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grote foto voorkant: Tennisvereniging

Van de redactie

In dit nummer

Ilse Blaauw

Het is alweer een beetje een witte wereld.
Er ligt niet zo veel sneeuw als vorige week,
maar toch. Zolang het plezier en geen
ongemak oplevert, is het mooi. Dat is ook
elders in deze Wolmer te zien, want er zijn
heel wat sneeuwpoppen gebouwd.
Wat vliegt de tijd toch! Hoewel ik heb
begrepen dat het eigenlijk niet meer mag
na Drie koningen, wens ik u namens de
redactie uiteraard al het goede in 2017.
De overgang van oud naar nieuw is goed
gevierd in Rowôl. Oudjaarsborrel, carbidschieten, nieuwjaarsborrels... wat toch fijn
dat er zoveel reuring is in het dorp. Maar
ook hier geldt, zolang het plezier en geen
ongemak oplevert.
Tja wat is plezier, wat is ongemak. Dat verschilt natuurlijk van persoon tot persoon.
Wat zou het toch mooi zijn als we in 2017
elkaar nog wat meer de ruimte gunnen en
elkaar (en elkaars spullen) nog meer respecteren. Laten we het samen proberen!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Oudejaars- en nieuwjaarsborrel
Van het jaar 2016 werd op oudejaarsdag
’s middags, tijdens het carbidschieten,
in het dorpshuis, afscheid genomen
met een oudejaarsborrel. Oud en jong
waren aanwezig op deze traditionele
bijeenkomst. Ook onze nieuwe
dorpsgenoten Klaas Smid en zijn vrouw
waren daarbij aanwezig en dat werd zeer
gewaardeerd. Het dorpshuisbestuur had
zich uitgesloofd om het gebeuren sfeervol
te laten verlopen en de aangeboden
oliebollen en verdere warme snacks lieten
zich dan ook goed smaken. Vervolgens kon
een ieder zich gaan voorbereiden op de
komende jaarwisseling.

En toen we nog maar nauwelijks met de
voeten over de drempel stapten, kondigden
zich alweer de eerste nieuwjaarsvisites aan. Op zaterdag 7 januari was de
Stichting Molen Woldzigt als eerste aan de
beurt.
In de “ontvangsthal” van de molen nam het
bestuur, met de nieuwe voorzitter Harm
Jansen in zijn gelederen, van menig dorpsgenoot de beste wensen in ontvangst. In
zijn eerste nieuwjaarstoespraak bedankte
hij zijn voorganger Piet Boelen voor diens
grote inzet om de molen Woldzigt op de
kaart te zetten. Piet kreeg o.a. een doos
met “special beers” als cadeau aangeboden. Verder kondigde Harm aan, dat er dit
jaar ingezet zal worden op het aantrekken
van meer bezoekers en dat er opnieuw een
marathon olieslaan zal plaatsvinden.
Onder het genot van een hapje en een
“zeupie” vermaakten de aanwezigen, waaronder ook onze nieuwe burgemeester, zich
prima.
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De tennisvereniging wilde niet achterblijven en op dezelfde dag, op een iets
later tijdstip, konden de leden elkaar het
beste toe wensen in een locatie aan de
Achtersteweg. Voorzitster Harmike Satter
sprak de wens uit, dat het opnieuw een
succesvol tennisjaar mocht worden. Ook
hier ontbrak het niet aan de verzorging
van de inwendige mens.

Ongeluk op de rondweg
Op maandag 9 januari vond rond de klok
van 17.00 uur, op de kruising van de rondweg met de Dwaziewegen, een ernstig
ongeval plaats. Een automobilist, komende
vanaf de Dwazziewegen, verleende geen
voorrang aan een auto die op de rondweg
reed. Ten gevolge van de botsing botste
deze auto tegen een tegemoetkomende
tractor aan en raakte total loss. De inzittende dame moest door de brandweer uit
de auto worden bevrijd. Om haar eruit te
krijgen moest het dak eraf worden geknipt.
Zij is met de ambulance afgevoerd naar het
ziekenhuis. Latere informatie leverde op,
dat het redelijk goed met haar is afgelopen.

Als gevolg van dit ongeluk raakten, door
onoplettendheid, ook nog twee auto’s
elkaar een eindje verderop, bij de stoplichten. Hier bleef de schade beperkt tot
blikschade.
AED herhalingscursus
Dinsdag 10 januari hebben de vrijwilligers,
die kunnen worden opgeroepen, wanneer
zich ergens in de buurt, een situatie
voordoet, waarbij reanimeren gewenst is,
de verplichte herhalingscursus gevolgd.
Dit gebeurde in het MFA.Mocht u ooit eens
gevraagd worden om de AED op te halen.
Deze hangt in een kast aan de muur aan de
voorkant van het dorpshuis.

 De Wôlmer  januari 2017  pagina 5

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

wandtegels
wandtegels
- wandtegels
----wandtegels
wandtegels
vloertegels
vloertegels
- vloertegels
----vloertegels
vloertegels

Kanaalstraat
41
Kanaalstraat
Kanaalstraat
Kanaalstraat
4141
41
9301
LR
Roden
9301
9301
9301
LRLR
LR
Roden
Roden
Roden

natuursteen
natuursteen
- natuursteen
----natuursteen
natuursteen
- badkamers
badkamers
- badkamers
---badkamers
badkamers

- hardstenen dorpels

hardstenen
dorpels
- hardstenen
---hardstenen
hardstenen
dorpels
dorpels
dorpels
- vensterbanken
vensterbanken
- vensterbanken
---vensterbanken
vensterbanken

- sanitair

sanitair
- sanitair
----sanitair
sanitair
vakkundige
vakkundige
tegelzetters
tegelzetters
- vakkundige
---vakkundige
vakkundige
tegelzetters
tegelzetters
tegelzetters
vloerverwarming
vloerverwarming
- vloerverwarming
---vloerverwarming
vloerverwarming

Openingstijden:
Openingstijden:
Openingstijden:
Openingstijden:
di
t/m
vr
didi
di
t/m
t/m
t/m
vrvr
vr
van
09.00-17.30
uur
van
van
van
09.00-17.30
09.00-17.30
09.00-17.30
uur
uur
uur
do
koopavond
dodo
do
koopavond
koopavond
koopavond
t/m
21.00
uur
t/m
t/m
t/m
21.00
21.00
21.00
uur
uur
uur

050
050
050---5018788
5018788
5018788 www.quarts.nl
www.quarts.nl
www.quarts.nl
Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Banden
Stabilitator
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Trekhaakkoppeli
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vanaf
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Gasslangen
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Vochtmeten
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€ 75,-

Wij kunnen ook de
verkoop van uw caravan/
camper regelen

Fitnesscentrum Roden B.V. wint award
Fitnesscentrum Roden B.V. Roden is
door het Nationale Business Succes
Award Instituut uitgeroepen tot winnaar
2016 in de Fitnessbranch in Nederland.
Het bedrijf heeft zich volgens de
nominatiecommissie ontwikkeld tot een
toonaangevende organisatie met een zeer
sterke positionering in een klinkende
reputatie. “Fitnesscentrum Ronden weet
zijn enorme vakkennis te combineren met
een innovatieve aanpak, waardoor het zeer
hoog scoort op klantvriendelijkheid.” “In
een markt, die continu in beweging is,
weet Fitnesscentrum Roden uitstekend
te anticiperen op nieuwe ontwikkelingen
en is het zijn concurrenten vaak een slag
voor.”

Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Dag 2016, hallo 2017
Het kerstfeest was ook dit jaar weer een
groot succes. Op donderdagavond 22
december kwamen alle leerlingen in hun
mooiste outfit naar school om met elkaar
gezamenlijk te dineren. Wat hebben ze
gesmuld van de heerlijke en mooie gerechten die door de ouders waren bereid!
Aansluitend hebben alle groepen nog opgetreden op het podium in de gymzaal. Het
was een geslaagde afsluiting van 2016. Op
maandag 9 januari zijn we weer begonnen
op school. Wij wensen alle lezers van de
Wôlmer een fijn 2017 toe!

De redactie van de Wôlmer feliciteert Bert
en Inge met hun medewerkers van harte
met deze prijs.
Winterpret op het Bovenland
Zaterdag 7 januari had de jeugd aan het
Bovenland enorme pret met het bouwen van deze prachtige sneeuwpop.

Toetsperiode CITO
Twee keer per jaar worden alle kinderen
van school getoetst op het gebied van taal,
lezen en rekenen. Daarvoor gebruiken
we de toetsen van CITO uit Arnhem. De
leerlingen hoeven hiervoor niet extra te
oefenen thuis. De beste voorbereiding
bestaat uit gezond en uitgerust op school
komen. De uitslagen van de toetsen geven
een beeld van de prestaties van de kinderen. De resultaten worden besproken in
het team en met de ouders op de spreekavonden. Januari/februari is de eerste
toetsperiode van het schooljaar, in juni
volgt de tweede.
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Basketbaltoernooi
Op maandag 23 januari doen de kinderen
van groep 7 en 8 mee aan het jaarlijkse
basketbaltoernooi. Het basketbaltoernooi
vindt plaats onder schooltijd. Juf Anyta
begeleidt de leerlingen van groep 7 en 8
tijdens het toernooi.

Jarigen
Wisse van der Heide wordt op 2 februari 9
jaar
Lottie van der Meer wordt op 2 februari 5
jaar
Jarne Belga wordt op 3 februari 7 jaar

Kleuters
De kleuters maakten samen deze
tekening van een sneeuwpop.
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Middenbouw
Deze knutselwerkjes zijn gemaakt door. Hidde Venema (groep 4), Elske van der Meer
(groep 3) en Wisse van der Heide (groep 5)
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boekhandel
daan nijman
heerestraat 87 • roden • 050 501 29 67
info@daannijman.nl • daannijman.nl

Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

Bovenbouw

Nieuwjaarswensen van groep 6/7/8
Mijn wens is dat dit
het best jaar WORD!

Mijn wens is dat

Luuk Battjes

Dit een geweldig
jaar WORDT!!
Rostyslav
Posthumus

Mijn wens is
dat dit het
beste jaar
word 2017
Ruben Alberts

Dit het mooiste

Ik wens iedereen een
gelukkig nieuwjaar en
de beste wensen!!!

Jaar word

Sirius Eldering

Mijn wens is dat

Jesper Alberts

Een gezond jaar
Mijn wens is dat dit
een wondervol jaar
word!!!
Sabine Tuinhof

Gewenst
Yaroslav Posthumus

Mijn wens is dat
iedereen gezond blijft
leven.

Mijn wens is een
gelukkig school
jaar

Steyn Huistra

Tijs Noordhof

Mijn wens is een
gelukkig leven.
Jesse Vrieling
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Een heel leerzaam 2017
gewenst! Meester Hijko

Een fijn 2017 gewenst

Een gelukkig 2017
gewenst! Lieke Belga

Een prettig 2017 gewenst!!!

Leonie Keun

Lucas Stelma

Prettig 2017 gewenst
De beste wensen
voor 2017!

Marc De Rink

Jeffrey van der Veen

Een leuk
2017gewenst
Sem Raangs
Een gelukkig 2017 en
nieuwjaar voor
iedereen
Bas ter Steege

Ik wens jullie de
beste wensen en
een gelukkig 2017
en wel uit kijken
met vuurwerk
Tristan Smilda=D

Een gelukkig
2017 gewenst
Marijn Venekamp

Een muzikaal en
sportief 2017
gewenst ;P

Een prettig 2017
gewenst

Salesta Smilda

Elmer Haverkort

Iedereen een
gezond en een
leuk 2017
gewenst!!

Een gelukkig ,fijn en
prettig 2017 gewenst!
Floor van der Heide

Een gezellig en fijn
2017 gewenst !
Groetjes
Madelon Keun

Anne Krul
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Voor de kleine lezertjes
Ellis Vertellis

Dik en Meike
Twee kleutertjes van vier en drie jaar,
dat zijn Dik en Meike. Ze wonen in de
Bloemenstraat samen met pappa, mamma,
grote broer Sjaak die er soms wel en soms
niet is en een grote luie hond die Berend
heet. Ze zijn ondeugend en altijd samen
aan het spelen en maken soms eens lekker ruzie. Ze wonen vlakbij de school en
achter hun huis staat een hele hoge boom
en in die boom wonen twee uilen. Mamma
noemt de uilen altijd Bo en Boe en Meike
kan niet zo goed onthouden wie Bo is en
wie Boe is, maar dat vindt mamma niet zo
erg want dan legt ze het gewoon nog een
keertje uit. Bo is de mannetjes uil, hij is
groot en dik, zit vaak te slapen en kijkt een
beetje knorrig en Boe is de vrouwtjes uil,
zij is kleiner, heeft hele wollige veertjes die
ze vaak aan het poetsen is en zij kijkt altijd
om zich heen of er nog iets leuks te beleven valt.
De uilen zijn vandaag niet in de boom en
dat is maar goed ook want Meike en Dik
maken veel herrie en daar houden de uilen
niet van. Dik wil de baas zijn, hij zegt dat
hij de politie is maar Meike vindt dat zij
ook best de politie kan zijn en daar maken
ze nu al een hele tijd ruzie over in de tuin.
Dik loopt met een grote stok en slaat tegen
de boom. Meike krijst dat hij niet zo stom
moet doen, en als mamma er genoeg van
heeft dan roept ze Dik en Meike binnen
en vraagt of ze haar willen helpen met
het wassen van de auto. Het trucje van
mamma helpt goed want ze zijn de ruzie
meteen vergeten!
Met laarzen en regenjassen aan en met
twee grote emmers water gaan ze naar de
auto toe. Mamma geeft hen allebei een

spons en zegt dat ze de wielen goed moeten poetsen terwijl mamma alvast met het
dak begint. Dik begint aan het voorwiel,
juist op het moment dat Meike daar ook
wil beginnen en zo krijgen ze bijna weer
ruzie. Maar gelukkig heeft mamma een
goed plan, ieder een voor én een achterwiel en niet bij elkaar in de buurt komen.
‘ Zo’ zucht mamma, ‘we kunnen beginnen’
en ze plenst een heleboel water op het dak
en begint te wassen. Na een paar minuten
zingt mamma er bij, het is een ouderwets
liedje, van Anneke en Janneke, dat waren
dikke vriendjes en van de regen en van
de klompjes. Dik en Meike vinden het een
heel leuk lied en al hebben zij dan geen
klompjes aan, met regenlaarzen kun je
ook flink stampen in de plassen die intussen rondom de auto liggen. De ruzietjes
zijn verdwenen en ze lachen en wassen en
stampen in de plassen, net als Anneke en
Janneke.
Na een tijdje zijn ze klaar, de auto glimt
als mamma al het sop met de spuit er af
gespoten heeft, Dik en Meike zijn toch
wel kletsnat geworden, de regenjas en de
laarzen hebben niet veel geholpen zegt
mamma. Maar dat ze nat zijn is niet erg!
Iedereen gaat weer naar binnen, mamma
ruimt de emmers en de sponzen op, maakt
lekkere limonade en helpt Dik en Meike
met het aantrekken van droge kleren.
Met allebei een banaan in de hand en een
glaasje limonade is het weer rustig in de
kamer van het huis in de Bloemenstraat.
En als ze zo stil zitten en het een beetje
donker wordt komen heel rustig Bo en Boe
aangevlogen en strijken neer op hun plekje
in de grote boom. Berend, de luie hond
gaapt eens wat en Dik en Meike zijn weer
de beste vriendjes.
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Werkgroep activiteitenladder
Aan het eind van het jaar werd door de
werkgroep activiteitenladder nog een aantal activiteiten georganiseerd.
In november had de werkgroep de grimeer-dames van het Openluchtspel bereid
gevonden om hun kunsten ook aan de
kinderen over te brengen. Anneke en Janet
begonnen op de eerste woensdagmiddag met een groepje met het uitproberen
op de armen. Hoe maak je bepaalde lijnen, hoe kun je in 1 streek met je penseel
dikke en dunne lijntjes krijgen. De tweede
keer moest door omstandigheden helaas
worden afgezegd, maar in de eerste schoolweek na de Kerstvakantie zal die worden
ingehaald en zullen de kinderen op elkaars
gezicht gaan werken. Spannend!

Daarnaast konden de groepen 3&4 en een
week later groep 5&6 in de kantine van het
Dorpshuis knutselen met papier. Dit werd
geregeld voor Astrid Germeraad. Zij runt
Papieratelier De Lieve Juf vanuit de oude
school. Omdat de activiteit in december
was, koos zij (hoe kan het ook anders) voor
het thema Kerst. De kinderen waren zeer
geconcentreerd bezig en hebben erg leuke
kaartjes gemaakt.
In februari gaat de volgende ladder
van start. We zijn druk bezig met de
voorbereidingen!
Karin Belga, Jannie
Stoffers, Tessa
Steghuis, Geke van
Gosliga en Silvia van
der Meijs
(werkgroep activiteitenladder)

Foto’s intocht Sinterklaas en op school
Door Harriët Middendorp
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Foto’s kerstviering Obs Het Palet
Door Harriët Middendorp
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Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen
Herhalingscursus voor vrijwilligers
“6-minuten-zone”.
Een aantal jaren geleden heeft
Dorpsbelangen een oproep geplaatst voor
vrijwilligers die een cursus reanimeren
met AED wilden volgen. Van een sponsor
(Univé) kregen we een AED die ons half
mei 2009 officieel werd overhandigd. Aan
de buitenkant van het Dorpshuis werd een
speciale kast gemaakt en hier hangt de AED
dus al zo’n zeven en een half jaar.
De groep vrijwilligers is inmiddels
gegroeid. Er zijn in de loop der jaren meer
dorpsgenoten bij de groep vrijwilligers
gekomen, die via hun werk al een reanimatie-opleiding kregen.

Elk jaar organiseren we voor de vrijwilligers die niet via hun werkgever opgeleid
worden een herhalingscursus. Zo ook dit
jaar. In het dorpshuis werd onder leiding
van twee cursusleidsters de theorie en
praktijk weer opgefrist.
Een groep vrijwilligers voor een 6-minuten-zone kan nooit groot genoeg zijn.
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Met veel nieuwe inwoners in onze
schoolkring zou het natuurlijk prima
kunnen dat er mensen zijn die ook bij
deze groep burgerhulpverleners willen
komen voor onze 6-minutenzone. We
hebben nu een groep van 26 personen,
maar niet iedereen is altijd thuis natuurlijk,
dus hoe meer mensen, hoe meer kans op
voldoende hulp bij een oproep.
Wat is een 6-minuten-zone?
Een 6-Minutenzone is een gebied dat zo is
ingericht dat mensen binnen 6 minuten de
juiste hulp kunnen bieden bij een hartstilstand: 112 bellen, starten met reanimeren
en een AED inzetten. Hiermee is de kans
op overleven van het slachtoffer aanzienlijk vergroot.

Wilt u zich bij ons aansluiten of heeft
u vragen? Stuur dan even een mailtje
naar info@dorpsbelangenroderwolde.nl
dan sturen we u een document met een
stappenplan voor de aanmelding op de
website www.hartslagnu.nl

Werking 6-Minutenzone
Burgerhulpverleners
krijgen een oproep
bij een hartstilstand
in hun buurt.

Kerstavond Vrouwenvereniging
Roderwolde

Burgerhulpverleners
starten met reanimeren, halen een
AED en zetten deze
in.

Burgerhulpverleners
gaan door met
reanimeren totdat
de ambulance er is.

Wij zaten met 30 dames aan het Kerst
broodbuffet. Ancel had haar uiterste best
gedaan. Vooraf kregen we een kop koffie
of thee en daarna konden we genieten van
een kop soep, een kroket, verschillende
soorten brood, suikerbrood, kerstbrood,
bruin en witbrood, speltbrood, er waren
verschillende soorten vlees, kaas en zoetbeleg, paté, salade en fruit na.
Het geheel was voortreffelijk en zeer gezellig, zo samen eten. Tussendoor werd er een
kerstverhaal voorgelezen. En na het eten
zongen we nog enkele kerstliederen. Een
zeer geslaagde kerstavond. En zo is ook
voor ons het jaar 2016 alweer teneinde en
gaan we op naar het jaar 2017. We wensen
iedereen een goed en gezond 2017.
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(nieuw en gebruikt)

Hoofdstraat 38,
9321 CG Peize,
050 - 5032451
Installatiebedrijf Bos verzorgt voor u:

CV-installaties, Zink werk, Dakbedekking,
Airconditioning, Riolering, Gas, Water en Elektra,
Vloerverwarming, ook in bestaande vloeren

Duurzaamheid

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

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

PLUS DE WEERD
HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE
TEL. 050-5032489 - FAX. 050-5032114

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Dorpshuis

Kinderkerstfeest
Sabine Tuinhof

Oliebollenactie
Iedereen bedankt voor het bestellen van
de oliebollen en appelbeignets. We hopen
dat ze in de smaak gevallen zijn, zodat
er aan het eind van 2017 weer massaal
besteld gaat worden.
De actie was wat ons betreft een succes, er
is een bedrag van ongeveer € 350,00 aan
overgehouden ten bate van het dorpshuis.
De activiteitencommissie

Jacobskerk Roderwolde
Kerstvieringen Roderwolde
De kerstdagen zijn weer voorbij en de
kerstvieringen in de Jacobskerk waren
weer sfeervol en het aantal belangstellenden was groot.
Op dinsdag 20 december de traditionele
Kerstmiddag voor belangstellenden. Het
was de eerste keer dat ds. Walter Meijles
voorging. De viering in de kerk en daarna
het samenzijn in het Jeugdgebouw werd
bijgewoond door 26 personen. Na de thee/
koffie vertelde Annie Scheepstra weer een
mooi verhaal en aansluitend werd er genoten van een heerlijke broodmaaltijd. Na
afloop kreeg iedereen de kersteditie van
“Open Deur” mee.

Daarna was het op vrijdag 23 december de
beurt aan de kinderen met het kerstspel
“Gehengel van een engel” (geschreven door
Bartele van der Meer)
Dit jaar deden er weer veel kinderen mee.
Het waren er 13.Het kerstspel ging over
engelen die de herders en wijzen de weg
naar de stal moesten wijzen. Voordat we
het gingen uitvoeren in de kerk gingen we
in het jeugdgebouw oefenen. Tijdens het
oefenen mocht je ook tekenen/knutselen.
Die tekeningen werden dan opgehangen in
de kerk.
Toen het kerstspel was afgelopen was het
pauze ,in de pauze kregen we warme chocolade melk/ranja en een koek. En toen
was het kerstverhaal . En bij de uitgang
kregen de kinderen in de zaal en de kinderen die mee deden nog een tasje.

Kerstnachtdienst
Zaterdag 24 december de Kerstnachtdienst.
Hierin ging ds. H.J. Meijer voor. De kerk
was tot op de laatste plaats gevuld. Vocal
Group “Donne Ostinate”, bestaande uit 9
dames uit Roderwolde, onder leiding van
Esther van Dijk, zongen een aantal liederen. Ze werden begeleid door Ramon
Balster op cello, Meeus Rebel op gitaar en
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Bram de Wit op piano en cajon. Het was
en sfeervolle dienst waarin veel bekende
liederen werden gezongen.

Kinderkerstfeest
foto’s Harriët Middendorp

RECEPT VAN DE MAAND

Vurige goelasj
500 gr, gehakt half om half
50 gr. paneermeel
1 ei, zout en peper
gedroogde tijm
3 eetl. olijfolie
4 grote uien
2 paprika’s
100 gr. champignons
¼ l bouillon
1/8 l droge rode wijn
10 groene gevulde olijven
75 gr. rozijnen
2 theel. Provencaalse kruiden
1 eetl. maizena
¼ l. room
knoflookpoeder
zwarte peper
Meng gehakt, paneermeel en ei en maak pittig op smaak met zout, peper en tijm.
Maak van het gehakt balletjes ter grootte
van een walnoot en bak deze in 2 eetl.olie
rondom bruin. Zet ze weg.
Pel de uien en snijd ze in stukjes, Was de
paprika’s, halveer ze, ontdoe ze van zaad en
zaadlijsten en snijd ze in reepjes.
Maak de champignons schoon, snijd ze in
plakjes en fruit ze met de ui en de paprika in
de rest van de olie. Laat even bakken en voeg
vervolgens de wijn en bouillon toe.
Voeg de in schijfjes gesneden olijven, de
gewassen en uitgelekte rozijnen en de
Provencaalse kruiden toe en laat alles nog 5
minuten zachtjes koken.
Doe de gehaktballetjes weer terug in de pan
en laat ze warm worden. Roer maizena door
de room, bind hiermee de goelasj en laat
deze aan de kook komen. Maak op smaak
met knoflookpoeder, peper en zout.
Niet geschikt om in te vriezen.
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Rowolmer Archief

INGEZONDEN

Fietsreis naar Antalya

Website
Dit maal geen historisch stukje, maar iets
moderners: onze website.
Als u geen toegang tot internet hebt, dan
kunt u het onderstaande beter overslaan.
Wij vinden dat natuurlijk spijtig, maar het
is nu eenmaal niet anders.
Misschien hebt u onze website nog nooit
bekeken, misschien lang geleden eens en
u was toen niet onder de indruk. Toch is er
onderhand veel informatie opgeslagen op
www.archief.roderwolde.info
Door de wat spartaanse opbouw wordt u
niet afgeleid en blijft alles goed leesbaar.
We hebben trouwens ook hoorbare
onderdelen: luister maar eens bij het
onderdeel “Geluid” naar “opname 1”,
wat begint met wat er vroeger rond
Naaijaorsdag gebeurde.
Om op één van de nog steeds lange
winteravonden eens te gaan snuffelen
kunt u het beste terecht bij het onderdeel
“Publicaties”. Hier zijn alle eerder in de
Wolmer verschenen Berigten na te lezen, u
kunt enkele doortimmerde publicaties van
anderen doorwerken of wat Krummelies
inzien.

Harry en Jolande Krap

Al enige jaren hadden we het idee om eens
wat langer op reis te gaan. Maar het bleef
vooral nog bij een idee, tot een paar jaar
terug, toen onze broer/zwager verhuisde
naar Antalya en wij daar bezoek waren
en zeiden: Volgende keer komen we op de
fiets. Dat was eigenlijk een grap, maar hoe
meer we daar over nadachten, hoe meer
het idee ons aantrok. We regelden op het
werk dat we 3 maanden weg konden, verzamelden spullen die we nodig hadden, en
op 15 augustus afgelopen jaar, konden we
na een jaar van voorbereiden, op pad!
De route lag tot Bulgarije zo goed als vast.
Vanuit Utrecht zijn we vertrokken en daar
pakten we de Limesroute op (fietsroute
langs de noordgrens van het Romeinse
Rijk). De hele route loopt van Katwijk
naar de zwarte zee in Roemenië, maar
wij zijn in Regensburg overgestapt op
de Donauroute. Het was dus vooral het
volgen van rivieren, zoals de Rijn, Main,
Altmuhl en Donau, en als je de rivieren
volgt moeten de hoogteverschillen niet al
te groot zijn, dachten wij. Dat was over het
algemeen ook zo, maar vooral in Beieren,
waar we een hittegolf hadden en klimmetjes van 8 tot 10 %, was het wel even zwaar
soms, vooral met 25 kilo bagage op de fiets.

Het is de bedoeling om alles wat we in de
loop van de afgelopen acht jaar hebben
gepubliceerd (en waarvan we denken dat
het voor iedereen interessant is) in de
komende maanden op de website onder te
brengen.
Graag horen we het als u tips of
opmerkingen over de site hebt. Het is
tenslotte de bedoeling dat het voor ú
interessant is.
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Maar goed, we hadden gehoopt op mooi
weer en dat was het dan ook! De fietspaden waren over het algemeen goed, pas in
Slowakije, Hongarije en Servië kregen we
te maken met fietspaden door de weilanden en daar hebben we dan ook de eerste
lekke band gekregen. Vanaf Bulgarije was

het een uitdaging, de kaarten die we hadden waren niet heel erg gedetailleerd en
dus was het een beetje een gok welke weg
we zouden nemen. Nu heb je in Bulgarije
en ook in Turkije geen fietspaden, en de
wegen waar je fietst, worden ook gebruikt
door (veel) vrachtverkeer. In Bulgarije
was dat soms zeer onaangenaam, omdat
vrachtwagens wel willen uitwijken voor je,
maar dan moet er geen tegenligger aankomen, anders rijden ze gewoon door met
dezelfde snelheid en word je, als je niet
oppast, van je fiets gereden. In Turkije was
er meer vluchtstrook en hadden we daar
niet echt last van. Wel werden we vaak

gefotografeerd vanuit de auto. We waren
wel een bezienswaardigheid!
We fietsten gemiddeld 70 km per dag,
zodat we onderweg genoeg tijd hadden
voor andere dingen en we ook regelmatig
een rustdag konden nemen. We heb-

ben dan ook mooie steden bezocht, zoals
Wenen, Bratislava en Boedapest, maar ook
kleinere plaatsen waren leuk om te zien,
zeker de stadjes aan de Main, met oude
vakwerkhuizen en vaak nog een stadspoort. Zeer indrukkende was Mauthausen,
waar we ondanks de 30 graden, met kippenvel rondgelopen hebben. Belgrado
zijn we doorheen gekomen, maar vonden
we een vreselijke stad, grauw (het weer
was ook grauw, dus dat hielp niet mee) en
erg druk. In Bulgarije hebben we Plovdiv
bezocht, leuke oude stad, en in Turkije
hebben we wat extra tijd in Pamukkale
en Burdur doorgebracht. Zeker de moeite
waard.
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Het fietsen is ons erg meegevallen, hoewel, als we teruglezen in ons reisverslagje,
zien we toch wel dat er dagen bij waren
die heftig waren, vooral gezien het aantal klimmetjes, en de bergpassen die we
over moesten. Maar na een douche op
de camping (of vanaf Servië meestal een
hotelletje) was dat snel vergeten. En zo
kijken we er ook op terug, het was goed te
doen! Het bijzondere aan deze reis vonden
we beiden wel het contact met de plaatselijke bevolking. Vanaf Hongarije werd de
taalbarrière wel wat groter, maar met handen en voeten kwamen we elke keer een
heel eind. Je kunt elkaar een hoop duidelijk
maken ook als je elkaars taal niet spreekt.
De gastvrijheid van mensen was echt
hartverwarmend, vooral in Turkije, waar
mensen je elke keer weer thee aanbieden,
soms een ontbijt of lunch voor je bereiden
zonder er iets voor terug te willen. Maar
ook andere fietsers die we tegenkwamen; een oudere Nederlandse man, die
in 4 maanden naar Albanië en terug was
gefietst (6000km) of een Canadees die al 5
jaar op weg was op de fiets. Leuk om zulke
mensen te spreken.
Dit is maar een kleine indruk van onze reis,
er is zoveel te vertellen. Vast staat wel voor
ons, dat we dit zeker nog eens willen doen.
De vrijheid, de mogelijkheid om alles van
thuis echt los te laten, en gewoon echt de
tijd hebben voor elkaar. We kunnen het
iedereen aanraden!

Goede wensen en voornemens
Bart Henstra

Een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar
Wensen wij voor onszelf, en aan elkaar
En goede voornemens horen daar ook bij
Alleen al deze gedachte maakt ons vrolijk blij
Maar volgen onze daden op ons gegeven
woord ?
Of is het enkel een kreet welke wordt
gehoord
Ik moest hier aan de pottenbakker denken
En vanuit deze filosofie hier aandacht aan
schenken
Allereerst is daar een brok klei, hoort erbij
Zijn die goede voornemens van u en mij
Voor de pottenbaker is veel kneden het
parool
Soepelheid en volhouden, hier onze
leerschool
De pottenbakker gaat weloverwogen te werk
Hetgeen motiveert tot een gedegen vakwerk
Zo ook onze voornemens te gaan motiveren
Kunnen wij veel van de pottenbakker leren
En als het resultaat soms een misbaksel is
Begin opnieuw, bedenk, het is geen
begrafenis
Zo is ook met oneindig veel liefde en
mededogen
Onze Schepper over ons leven steeds
bewogen!
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Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

Greetje Ensing - Zoelman
Gediplomeerd trimster
Moleneind 3
9321 TX Peize
06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl
info@trimsalonmolenbrug.nl

Dé wijnspeciaalzaak met meer dan 50 wijnen
onder de vijf euro!
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief op:
groningen@henribloem.nl
Wij bezorgen gratis in Roderwolde/Foxwolde!
Verlengde Hereweg 26-28 GRONINGEN Tel. 050-526 81 88
Email: groningen@henribloem.nl
www.henribloem.nl

NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Om dieren te zien, zeker zeldzame of hele
schuwe, moet je geluk hebben. Planten en
bloemen bekijken doe je het liefst in de
tijd dat ze op z’n mooist zijn, nl. de periode dat ze bloeien. De winter is daarvoor
natuurlijk niet de meest geschikte tijd en
daarom deze keer eens geen verhaal over
flora of fauna, maar een stukje over een
ander mooi aspect van de natuur, dat we
elk seizoen kunnen waarnemen, namelijk
het landschap.
Pingoruïnes
Het vagevuur, een bekende pingoruïne bij Nietap

Een landschapselement waar je de laatste tijd vaak over hoort is de zogenaamde
Pingoruïne. Zoals je waarschijnlijk weet,
is de basis voor het Drentse landschap
voornamelijk gelegd in de periode van de
ijstijden. Ons land kende in de geologische
geschiedenis drie zeer koude periodes,
waarvan er twee in ieder geval ons deel
van het land met een vaak kilometers
dikke laag landijs bedekten. In de termen
van de geologie noemen we dat het tijdvak
van het Pleistoceen. In de oudste van die
extreem koude periodes, het Elsterien, was
het grootste deel van Nederland (ongeveer

tot de lijn Arnhem-A’dam) met zo’n
enorme laag ijs bedekt. In die tijd, die ca.
450.000 jaar geleden begon, is o.a. de zeer
bekende potklei gevormd. In diepe dalen
onder het ijs bezonken in stilstaand water
de allerfijnste kleideeltjes. Die deeltjes
zorgden voor een taaie, geheel ondoorlatende kleilaag. Door erosie (afspoeling
en verwaaiing van bovenliggende lagen)
komt de potklei in onze omgeving op veel
plaatsen tot vlak onder de oppervlakte.
Het landijs dat zich vanuit noordelijke streken (Scandinavië) langzaam uitbreidde,
bracht ook de enorme zwerfkeien mee,
waarmee de hunebedbouwers zo’n 5000
jaar geleden de bekende grafmonumenten bouwden. Ook veel heuvels, o.a. op de
Veluwe, werden door het opschuivende
landijs gevormd.
Na een tussenliggende warmere periode
begon 250.000 jaar geleden een tweede
ijstijd, het Saalien. Ruim 100.000 jaar later
werd het opnieuw warmer en vormde het
smeltwater van het landijs wilde stromen,
waarvan de beken in Drenthe (De Reest,
Hunze, Drentsche Aa, Peizerdiep) de overblijfselen zijn.
Drentsche Aa, ooit een brede
kolkende smeltwaterrivier
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In de laatste ijstijd, het Weichselien, was het
wel extreem koud, maar kwam het landijs
niet tot ons land. De kou zorgde wel voor
een permanent bevroren ondergrond, de
permafrost, die we nu nog terugvinden
in het noorden van Canada en Siberië. In
de winterperiode was de grond volledig bevroren, in de zomer ontdooide de
bovenste meter en vormde een moerasachtige bodem met mossen en hooguit wat
lage struikjes. Als er door de bevroren
bodem grondwater door scheuren naar
boven kwam, bevroor dat in de ijskoude
lucht en vormde zo een ijsheuvel, die door
de eskimo’s een pingo wordt genoemd.
IJsheuvel in een huidig toendragebied

In de loop der eeuwen, waarin het klimaat
steeds warmer werd, werd in de plassen
veen gevormd, of waaide er stuifzand in.
Vaak bleef er niets anders over dan een
komvormige laagte van enkele tientallen
tot soms enkele honderden meters doorsnee en 2,5 tot wel 10 meter diep. Vele
eeuwen later werd het veen op veel plaatsen weer uitgebaggerd om er turf van te
maken. Zo ontstonden er opnieuw plassen,
waarvan we er in Drenthe honderden kunnen vinden. Niet van alle drassige laagten
en plasjes in Drenthe is zeker dat het pingoruïnes zijn, maar naar schatting zijn het
er meer dan tweeduizend! Anja Verbers
van Landschapsbeheer Drenthe leidt het
onderzoek naar bekende en onbekende
pingoruïnes, o.a. bij het Vagevuur in het
Natuurschoonbos.
Bekende en mogelijke pingoruïne locaties in de
omgeving van Roden

Ongeveer 12.000 jaar geleden begon
het tijdvak waarin we nu nog leven, het
Holoceen. Het klimaat werd weer warmer en de permafrost verdween. Ook
de pingo’s begonnen te smelten en het
bodemmateriaal dat de ijskern bedekte,
gleed naar de rand. Zo ontstond een overblijfsel van de ijsheuvel, de pingoruïne. Er
bleef een laagte over die zich vulde met
(smelt)water. Soms vormde het materiaal dat de top van de heuvel bedekte een
eilandje in de ontstane plas.
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Het Mekelermeer ten noordoosten van
Hoogeveen, één van de grootste pingoruïnes in Drenthe, is het afgelopen jaar tot
aardkundig monument van de provincie
Drenthe benoemd, net als dat enige jaren
geleden is gebeurd met De Kleibosch en
het Stobbenven bij Roderwolde.
Pingoruine nabij Tynaarlo (+ 1930)

VAN ONDER DE WIEKEN

Klinken op het nieuwe jaar
Dirk Magré

Nieuwjaarsborrel 2017
Op 7 januari was het dan zover. Woldzigt
opende de deuren voor het eerst van dit
nieuwe jaar. Niet voor de gebruikelijke
demonstratie olieslaan, maar om samen
met belangstellenden (het hele dorp was
uitgenodigd!) te klinken op het nieuwe jaar.
Dit was ook direct de eerste officiële
handeling van de nieuwe voorzitter van
het Stichtingsbestuur, Harm Jansen.
Iedereen werd welkom geheten en er werd
kort teruggekeken op het voorbije jaar.
Natuurlijk werd een toast uitgebracht op
het nieuwe jaar.

Voor wie meer wil weten, verwijs ik
naar een artikel over het onderzoek naar
pingoruïnes dat op internet is verschenen: www.kennislink.nl/publicaties/
op-zoek-naar-de-pingo
Binnenkort verschijnt er t.b.v. het
onderzoek een eigen website: www.
pingoruïnes.nl
Mocht je een plek weten, waarvan je
denkt dat het ook wel eens een pingoruïne
zou kunnen zijn en staat het niet op
bovenstaand kaartje, dan kun je dat t.z.t.
op deze site melden. Je mag het natuurlijk
ook aan mij berichten.

Daarna werden Piet Boelen, de scheidende
voorzitter en zijn vrouw Eggie naar voren
geroepen. Voor hen was een dankwoord
voor ruim 15 jaar voorzitterschap (en de
stille kracht van het thuisfront achter de
voorzitter). Hierbij werden beiden verrast
met leuke attenties.
Daarna was er een gezellige voortzetting
met een drankje en diverse lekkere hapjes (met dank aan de goede zorgen van
Jannie Buring en Marjan Schetsberg). Ook
onze burgemeester, Klaas Smid, kwam als
dorpsbewoner langs bij deze gelegenheid.
Extra olieslaan
Op 14 januari hebben we met een aantal olieslagers (de eerste helft was op
17 december al geweest) met elkaar het
proces van olieslaan weer eens doorgenomen. Goed om allemaal dezelfde gegevens
te hebben en dus ook aan ons publiek zo
te kunnen vertellen. ’s Middags zijn we
met drie man (+ uw molenaar) nog even
een paar uurtjes aan de slag gegaan in
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Natuleum
Nu hebben we nog zo’n 20 liter olie te
produceren om de totale hoeveelheid
van 155 liter te kunnen leveren aan
Vliegenthart in Tiel voor de productie van
200 liter Natuleum van zuiver Woldzigt
olie. Onder andere Het Drentse Landschap
zal van die 2oo liter een aanzienlijk deel
gaan afnemen.
de molen. Het was behoorlijk koud in de
molen. Als het even kon werden de handen
gewarmd boven het vuister.
Dat er niet werd stilgezeten en alleen maar
de handen werden gewarmd blijkt wel uit
het resultaat van 3 ½ uur olieslaan: Totaal
werd zo’n 18 liter olie geproduceerd. De
voorste emmer liep bijna over.

Activiteiten de komende tijd
hhzaterdag 4 februari 2017 13:30 - 16:30
uur onze maandelijkse demonstratie
olieslaan.
Kom eens een keer kijken. Onze
vrijwilligers geven je graag uitleg bij het
olieslaan. Zoals je wellicht weet hebben
inwoners van de schoolkring (Roderwolde,
Foxwolde, Leutingewolde, Sandebuur,
Matsloot) gratis toegang in de molen.
Wil je tussendoor producten van de
molen afnemen, of een afspraak maken
voor een groepsbezoek, bel of mail even
naar de molenaar: tel: 050 - 5032198 (bij
afwezigheid boodschap inspreken en je
telefoonnummer er bij)
email: info@woldzigt-roderwolde.nl. Zie
ook de website: www.woldzigt-roderwolde.
nl

COLUMN

Slepende kwestie
Henk van Kalken

Slepen met oud en nieuw is een traditie, een folkloristisch gebruik. Dat slepen
vaak gepaard gaat met wat vandalistische uitwassen is een gegeven. Dit jaar
viel het allemaal mee, voor ons niet in de
laatste plaats, omdat wij de jaarwisseling
vaak elders doorbrengen. Slepen en de

uitwassen daarvan zijn van bijna alle tijden. Een mooi voorbeeld hiervan kreeg ik
van een goede vriend van mij, Martin. Hij
is vóór de tweede wereldoorlog geboren
als zoon van de predikant te Roderwolde.
Het gezin woonde in de pastorie aan de
Voorste weg (thans Hoofdstraat). Hij was
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ongeveer zes jaar en herinnert zich een
oud -en nieuwviering. Carbidschieten
stelde nog niet zo heel veel voor. Het
slepen was ook toen wel elk jaar een
feest voor de jeugd en iets minder voor
de volwassenen en ouderen die in hun
onvoorzichtigheid losse voorwerpen in
en om de tuin lieten staan. Martin herinnert zich: ‘Mijn moeder had het gezellig
gemaakt met wat oliebollen, appelflappen
en drankjes. Er was Boerenjongens voor
mijn zussen, advocaat voor mijn moeder
en een jonge klare voor mijn vader. Ik
kreeg limonade.’
Na twaalven volgden de nieuwjaarswensen
en het gezin maakte zich op om de
festiviteiten af te sluiten. Plotseling werd
er dringend aangebeld. Misschien iemand
van de kerk, die nieuwjaarswensen kwam
aanbieden?
Martin: ‘Mijn moeder liep naar de
voordeur, die naar binnen opendraaide.
Ze greep de klink en opende de deur,
waardoor het met zorg schuin tegen de
deur geplaatste ‘tunnekie,’ wat in die jaren
nog overal bij wijze van toilet gebruikt
werd, naar binnen viel. De stinkende
inhoud vloeide rijkelijk over de gangloper
en deels over de schoenen van mijn
moeder.’ Ze hoorden het geluid van snelle
voetstappen die zich verwijderden en
krijsende, hoge jongensstemmen:

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Allereerst wens ik je veul heil en zegen in ’t
neije jaor. Ik hoop veur je allemaol, dat het
een jaor mag worden, dat brengt waor as je
een beetie van deumt hebt. Maor zoas aaltied krieg je gien gerantie. En al heilemaol
niet as het een jaor is, waorin de Tweide
Kaomerverkiezingen ploatsvinden. Dat is
zo in 2017. In meert kunnen wej weer een
rondtie rood maken. En zoas het der nou
oetziet, is der keuze genog. Der doet, zoas
het der nou oetziet, meer as 80 partijen
met. Hoe meoj in vredesnaom hieroet kiezen. Met drei partijen koj der al niet oet.
Het liekt der haost op, daj in je eentje een
partij kunt begunnen. Nee, dat kan niet,
want der bint veurwarden an verbonden.
Maor wordt het ies niet tied, veur een kiesdrempel, die veul hoger moet kommen te
liggen? Democratie is prima, maor as der
zoveul partijen komt, wordt volgens mej
het land onbestuurbaor. Hoe lang zal het
niet duuren veur der een neie regering
vormt wordt. Allemaol tied verknooien en
an de dingen die der echt toe doen komt ze
niet toe.
Der moet neudig een partij kommen, die
zich inzet veur het terug dringen van
meerdere partijen. O, jee nou begun ik ok
al. Lauw daor asjeblieft maor niet an doen.

‘Gelukkig nieuwjaar!’
Slepen en de uitwas daarvan zijn oude
gewoonten en slepen zich voort door de
tijd…
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Belga’s Internationaal Transport v.o.f.
alles
onder 1

Transportweg
3 - 9301 ZX Roden
dak

Buiter Roden

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

café HET RODE HERT
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

verkoop en reparatie
van alle merken auto’s
(nieuw en gebruikt)

PLUS DE WEERD
HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE
TEL. 050-5032489 - FAX. 050-5032114

PLUS OPGETELD DE BESTE !

Voor al uw bloemen en planten,
rouw-, trouw- en bloemwerk

Hoofdstraat 32, Roderwolde
050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

EEN GOED GESPREK MET

twee heren van de Jacobskerk in Roderwolde
Henk van Kalken

De Jacobskerk in Roderwolde is naar
ik aanneem bij iedere inwoner van
Roderwolde en omstreken bekend. In ons
lijfblad De Wôlmer zien we bovendien,
als om ons aan de aanwezigheid van de
kerk te herinneren, een kleurige advertentie. ‘Rowolmer kerk’ luidt de kop met
als onderschrift: ‘De kerk van het Dorp
voor het Dorp is bruikbaar voor meerdere
doeleinden.’
Om half acht ’s avonds werd ik in het
Jeugdgebouw van de kerk vriendelijk door
twee heren ontvangen: Dirk van Hell (72)
en Lykle de Boer (64).
Tijdens de thee, gedurende het
voorgesprek, maken we nog wat grapjes
over en weer. Omdat ik de interviewlijn
die ik normaal volg bij interviews
met adverteerders niet geheel loslaat
begin ik met de vraag: Als ik aan twee
vertegenwoordigers van een kerk vraag ‘Wat
doen jullie eigenlijk?’ zijn jullie wel een uurtje
of wat aan het woord, denk ik.
Lykle: ‘Of héél kort. Wij proberen de kerk
draaiende te houden. In dit dorp. Wij zijn
vertegenwoordigers van Het Witte Kerkje,
zoals wij het noemen.’
Alleen dit dorp? Lykle: ‘Roderwolde en
Foxwolde.’ De mensen uit andere dorpen en Roden ‘kerken’ in Roden.’ Dirk
vult aan: ‘Hoewel iedereen natuurlijk ook
in Roderwolde welkom is.’ Hij vervolgt:
Wij maken deel uit van het Wijkteam.
Vroeger waren we een zelfstandige kerk
met een eigen kerkenraad en kerkvoogden, wat dan tegenwoordig het College
van Kerkrentmeesters heet. In 2009 zijn

we gefuseerd met Roden. Roderwolde is
nu een wijk van de kerkelijke gemeente
Roden – Roderwolde. Roden heeft meerdere wijken, Roderwolde en Foxwolde,
inclusief Haarveen, zijn één wijk(, )met
een wijkteam waar mee wij de kerk draaiende houden.’
En wat moet ik dan verstaan onder draaiende
houden? Wat doen jullie allemaal? Beide
heren moeten hier even over nadenken. Lykle: ‘ Dat betekent voor ons in
deze kleine gemeenschap: zorgen dat er
voldoende ambtsdragers zijn, die verantwoordelijkheid voor de zaak nemen,
waardoor we bijna elke zondag de kerk
open kunnen houden.’
‘Wat zijn ambtsdragers?’ Lykle: ‘Dat zijn
ouderlingen, diakenen en leden van de
commissie van de kerkmeesters. Voor de
fusie hadden we ook nog een eigen voorganger. De laatste was mw. Astrid Mekes .
Sinds zij in Roden is ‘opgegaan’ zijn we nu
echt een wijk van Roden (oost). In september is ds. Meijles hier gekomen. Hij is nu de
wijkpredikant.
Jullie adverteren in de Wolmer. Waarom?
Lykle: ‘Niet om zieltjes te winnen, hoor.
Toen De Wôlmer werd opgericht hebben
de initiatiefnemers contact opgenomen
met Martin de Heer, de vorige predikant,
met de vraag of wij wilden adverteren. Het
nieuwe blad had inkomsten nodig om op
te kunnen starten. Je kunt het zo zien dat
we hierin elkaar steunen. De diaconie is
er eigenlijk voor de armenzorg, maar dat
komt hier nauwelijks voor. Vandaar dat zij
zich richt op gemeenschappelijke doelen,
zoals de dorpskrant. In het verleden heeft
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de Diaconie ook twee peuterplaatsen in
de peuterspeelzaal betaald. Hierdoor kon
de peuterspeelzaal gehandhaafd worden en kwamen die kindjes ook op de
lagere school – en bleven voor het dorp
behouden.
Hoe komt de kerk aan inkomsten? Via de
collecte? ‘Via de leden en donateurs. De
diaconale collectes worden grotendeels
landelijk vastgesteld (althans de doelen).
Daarnaast ondersteunt het landelijk
bureau Kerk in Aktie projecten in het
buitenland. De kas van Kerk in Aktie
wordt weer gevoed (aangevuld) door de
plaatselijke collecten. De tweede collecte
is bestemd voor de “eigen gemeente”
en komt bij de inkomsten uit de actie
kerkbalans. Dirk: ‘Kerk en Aktie is een
onderdeel van de landelijke organisatie in
Utrecht. PKN heeft een landelijk bureau en
die ondersteunt dus de plaatselijke kerken.
Jullie hadden het over het draaiende
houden. Hoe gebeurt dat? Dirk (lacht
even): ‘Nou, dan komen we op een
heleboel roosters terecht. Aan het eind
van het jaar worden er nieuwe roosters
gemaakt. Voor de predikbeurten van de
predikanten; Roden heeft er twee full time
die ook hier voorgaan. Eén daarvan is
Ds. Walter Meijles en soms Astrid Mekes.
De bedoeling is wel dat zij op termijn
naar Roden gaat verhuizen. Eén kerklid
maakt dus het rooster voor Roderwolde
in samenspraak met Roden. Voor ons
is dat Nel Epema. Dan hebben we het
organistenrooster. Hij (knikt naar Lykle)
en ik zijn de twee kerkorganisten.

Jij bent hier ook koster? Je houdt ook de verwarming en zo bij? Dirk: ‘Ja, onlangs nog de
standen van de watermeters opgenomen
(lacht). Harry Boerema was hier kerkrentmeester, maar om gezondheidsredenen
heeft hij zich de laatste jaren wat teruggetrokken. Zodoende heb ik wat taken
van hem overgenomen. Ik hou ook het
Jeugdgebouw bij, hoewel er niet veel jeugd
meer kerkelijk is.
Ja, de ontkerkelijking. Dat zullen jullie vast
wel merken, hoewel ik ’s zondags als ik met
mijn hondje voorbij fiets best nog een redelijke
belangstelling zie. ‘Lykle: ‘ Gemiddeld
vierenwtintig personen, hoewel het de
laatste tijd - Kerst niet meegerekend –
druk tot extreem druk was, soms tot 42
bezoekers.’ Dirk: ‘Maar… dat hangt denk ik
ook samen met de modernisering van de
Catharinakerk in Roden.
Is die ontkerkelijking soms niet ontmoedigend? Lykle: ‘Ik denk dat die
ontkerkelijking hier nog wel wat meevalt.
Het is niet erger geworden. Toen ik hier in
’97 begon heb ik wel diensten meegemaakt
met acht bezoekers. Veertien á vijftien
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was redelijk normaal. Door de Samen op
Weg-fusie in 2000 is het bezoekersaantal
wel toegenomen. Dirk: Die dogmatische
verschillen van vroeger zijn er eigenlijk
niet meer zo. Maar om op het draaiende
houden terug te komen: elke eerste dinsdag van de maand is hier koffiedrinken
van tien tot half twaalf. Iedereen welkom.’ Lykle valt bij: ‘Dat is met Kerst en
Pasenmiddagen net zo.’
Jullie zijn vooral praktisch bezig. Dirk: ‘koffie
zetten, bloemen van de dienst naar ouderen boven vijfenzeventig jaar rondbrengen,
we bezorgen kerstattenties voor zieken en
ouderen…’

‘Als de kerk uit het dorp is, is
de ziel uit het dorp’

Ik begrijp dat die praktische taakinvulling
van wezenlijk belang is voor de organisatie.
Maar wie verzorgt en onderhoudt de persoonlijke contacten, de geestelijke verzorging?
Lykle: ‘In principe gebeurt dat door de
ouderlingen, waarvan ik er ook één ben,
voor Foxwolde (de andere is Dity de Vries).
Omdat ik in Tolbert woon is Nel Epema de
contactpersoon die mij inseint als er iets
moet gebeuren. Ik ben eerder bestuurlijk
bezig dan pastoraal. Als er nijpende dingen
zijn dan moet ik de dominee waarschuwen
dat zijn aanwezigheid gewenst is.’ Dirk vult
aan: ‘Indien mensen daar behoefte aan
hebben.’
Waar moet ik dan aan denken? Lykle: ‘Nou,
als iemand in geestelijke nood zit door bijvoorbeeld ziekte of gemis, eenzaamheid…’
Dirk: ‘Daarom is hier ook het koffiedrinken opgestart. Vaak zijn er tussen de
vijftien en twintig gasten.

Hoe is het wijkteam samengesteld? Dirk:
‘dat bestaat uit twee ouderlingen (Dity en
Lykle, die tevens voorzitter is) en de diakenen. Dat zijn Henk Wolbering en Mathilde
ter Velde. En ik (lacht) ben alleen maar
notulist.’ Lykle grapt: ‘Nou… secretaris!’
We spreken nog enige tijd over de
bestuursstructuur en de vergaderstructuur,
de functies van de verschillende ambtsdragers daarin. Dat zowel Dirk als Lykle
kerkorganisten zijn. Dirk vertelt tot slot
wat de meeste Rowolmers natuurlijk wel
weten: ‘De kerk maakt ook deel uit van de
Culturele Driehoek. Indertijd opgericht
door Martin de Heer, Marga La Crois en
Margreet Versteeg. Het huidige bestuur
bestaat nu uit Dirk van Hell, Marga la
Crois en Marijke Mathot. De activiteiten
van deze Driehoek vallen een beetje buiten het onderwerp, maar zijn genoegzaam
bekend.Hoewel er nog meer te zeggen valt
over Het Witte Kerkje, het bestuur en de
activiteiten, leek mij een slotopmerking
van Lykle wel aardig om mee af te sluiten.
Hij maakte die naar aanleiding van mijn
vraag naar hoe beide heren de functie van
de kerk in Roderwolde zien, ook in de
toekomst.
Lykle: ‘De vorige penningmeester zei
altijd: ‘Als de kerk uit het dorp is, is de ziel
uit het dorp.’
In het donker loop ik de twee minuten
terug naar mijn huis. Vriendelijk,
toegewijd, serieus, betrokken. Aan het
eind van dit gesprek zijn dit de woorden
die bij me opkomen als ik het gesprek met
deze twee heren nog eens door me heen
laat gaan.
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Het woord van het jaar 2016
Bert Blaauw

Ook dit jaar heeft Van Daele het woord van
het jaar 2016 gekozen. Alleen woorden die
ontstaan zijn in het afgelopen jaar komen
daarvoor in aanmerking.

hhtrumpisme: geheel van politieke opvattingen van Donald Trump, gekenmerkt
door een aversie tegen het politieke en
bestuurlijke ethablisment

Hieruit wordt een selectie gekozen en vervolgens worden er 10 genomineerd.

De winnaar, met 35% van de stemmen,
is geworden: treitervlogger; nummer 2
was: pokémonterreur; nummer 3 was:
trumpisme.

Die tien woorden waren:
hhbrexodus: massale uittocht van bedrijven en personen uit het Verenigd
Koninkrijk als gevolg van de brexit
hhlandarrest: als strafregel opgelegd verbod om een land te verlaten
hhmediaweigeraar: burger, die traditionele media niet vertrouwt en daarom
elders
nieuwsberichten
en commentaren daarop leest, b.v. op
weblogs of sociale media
hhplascontract: afspraak tussen directie
en bewoners van een zorginstelling
over de frequentie van het toiletbezoek
hhpokémonterreur: overlast die spelers
van het spel Pokémon Go veroorzaken
hhsjoemelzaad: donorzaad waarvan herkomst of samenstelling niet geheel
duidelijk is
hhthuisterrorist: terrorist, die een terreurdaad pleegt in zijn eigen omgeving of
die zijn slachtoffer thuis, in het bijzijn
van hun familie vermoordt
hhseniorenpardon: ontheffing van sollicitatieplicht, verleend aan werkloze
senioren
hhtreitervlogger: iemand die videovlogs
maakt van het treitergedrag van zijn
vrienden en die zelf door dit gedrag te
filmen en de film te produceren, ook
overlast veroorzaakt

Ook het Genootschap Onze Taal kiest het
woord van het jaar en de 10 genomineerden daarvoor zijn:
hhboze witte man
hhbrexit
hhloservlucht
hhhorror-clown
hhnepnieuws
hhplascontract
hhpokémonterreur
hhtreitervlogger
hhtrumpisme
hhrolkofferterreur
De winnaar hier was met 29% van de
stemmen: brexit; nummer 2 was boze
witte man; nummer 3 was: nepnieuws.
Ook in België is het woord van het jaar
gekozen. De meeste stemmen waren hier
met 43% voor: samsonseks. (seks terwijl de kinderen tv kijken ( programma
Samson en Gert)
Meestal blijven deze woorden niet lang
hangen. Weet u de winnaars van de
afgelopen jaren nog? Hierbij even een
geheugensteuntje.
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hh2015
hh2014
hh2013
hh2012
hh2011
hh2010
hh2009

sjoemelsoftware
rampvlucht
participatiesamenleving
plofkip
weigerambtenaar
gedoogsteun
twitteren.

Om niet achter te blijven heeft Het Huus
van de Taol ook het mooiste Drentse
woord gekozen.
Hier zijn de 10 mooiste:
hhgrammieterig (nijdig, geërgerd,
korzelig)

hhveraldereerd (verbouwereerd,
verbijsterd)
hhbabbelegoegies (fratsen, malligheden)
hhgaorenklopper (sufferd, halve gare,
domme onhandige vent)
hhvernuvern (vermaken)
hhbrummel (braam)
hhbrukkie, brugge (boterham)
hhkniepstuver (erg zuinig persoon,
gierigaard)
hhbeuntie (zoldering)
hhkoeskillen, koezenzeerte (kiespijn)
Of u deze meningen ook deelt, is aan u,
maar er blijkt wel uit, dat taal altijd in
beweging is.

advertenties

advertenties

en
Vakmennsmakelen
i

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden
Tel: 050 - 40 235 40
info@nijdammakelaars.nl
nijdammakelaars.nl

INGEZONDEN

Terugblik activiteiten atelier Fokko Rijkens
Fokko Rijkens

In het voorjaar hebben er 2 portretsessies met bekende Noordenvelders
plaatsgevonden in mijn atelier. Dit in
het kader van Noordenvelder Sterren
op het Doek n.a.v. het Lustrum van
KunstmomentenNoordenveld, de bekende
open-atelier route van amateurs in onze
Gemeente Noordenveld . In Roderwolde
werden Gerard Kemkers en Manon
Flokstra( internationaal model woont in
Milaan) geportretteerd, TV- Drenthe heeft
hier nog opnames gemaakt. De bekende
Noordenvelder mocht een portret uitkiezen, de andere gemaakte portretten
zijn verloot. De opbrengsten van de verloting zijn gebruikt om tekenmateriaal
voor kinderen in asielzoekerscentra aan te
schaffen.

MooiNoordenveld was een tentoonstelling
in het Kunstencentrum K38. De Gemeente
Noordenveld gaf kinderen de mogelijkheid om te laten zien wat zij mooi vinden
aan Noordenveld. Een aantal kinderen
had een Workshop gewonnen tijdens
Kunstmomenten Noordenveld en kwam
bij mij schilderen. Ik heb ze opgegeven
voor de wedstrijd uitgeschreven door onze
Gemeente. 2 kinderen hebben een prijs
gewonnen!
Vorig jaar gaf Heleen aan” iets” te willen doen voor de mensen die naar, in ons
geval, Noordenveld zijn gevlucht. Wat kunnen wij nu doen vroegen wij ons af. Wij
geven met heel veel plezier enkele keren
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per jaar workshops. Waarom geven wij
geen gratis workshops aan”onze” vluchtelingen? Kunstmomenten had ik in 2015
geadviseerd om in 2016 de tentoonstelling in K38, het Jaar van Vluchteling
centraal te stellen. Waarom de gemaakte
schilderijen van de workshop niet tentoonstellen samen met de andere amateurs
uit Noordenveld? Gewoon samen dingen
doen? De reacties waren hartverwarmend,
tijdens de opening in K38 zorgden de
“workshoppers” voor hapjes en muziek uit
Syrië/Eritrea en waren onderdeel van een
mooie gedenkwaardige tentoonstelling
Kortom 2016 was een prachtig jaar, hier
aan de Hoofdstraat in Roderwolde!
Ik wens iedereen een mooi, gezond,
gelukkig en natuurlijk heel creatief 2017!

Collecte nationaal MS Fonds
De landelijke collecteweek van het
Nationaal MS Fonds in november was ook
dit jaar een groot succes! In de gemeente
Noordenveld is een mooi bedrag van
€ 2069,69 opgehaald.
De collecte is de belangrijkste bron
van inkomsten voor het Nationaal MS
Fonds. De opbrengst van de collecte
wordt gebruikt om te investeren in het
verbeteren van de kwaliteit van leven
van mensen met MS én in innovatieve
onderzoeken om MS te genezen.
Het Nationaal MS Fonds bedankt
alle gevers voor hun bijdrage en alle
collectanten en collecte-coördinatoren
voor hun inzet. Zij zijn ook dit jaar weer
door weer en wind op pad gegaan om zich
sterk te maken tegen MS.
Collectant gemist? Ga naar www.
mscollecte.nl en doneer online. Het is ook
mogelijk om een donatie over te maken op
giro 5057 (NL 92 INGB 000000 5057) of sms
STOPMS naar 4333 en doneer eenmalig €2.
Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen
subsidies en is volkomen afhankelijk van
donaties en giften.
Wilt u zich ook sterk maken tegen MS?
Collecteren kost maar drie uurtjes van
uw tijd. Meld u aan als collectant via de
website www.mscollecte.nl of telefonisch
op (010) 591 98 39.
Samen staan we nog sterker tegen MS!
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VERSLAG

Wôlmer bokaal 2016
Bart Hagenauw

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november werd in de zaal van café Het Rode
Hert voor de tiende keer door biljartend
Roderwolde, Foxwolde en omstreken
gestreden om de Wôlmer Bokaal. Ook dit
Jaar werd weer in pouleverband gespeeld.
Hierdoor kreeg iedere speler de gelegenheid om in drie wedstrijden te zorgen dat
ze bij de laatste 16 geraakten en via het
knock-out systeem tot de finale te komen.
In de halve finale streed Rene Alberts
tegen Hendrik Speelman en Jan Dam tegen
Hilbrand de Boer. Na een spannende strijd
waarbij de zenuwen begonnen mee te werken bereikten Rene Alberts en Hilbrand
de Boer de Finale, waarna Jan Dam en
Hendrik Speelman speelden om plaats
drie en vier. Deze strijd werd beslist in het
voordeel van Hendrik Speelman. De grote
Finale was een mooie partij waarbij Rene
Alberts uiteindelijk won.

prijzen. Het koppel Wim Venekamp en Jan
van der Berg wist uiteindelijk de overwinning op hun naam te schrijven. In een
spannende finalewedstrijd versloegen ze
het koppel Theo Schrantee en Rene Buiter.
Uitslag Koppeltoernooi :
1e plaats Wim Venekamp,
Jan van der Berg
2e plaats Theo Schrantee, Rene Buiter
3e plaats Westerhof, Vijfschaft
4e plaats Bram Schrantee, Mike Barels
En zo kwam er weer een einde aan de
tiende wôlmer bokaal.

De prijs voor de hoogste serie naar
gemiddelde ging naar Geert Jan
Bolhuis, hij wist in 1 beurt 44% van zijn
gemiddelde te maken. De prijs voor de
kortste partij ging naar Hendrik Speelman,
hij wist in 10 beurten zijn partij uit te
spelen.
De uitslag :
1e plaats
2e plaats
3e plaats
4e plaats

Rene Alberts
Hilbrand de Boer
Hendrik Speelman
Jan Dam

Op zondag 20 november werd er weer
gespeeld om mooie prijzen in het koppeltoernooi. Tien koppels streden om
de hoogste eer en de traditionele snoep
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2e editie De Groene 4
Mijl bijna uitverkocht

Provinciaal Sportgala
Drenthe op 2 maart 2017

Bikkels in allerlei soorten en maten beleven een uniek evenement in natuurgebied
de Onlanden. Op zondag 22 januari 2017
vindt daar de tweede editie van de Groene
4 Mijl plaats.

Ook in 2016, een top sportjaar, zijn er weer
vele Drentse topsporters en ploegen die
een belangrijke prestatie hebben geleverd. Zij krijgen op 2 maart aanstaande
letterlijk en figuurlijk een podium in
het Atlastheater te Emmen waar bekend
wordt gemaakt wie de verkiezing heeft
gewonnen van de Drentse (top)sporters
in de categorieën sporttalent, sportploeg, sportvrouw en sportman van het
jaar. De presentatie is in handen van
Marijn de Vries, journaliste en voormalig
prof-wielrenster.

De belangstelling voor het evenement is
groot: met bijna 1500 deelnemers is er nog
een beperkt aantal startbewijzen beschikbaar. Tot vrijdag 13 januari 15:00 uur is
het nog mogelijk om je online in te schrijven via de website.
De deelnemende hardlopers en wandelaars lopen door het natuurgebied, waarbij
plezier en beleving van de natuur centraal
staan. Na afloop ontvangt iedere deelnemer een medaille en een welverdiende
beker biologische warme chocolademelk
om lekker op te warmen en bij te komen
van de sportieve prestatie.

Dit jaar kent het Sportgala Drenthe bijna
dezelfde opzet als vorig jaar. In de meeste

Naast het hardlopen en wandelen zijn
er 22 januari rondom de Onlanderij in
Eelderwolde, waar de start en finish
plaatsvinden, in samenwerking met
Natuurmonumenten diverse winterse
activiteiten waar kinderen aan kunnen deelnemen. Daarnaast zijn er op de
Onlanderij ook (biologische) versnaperingen verkrijgbaar voor toeschouwers, met
een prachtig uitzicht over het natuurgebied de Onlanden.
Meer informatie is te vinden op de website
van de Groene 4 Mijl: www.degroene4mijl.
nl
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Drentse gemeenten worden ieder jaar de
sporters uit die gemeente gehuldigd. Deze
huldigingen vormen de basis en alle regionale winnaars plaatsen zich automatisch
voor het Sportgala Drenthe op 2 maart.
Op deze manier is dit als het ware de
grote finale en zijn alle gemeenten vertegenwoordigd. De gemeenten die geen
sportgala of huldiging organiseren leveren
namen aan van (top)sporters die een bijzondere sportprestatie hebben neergezet
in 2016.
De stembussen voor het publiek gaan open
nadat het laatste regionale sportgala heeft

Een dag vrij

plaatsgevonden en dus alle genomineerden
per categorie bekend zijn. De nominatiecommissie kan daarnaast nog wildcards
toewijzen, mocht een bepaalde sporter of
ploeg niet kunnen ontbreken op de lijst
met genomineerden. Anders dan vorig jaar
kan het publiek nu op alle genomineerden
stemmen en is er geen voorselectie. De
stembussen zijn geopend van vrijdag 17
t/m zondag 19 februari. Onder de stemmers worden toegangskaarten voor het
gala verloot. De uiteindelijke winnaars
worden bepaald door drie jury’s, te weten:
een topsportjury, een sportjournalistenjury en het Drentse publiek.

Dorpsagenda

Een dag vrij… Besef je eigenlijk wel wat je
vraagt?
Een jaar heeft 365 dagen waarop gewerkt
kan worden. Er zijn 52 weken per jaar
waarin je al 2 dagen vrij bent, er blijven
dan nog 261 dagen over. Per dag werk je
16 uur niet, wat gelijk staat aan 170 dagen,
zo blijven er nog 91 dagen over. Iedere dag
besteed je 30 minuten aan het drinken van
koffie, per jaar is dat 23 dagen, waardoor er
nog maar 68 dagen overblijven. Daarnaast
heb je een uur lunchpauze per dag, wat
gelijk staat aan 46 dagen. Zo blijven er nog
22 dagen over om te werken. Normaal
gesproken ben je 2 dagen per jaar ziek,
zodat er nog 20 dagen over blijven. Wij
hebben 5 verplichte feestdagen per jaar,
wat het aantal werkbare dagen reduceert
tot 15. Daarvan geven we je met een royaal
gebaar 14 dagen vakantie, waardoor er nog
maar 1 dag overblijft om te werken, en jij
wilt… die ene dag vrij!!!!

zondag 29 januari 2017			
Toneelvereniging Woldbloem:
jeugdvoorstelling “Wolvenlaan 13b”, café Het
Rode Hert, aanvang 15.00 uur
woensdag 1 februari 2017			
Toneelvereniging Woldbloem: generale voor
de basisschoolleerlingen van “Opa ziedspan”,
café Het Rode Hert, aanvang 19.00 uur
vrijdag 3 februari 2017				
Café Het Rode Hert: Frouluuscafé, vanaf
17.00 uur
vrijdag 3 februari 2017			
Toneelvereniging Woldbloem: uitvoering
“Opa ziedspan”, café Het Rode Hert, aanvang
20.00 uur
zaterdag 4 februari 2017			
Molen Woldzigt: molen open en
demonstratie olieslaan. 13.30-16.30 uur
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Colofon
Vervolg dorpsagenda
zaterdag 4 februari 2017			
Rowolmer Archief: Open Archief van
10.00-12.00 uur
zaterdag 4 februari 2017			
Toneelvereniging Woldbloem: uitvoering
“Opa ziedspan”, café Het Rode Hert, aanvang
20.00 uur
dinsdag 7 februari 2017			
Kerk: koffie-en ontmoetingsochtend
in het Jeugdgebouw voor iedereen van
10.00-11.30 uur
dinsdag 14 februari 2017			
Tennisvereniging: nieuwjaarstoernooi REO-hal.

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw,
Lydia Glas, Sonja Meijer
Adres: Dreesdestraat 16, 9301 GG Roden
E-mail: de.wolmer@gmail.com
Telefoon: (050) 503 22 13
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16
Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact
op met de redactie.
Aanleveren kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com
Volgende inleverdatum: 15 februari 2017
Lever uw bijdrage aan in Word-formaat.
Lever eventuele afbeeldingen apart aan.

woensdag 15 februari 2017			
Vrouwenvereniging: Lezing Slachtofferhulp
SHN Noord door Rineke Cordes

De Wôlmer wordt ongeveer twee weken na
de inleverdatum bezorgd.

maandag 20 februari 2017
t/m
vrijdag 24 februari 2017 School en PSZ
Voorjaarsvakantie

Digitaal archief
Oudere nummers van De Wôlmer staan op
www.dorpsbelangenroderwolde.nl.

donderdag 23 februari 2017			
Reisvereniging De Zwerver: Algemene
Ledenvergadering, café Het Rode Hert,
aanvang 20.00 uur

Sponsors
De Wôlmer wordt mede mogelijk gemaakt
door:
hhMiedema, dakbedekking en
installatietechniek
hhCafé Marten Scheepstra
hhStichting Olie– en Korenmolen Molen
Woldzigt
hhDiaconie
hhVereniging Dorpsbelangen Roderwolde
hhBertus Jansma
hhStichting Openluchtspel Roderwolde

zaterdag 25 februari 2017			
Café Het Rode Hert: 4e avond kaarten en
sjoelen voor inwoners van Roderwolde/
Foxwolde e.o. seizoen 2016-2017, aanvang
19.30 uur
zondag 26 februari 2017			
Culturele Driehoek: Kamerkoor Peize,
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Koos Vrieling Boomkwekerij
Tuincentrum
Hovenierswerken
Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde

Ook voor aanleg en
onderhoud uitgevoerd door
vakbekwaam hoveniers!

www.koosvrieling.nl

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf

Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke
bouw- en isolatiematerialen
Ook voor al uw schilderwerken.
Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006

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

 

n

ken



 

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)

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.

Transportweg 3 - 9301 ZX Roden

café HET RODE HERT

voor al uw voetproblemen

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak:
- koffie/thee
met ons eigenen
gebak,
op donderdag
vrijdagochtend praktijk
- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,
L&M
Haarmode
in
, Kanaalstraat
- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet,
hapjesbuffet,6 Roden
- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels
Dit alles bereid
in onze
eigen keuken
Anneke
Buring

| Hoofdstraat 44 Roderwolde

06 bellen
15 36 voor
41 95een
| e afspraak
info@pedicure-opgoedevoet.nl
U kunt tons
Marga La Crois en
Ancel ten Hoopen
i www.pedicure-opgoedevoet.nl
Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238
ook voor uw diabetische en/of reumatische voet
www.cafehetrodehert.nl

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde
Docent / Kunstenaar
Cursussen / Workshops
(portret / model / landschap /
beginnersworkshop)
Familiefeestjes en Bedrijfsuitjes ook op locatie!

verkoop en reparatie
van alle merken auto’s
Workshop: € 40,- p.p. (incl. materiaal, uitgebreide lunch
met broodjes
en soep etc.)
(nieuw
en gebruikt)

(Thematisch schilderen, gezamenlijk een schilderij maken?
Bel gerust voor informatie)

fokkorijkens.nl / 06-12622511 / fokkorijkens@knpmail.nl

PLUS DE WEERD
HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE
TEL. 050-5032489 - FAX. 050-5032114

PLUS OPGETELD DE BESTE !

Voor al uw bloemen en planten,
rouw-, trouw- en bloemwerk

