dan nog dit. De afgelopen periode 
hebben we van een aantal mensen een 
financiële bijdrage ontvangen. Erg fijn te 
merken dat we gesteund werden in een 
periode dat we niet konden opvoeren, 
maar de kosten wel voor een deel door-
liepen. Langs deze weg onze dank aan 
iedereen van wie we een bijdrage mochten 
ontvangen.

Namens het bestuur van Woldbloem,

Derk Jan Janse



 De Wôlmer  oktober 2022  pagina 17

Tennisvereniging Roderwolde

Slottoernooi Tennisvereniging Roderwolde 
Tekst: Lucas van Dijk, Foto’s: Lia Snoek

Op zondag 9 oktober werd het slottoernooi 
gespeeld op “Rowol Garros” met prachtig 
weer en voor sommigen een wel erg lastige 
laagstaande zon.

Er zijn door de enthousiaste aanpak van 
het huidige bestuur weer meer nieuwe 
jonge leden bijgekomen, met name uit het 
eigen dorp. Al met al kon voorzitter Geert 
Siegers zestien deelnemers, en een aan-
tal kinderen, verwelkomen. Onze “vaste” 
toernooidirecteur André Jansen had een 
aardig programma uit zijn koker getoverd. 

Met een hapje en een drankje tussendoor 
was het goed toeven op het gravel. In de 
loop van de middag kwamen steeds meer 
fans van de deelnemers genieten van het 
spel van hun familielid.

Lia en Ada hadden voor een meer dan lek-
ker diner gezorgd aan het einde van het 
toernooi.

Omdat het bij dit soort toernooien meer 
om het spel dan om de knikkers gaat, wer-
den de winnaars door het lot aangewezen. 
Dit betekent zoals altijd dat de winnaar 
veroordeeld is tot het schrijven van het 
verslag van deze gebeurtenis. Er zijn min-
der leuke klusjes.

welkom

nieuwe sterren

publiek

maaltijd
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Het was een mooie afsluiting van een zon-
nig seizoen.

prijsuitreiking

Veel kijkplezier bij “EEN KLEURRIJK BEGIN”

Met vriendelijke groet Fokko Rijkens

INGEZONDEN

EEN KLEURRIJK BEGIN 
Fokko Rijkens

In ons mooie Rowolmerkerkje is sinds 
enkele weken een nieuwe expositie te zien: 

“EEN KLEURRIJK BEGIN”.

Schilderijen van mijn cursisten van de 
woensdagavondgroep zijn te zien: cursis-
ten die net begonnen zijn te schilderen tot 
zeer geoefende schilders: van Abstract tot 
realistisch. Kortom een kleurrijke tentoon-
stelling zo aan het begin van het nieuwe 
cursusseizoen.

De vorige tentoonstelling “VRIJHEID” van 
de dinsdagmiddaggroep, waar ook 2 
gevluchte kinderen uit Oekraïne aan mee-
deden, was zeer succesvol. Succesvol qua 
bezoekers, maar ook qua donaties! Dank 
daarvoor! 

Het geld is overgemaakt op Giro 555. Het 
geld van het verkochte schilderij is ook 
gedoneerd! 
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AANKONDIGING

Frizzare zingt 
Christmas Carols

Hou je van muziek? Zing je graag? 

Doe mee 
met ons 
project 
en zing 
mee met 
beroemde 
Christmas 
Carols! Hoe 
leuk is het 
met z’n 
allen kerst-
liedjes te 
zingen! 

Optreden op 18 dec. in het Van der A 
Theater in Stad. Elke dinsdagmiddag oefe-
nen we in Roderwolde in het Jeugdgebouw 
aan de Pastorielaan 2. Geef je op en bel 
06156458743. We zien je graag!

OPROEP

Oproep aan alle bewoners 
Robert van Dooren

Jan van der Veen heeft mij het droevige 
bericht verteld. Hij had een eekhoorn 
gevonden. Aangereden en dood. 

Het was een prachtig beestje. Mooi rood-
bruin van kleur. 

Hij gebruikte de bomen langs de 
Roderwolderweg als zijn speel- en 
voerageplaats. We zagen hem vaak vlie-
gensvlug de eikenbomen in klimmen waar 
hij naar eikels zocht. Die werden dan mee 
naar beneden genomen om ergens begra-
ven te worden als wintervoorraad. Wij 
genoten telkens van zijn capriolen. 

Maar tegelijkertijd hielden wij ons hart 
vast telkens als hij de weg overstak. Er 
wordt erg hard gereden en soms harder 
dan de toegestane snelheid. Als een dier 
plotseling oversteekt kan een automobi-
list niet meer tijdig remmen of het dier 
ontwijken. 

Er hangen al borden met een waarschu-
wing “Pas op. Overstekende kippen”. Maar 
dat heeft weinig effect. 

De eekhoorn is nu dood.

Er zijn nog meer dieren die de weg overste-
ken. Zo zijn er sinds kort ook egels in mijn 
tuin gezien. Die steken ook de weg over. 
Deze nuttige dieren zijn een stuk minder 
snel dan de eekhoorn. 

Ik doe hierbij aan iedereen de oproep om 
je verantwoordelijkheid te nemen. Matig 
je snelheid om zodoende de weinige wilde 
dieren die we nog hebben te beschermen. 

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 teamverband, 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!
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Dit jaar doet onze molen weer mee aan de Nacht van de Nacht. Onder 
de bezielende leiding van Wil Schröder en Lia Snoek zal gewandeld 
worden in de omgeving.   
Voor belangstellenden: 

 Inloop om 19.00 uur, aanvang wandeling 19.30 uur, einde rond 
21.30 uur.  

 Na aanmelding in de molen, Hoofdstraat 58 Roderwolde, is er 
koffie/thee/fris en iets lekkers. 

 Prijs per volwassene: € 7,50. Prijs per kind t.m. 12 jaar: 3,00. 
 Stevig, liefst waterdicht schoeisel is aan te raden. 
 deelname is alleen mogelijk na opgave via de website van Olie- 

en Korenmolen Woldzigt. Vol is vol. U krijgt bericht via de mail.  
Voor de start van de wandeling krijgt u uitleg over het doel van de 
Nacht van de Nacht: 

 Lichtvervuiling (dieren) 
 Energieverspilling 

Regels tijdens de wandeling: 
 Geen zaklantaarn of telefoon gebruiken! 
 Niet luid praten of roepen 
 Bij de groep blijven 

Activiteiten onderweg 
 Verrassing 

Na afloop is er een hapje en een drankje en kunt u genieten van een 
lezing over nachtdieren verzorgd door Wil.  
 
 

 

AANKONDIGING

Nacht van de Nacht
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INGEZONDEN

Eten in de natuur
Lia Snoek

Het is zo leuk om te zien dat ieder dier op 
zijn/haar manier voedsel zoekt.

Grote bonte specht in pindakaaspotje

Pluimvoetbij zoekt honing

Grauwzwarte renmier: Nog 
even en ik ben er …. pffff

Verdwaalde postduif

Jonge zwartkop in lijsterbes

Groene specht, op zoek naar mieren in de tuin

Lachende gezichtjes tussen de stoeptegels



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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RONDJE OM DE KERK

Herfst
Sybrand van Dijk

Nu verkleuren de boombladeren dan echt. 
Na een vroege start door de droogte, vlam-
men zo hier en daar de bomen al helemaal 
rood of geel op. Windvlagen zorgen voor 
een roestige bladsneeuw. Het stemt me 
melancholiek. We hadden een lange zomer. 
Veel buiten geweest, de buitendeuren 
steeds open. Je hoefde niet te denken aan 
je jas of sjaal. Vooral nu we de ergste hitte 
alweer vergeten zijn, kijken we terug op 
een heerlijke tijd. Hoeveel schitterende 
zonsondergangen waren er wel niet? Het 
vallend blad zegt: het is voorbij.

Ik vind het niet toevallig, dat juist in deze 
tijd de mensen worden herdacht die uit 
de tijd zijn gekomen. Ze passen mooi, nou 
ja mooi, in diezelfde sfeer. “Wat hadden 
we het goed!” en: “Wat is het snel voorbij 
gegaan!” Ook in de protestantse kerk van 
Roden en Roderwolde klinken de namen. 
Op 6 november dit jaar. Achter elke naam 
schuilt een leven. En bij elk leven horen 
weer andere mensen. Zij herinneren zich 
de overledene. Ze voelen het gemis. Ik 
vind het elke keer weer even indrukwek-
kend. Als dominee mocht ik dicht bij veel 
families zijn. “”Mocht”, want ik vind het 
echt heel bijzonder. Ik hoor wie hun vader 
of moeder, man of vrouw, was. Hoe zij 
het leven met hen hebben gedeeld. Wat 
er fantastisch was en wat er pijn heeft 
gedaan. Bij de ene familie lachen we veel, 
want het was goed. Bij een andere familie 
zijn we vooral veel stil. Want er was nog 
zo veel te doen. En elk verhaal raakt aan 
dat van mij. Ook ik draag namen in mij 
mee. Van mijn opa die in 1971 overleed. Ik 
weet weinig meer van hem, ik was te klein. 
Eigenlijk weet ik maar één gek ding: dat hij 
cervelaat op brood lekker vond. Ik rilde 

daar toen van. Ik herinner mij het grote 
kinderverdriet toen mijn oma in 1973 
stierf. Ik logeerde zo graag bij haar. En ze 
sprak Duits! Dat vond ik wel wat. Mijn 
oud-tante leeft in mij als een flonkerende 
herinnering. Zij en ik hebben zo veel kat-
tekwaad samen uitgehaald! Mijn ouders 
wonen in mij. Mijn broer en zus. Vrienden. 
Onze kleinzoon die stil geboren werd. Hij 
heeft zijn plek in mij. Wat heeft hij ons in 
zijn heel korte verschijnen veel geleerd! 
Over liefde. Samen-zijn. En over het leven 
zelf. Het is zo ongelooflijk kostbaar! Mijn 
hart draagt zelfs mensen die ik nooit heb 
gekend: mijn opa die onverwacht in 1932 
stierf en zijn gezin verweesd achterliet. 
Mijn plichtsgetrouwe vader is door die 
breuk getekend. Nog weer verder in de tijd: 
flarden. Van mijn overgrootmoeder die 
doof was en toch bij een wandeling in het 
bos zei: “Wat is het hier stil he?” Of dat ze 
de stemmen van haar eigen kinderen nooit 
heeft kunnen horen.

Al die mensen vertellen mij een verhaal. 
Dat het leven kort is. Een vlam tussen 
eeuwigheid en eeuwigheid. Maar ze zeg-
gen ook: hoe geweldig, uitzonderlijk en 
fantastisch het is dat we er zijn: jij en ik. Ze 
maken me melancholiek, maar ze maken 
mij vooral dankbaar.

Net als de herfst, eigenlijk.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Een molen is een “levend” monument

Zondag 18 september was de laatste 
dag van het zomerseizoen voor molen 
Woldzigt.

De komende tijd zijn we alleen nog elke 
eerste zaterdag van de maand ’s middags 
open. Dan is er elke keer weer een demon-
stratie olieslaan.

Je zou denken dat de molen (en de vrijwil-
ligers) nu dus in een soort winterslaap zijn 
gegaan. Niets is minder waar. Om maar 
een aantal zaken te noemen:
h De tuinploeg gaat nog even door met 

het onderhoud van het voorterrein;
h Onderhoud van de molen krijgt nog 

flink wat aandacht;
h De inbrengwinkel is zo goed als 

ontruimd;
h De museumcommissie is nog flink in de 

weer;

Afsluiting seizoen
We kunnen terugkijken op een seizoen 
waarin we voor het eerst op de zondagen ’s 
middags geopend waren. De verwachting 
dat we hiermee meer bezoekers zouden 
ontvangen dan op de donderdagen is zeker 
uitgekomen.

In totaal hebben we tot nu toe 
geregistreerd:
h 727 bezoekers die een kaartje kochten
h 51 bezoekers in groepsverband
h 487 gratis bezoeken (met name tijdens 

het openingsweekend en tijdens de 
Open Monumenten Dagen)
h Totaal dus: 1265 (geregistreerde) 

bezoekers.

Daarnaast zijn nog heel wat mensen op 
het terras bij de molen een kopje koffie of 

thee met eventueel een plak cake of koek 
komen nuttigen.

Ook de inbrengwinkel (als opvolger van de 
Meulenkaomer) mocht zich verheugen in 
een flinke belangstelling.

Inbrengwinkel
Zoals hierboven al aangegeven: er was 
veel belangstelling voor de inbrengwin-
kel. Deze was voor het eerst op de platten 
gesitueerd.

Dat gaf ook leuk wat mensen die even kwa-
men kijken (ook al bezochten ze de molen 
zelf niet).

In totaal zijn 361 van de aangeboden pro-
ducten van eigenaar veranderd. 

De variatie was heel groot. Van kleine 
gehaakte uiltjes (van € 0,50) tot een 
gehaakte deken van € 62,50. Ook schor-
ten, knikkerzakken, foto’s, potten jam en 
potten honing. En natuurlijk ook gebreide 
sokken. Noem het maar op en misschien 
was het er ook wel. 

Museum:
Onze wisselexpositie “Huisplaatsen in 
de Onlanden” heeft niet twee, maar vier 
jaar de vitrines aan de Noord zijde van 
het museum gevuld. Vanwege de Corona 
pandemie was de molen twee seizoenen 
gesloten, dus effectief is hij maar twee jaar 
te bezoeken geweest. En dat is de normale 
periode voor een wisselexpositie.

Alle uit het Archeologisch Depot in Nuis 
voorwerpen moeten weer netjes worden 
terug gestopt in het juiste genummerde 
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zakje. Daarna gaan we de dozen vol “arte-
facten” terug brengen naar Nuis.

Voorbeeld: 

Nieuwe expositie
Op 4 oktober hebben wij als museumcom-
missie een oriënterend gesprek gehad met 
Hanna Schipper en Naomi boer van het 
Drentse Landschap (HDL).

De komende twee jaar zullen de 8 vitri-
nes gevuld worden met een door HDL te 
maken invulling. Ideeën zijn uitgewisseld 
en deze zullen intern bij HDL verder wor-
den besproken. Mogelijk kunnen we begin 
november een eerste opzet verwachten.

Onderhoud molen
Vorige maand deed ik al verslag van een 
opsomming van een hele lijst met zaken te 
aanzien van de onderhoudssituatie van de 
molen die aandacht vragen, zo niet eisen.

Op zondag 18 september (juist op de laat-
ste dag ven het seizoen) hoorde ik boven 
in de molen een afgrijselijk gekerm.

Het bleek van de taats-pot van de konings-
spil te komen.

Dat is het lager (een dikke pen in een 
metalen bus) waar de grote verticale spil in 
het hart van de molen (de koningsspil) in 
draait. Zie afbeelding met rode pijl.

Dus werden de zeilen zo snel mogelijk 
weggerold en de molen stil gezet. Dit is 
werk voor de molenmaker.

Die heeft de boel uit elkaar gehaald. Van 
alles moest worden vrijgemaakt om de 
koningsspil te kunnen ophijsen om zo de 
taats en taatspot te kunnen verwijderen.

Deze bleken ernstig versleten te zijn. De 
taats hoort aan de onderzijde een beetje 
een bolle vorm te hebben om zo met zo 
klein mogelijk oppervlak (en dus zo klein 
mogelijke wrijving) te draaien.

D 2019-V.481 ; “2 fr. van houten plankje 

met 7 gaten, mogelijk van een hark”



 De Wôlmer  oktober 2022  pagina 26

Op de (helaas niet helemaal scherpe) foto 
is te zien dat de vorm wel heel anders is 
geworden. Geheel uitgevreten…

De taatspot zelf:

Inspectie Wieringa en molenmaker
Anne Wieringa (Wieringa bouwadvies, 
die voor HDL belast is met de portefeuille 
onderhoud molens) en molenmaker Anne 
Doornbosch zijn al inspecterend de hele 
molen doorgegaan.

Ook het team van molenaars heeft dit 
gedaan.

Dit heeft een totaalbeeld van de staat 
waarin de molen verkeert opgeleverd.

Op korte termijn moeten van veel kamwie-
len de wiggen waarmee zij om de assen en 
spillen zijn geklemd nageslagen worden. 
Dat is een secuur werkje want de wielen 
moeten hierdoor niet scheef komen te 
staan. Dit is echt een specialisten klus, dus 
voor de molenmaker.

Verder is er een lange lijst van zaken die op 
termijn moeten worden uitgevoerd. Alles 
bij elkaar opgeteld is de conclusie dat er 
een volgende restauratie aan zit te komen 
(binnen een paar jaar).

Vergelijk het maar me de grote beurt die 
een auto eens in de zoveel kilometers 
nodig heeft, waarbij bijvoorbeeld ook de 
distributieriem moet worden vervangen.

Werk in uitvoering
Zoals uit voorgaande al blijkt is de 
koningsspil opgehesen en de taats en taat-
spot verwijderd voor vernieuwing.

Gevolg is dat de molen nu niet kan draaien.

Om er zeker van te zijn dat dat ook echt 
niet gaat gebeuren is het wiekenkruis extra 
vastgesjord met spanbanden.

Ook binnen in de molen zijn allerlei kam-
wielen en assen / spillen extra vastgezet. 
Dat is op foto’s niet goed zichtbaar te 
maken.

Foto Anne Doornbosch (de molenmaker)

Foto Anne Doornbosch (de molenmaker)
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Nieuwe voorraad Natuleum
Op woensdag 12 oktober arriveerde een 
pallet vol met een nieuwe voorraad blik-
ken Natuleum.

Het gaat om totaal 200 liter. Die is door het 
bedrijf Vliegenthart in Tiel gemaakt van 
155 liter van onze eigen lijnolie.

Van deze 200 liter wordt 150 liter overge-
nomen door HDL. Die gebruiken het voor 
het behandelen van hun erfgoed (veld-
schuren en dergelijke).

De witte blikken zijn bestemd voor de 
nog weer te produceren nieuwe voorraad 
lijnolie. Als deze 8 vol zijn, gaan ze naar 
Vliegenthart voor de volgende productie 
van Natuleum.

Activiteiten de komende periode:
Olieslaan:
h Zaterdag 29 oktober Nacht van de 

Nacht. Inloop in de molen vanaf 19:00 
uur. Het programma duurt van 19:30 
tot ongeveer 21:30 uur. Zie elders 
in deze Wôlmer en op onze website 
www.woldzigt-roderwolde.nl
h Zaterdag 5 november: ook deze zater-

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

h Zaterdag 3 december: ook zo vlak voor 
het Sinterklaasfeest gaan we weer aan 
de slag. Mogelijk komt dan een groep 
van 12 molenaars in opleiding uit de 
omgeving Hilversum ervaring en ken-
nis opdoen over dit mooie en unieke 
ambacht. Molen open van 13:30 – 16:30 
uur.

Hartelijke groet vanuit Roden, de mole-
naar en molenaarsvrouw,

Dirk Magré en Wilma Bruin.

INGEZONDEN 

Vandaag DE dag

Het is vandaag de dag. 
Waarover ik beslissen mag.
Gisteren is voorgoed voorbij.
Morgen, een vraag voor u en mij.

Wat gisteren is gebeurd.
Daarover nu niet getreurd.
Niets om nu nog bij stil te staan.
Je verandert er niets meer aan.

En denk ook niet aan morgen.
Want elke dag geeft haar eigen zorgen.
Om daar nu niet aan te denken.
Is er geen aandacht aan schenken.

Vandaag is de te beleven dag.
Die ik aandacht geven mag.
Vandaag is het moment van leven.
Die ik een wending kan geven.

Echter, hierbij moet ik ook weten.
Ik mag mijn mede mens niet vergeten.
Ook deze dag is aan mij gegeven.
Zo mijn God wil, en ik mag leven!

Foxwolde: Bart Henstra
(op basis van Psalm 118, vers 24)



 

 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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VERSLAG

BBQ Haarveen-Haarveensedijk e.o.
Klaske Nijnuis

Op 3 september hadden we onze jaarlijkse 
bbq met een mooie opkomst. Dit jaar vond 
deze plaats bij Jan en Grietje van den Berg. 
Een gezellige inrichting met hooibalen 
rondom, statafels en een plek om lekker 
te zitten. Voor de kinderen was er een 
springkussen geregeld, waar veel gebruik 
van werd gemaakt. Deze keer hadden we 

gekozen voor een Amerikaanse bbq. Het 
vlees was door het bestuur verzorgd en 
een ieder nam drinken en iets lekkers mee. 
Prachtig, een grote variëteit aan lekkers. 
Het was een gezellig samenzijn voor jong 
en oud.
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Dorpsagenda

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

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

zaterdag 29 oktober 2022   
Nacht van de Nacht. Inloop vanaf   
19.00, aanvang 19.30 uur, molen Woldzigt

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

zaterdag 5 november 2022   
50- jarig jubileum Dorpshuis. Zaal open vanaf 
20:30 uur, MFA

woensdag 9 november 2022   
Koffieochtend: iedere 2e woensdag van de 
maand vanaf 10.00 uur, Dorpshuis

woensdag 9 november 2022   
Afvalkraam: iedere 2e woensdag van de 
maand van 10.00 - 14.00 uur, MFA

donderdag 24 november   
ALV Dorpsbelangen, inloop vanaf 19.30, 
aanvang 20.00 uur, MFA

zaterdag 26 november 2022   
Pubquiz, Dorpshuis, MFA

Colofon
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verrassingsdiners door kok bereid
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mobiel: 06 150 111 08
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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


