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voor al uw voetproblemen

Anneke Buring | Hoofdstraat 44 Roderwolde 
t 06 15 36 41 95 | e info@pedicure-opgoedevoet.nl 

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

op donderdag en vrijdagochtend praktijk 

in L&M Haarmode, Kanaalstraat 6 Roden

ook voor uw diabetische en/of reumatische voet

Familiefeestjes en Bedrijfsuitjes ook op locatie!

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

Workshop: € 40,- p.p. (incl. materiaal, uitgebreide lunch 
met broodjes en soep etc.)

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

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde

Docent / Kunstenaar 
Cursussen / Workshops

(portret / model / landschap / 
beginnersworkshop)

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
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Van de redactie
Lydia Glas

Voor u ligt De Wôlmer in een nieuw jasje. 
De omslag is in kleur en het blad is in een 
handzamer formaat. Wij hopen dat u net 
zo enthousiast bent als wij.

De vakanties zijn weer achter de rug. Wij 
kunnen ons voorstellen dat u vol verhalen 
zit. Schroom dan niet en zet uw vakan-
tieverhalen op papier. U kunt er mooie 
prijzen mee winnen. De inleverdatum 
van de schrijfwedstrijd is verlengd. Meer 
details vindt u verderop.

Zoals u in de vorige Wôlmer heeft kunnen 
lezen heb ik het stokje overgenomen van 
Vera Buring. Wel een spannende uitdaging 
maar na diverse cursussen moet dit hele-
maal gaan lukken. Ik heb er zin in!

Wij wensen u heel veel leesplezier in de 
vernieuwde Wôlmer.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Zomermarkt
Op zondag 9 augustus werd op het terrein 
bij de molen de zomermarkt georganiseerd. 
Het werd een zonovergoten dag, met een 
enorme belangstelling. De hele dag was 
het een komen en gaan van mensen, die 
zich, al dan niet kopende, langs de aanwe-
zige kraampjes en stalletjes bewogen of 
genoten van een hapje en een drankje. Ook 
de molen en de Meul’nkaomer hadden over 
bezoekers niet te klagen. Hulde aan de 
organisatie.

Openluchtspel
Ook dit jaar hadden de Commissie 
Openluchtspelen samen met de spelers 
en vrijwilligers er weer een mooi spek-
takel van gemaakt, waarbij een auto met 
paardentrailer, waaruit een echt paard 
tevoorschijn kwam, te zien was en zelfs 
een veetransportwagen ten tonele werd 
gevoerd.  Het opgevoerde stuk “Wat een 
peerdespul” viel goed in de smaak bij de 
aanwezigen en zelfs de bekende recen-
sent Jacques d’Ancona had er drie sterren 
voor over.  Dat resultaat kon geen van 
de concurrerende openluchttheaters in 
het noorden halen, uitgezonderd Diever. 
Maar Sheakespeare is natuurlijk van een 
ander kaliber. De eerste twee uitvoeringen 
vonden plaats onder uitmuntende weers-
omstandigheden en het theater zat die 
avonden dan ook bomvol. Helaas was het 
niet helemaal droog bij het derde optreden 
en door de weersvoorspelling kwamen er 
minder bezoekers, hetgeen ook op de slot-
avond het geval was. Om toen voor de bui 
klaar te zijn werd er geen pauze gehouden 
tussen het eerste en het tweede bedrijf. Dit 
kon echter niet voorkomen, dat de bezoe-
kers in het laatste kwartier toch nog het 
nodige hemelwater over zich uitgestort 

kregen. Ze waren wel zo sportief om tot 
het einde te blijven zitten. Al met al kan 
de Commissie terugzien op een geslaagd 
seizoen.

Openluchtspel (vervolg)
Op maandag 31 augustus kreeg het open-
luchtspel nog een onverwacht vervolg. In 
de vooravond werd Roderwolde getroffen 
door een wolkbreuk en dat had tot gevolg, 
dat de Hoofdstraat, ter hoogte van de 
ingang naar het dorpshuis, blank kwam te 
staan. De jeugd kreeg hier lucht van en het 
duurde niet lang of een grote schare kinde-
ren, al dan niet in de gaten gehouden door 
hun ouders, genoot volop van een water-
ballet, waarvan menige omstander ook 
een spatje meekreeg. En toen er auto’s met 
grote snelheid door de plas reden, zodat 
het water aan weerskanten hoog op spatte, 
belevenis bij de jeugd het grootst. Drijfnat 
waren ze.
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Run Peizerdiep
Onze oudere jeugd, die zich vermaakt in 
kun Keet Rowolmer Kroketje, had bedacht, 
dat er eens wat bijzonders moest gebeuren. 
En dat leidde tot het organiseren van de 
Run Peizerdiep. Samen met hun soortgeno-
ten van keet Beun in Peize, organiseerden 
ze dit evenement. Het was de bedoeling 
om van keet Beun naar keet Rowolmer 
Kroketje te lopen met een verplicht attri-
buut, waarbij het Peizerdiep moest worden 
overgestoken. De winnaar zou worden 
beloond met gratis frikandellen eten bij 
Alida’s Smulpaleis, de sponsor van de run.
Onze plaatsgenoot Wim Boxen was de 
snelste bij de jongens, maar helaas had hij 
zijn meegenomen vishengel onderweg ach-
tergelaten en werd hij gediskwalificeerd. 

Toch werd zijn prestatie alsnog beloond 
met een portie kroketten. Bij de meisjes 
zegevierde Lisette Barels. Op dit evene-
ment kwamen een dikke honderd kijkers 
af. Heel mooi jongens om zoiets te organi-
seren. Klasse.

Uitdag Culturele Driehoek
Op 6 september opende de Culturele 
Driehoek het seizoen met een Uitdag. 
Hierbij gaven op verschillende locaties 
in het dorp een aantal inwoners acte de 
presence.  In het café Het Rode Hert las 
Albert Boelen eigen gedichten voor, die 
muzikaal ondersteund werden door Bert 
Blaauw op de saxofoon. In de Jacobskerk 
speelden Wolter Gratama,(viool) Frieda 
Hoekstra, (viool) Hella (dwarsfluit) en 
Ramon Balster (cello) werk van Bach. 
Vervolgens zong Esther van Dijk, met 
begeleiding van een koortje twee liederen. 
Bij de molen deed Dirk Magré een djembé 
workshop voor de jeugd. Helaas had zich 
slechts één aangemeld. Maar gelukkig 
waren een aantal volwassenen bereid mee 
te doen. Daarna gaf Fokko Rijkens in zijn 

atelier uitleg over zijn manier van schilde-
ren en kon je zijn schilderijen bewonderen 
onder de begeleidende kletzmer muziek, 
gespeeld door Marijke Mathot (saxofoon) 
en Jan Slotboom (trekharmonica). Na 
afloop speelden in de schuur van het café 
de strijkers nog wat salonmuziek, waaraan 
ook Gjalt Welling op zijn viool meedeed.
Ook dit was een geslaagde middag met veel 
belangstellenden.

Eénzijdig ongeval
Op dinsdag  8 september vond op de 
Hooiweg een éénzijdig ongeluk plaats. Een 
jongedame raakte de macht over het stuur 
kwijt en belandde tegen een boom. De 
bestuurster kwam met de schrik vrij, maar de 
auto was zwaar beschadigd.

De Kop Breed
Vrijdag 11 september was er een heel druk 
bezochte informatiebijeenkomst in Het Rode 
Hert, over de komst van glasvezel in de kop 
van Drenthe. Na de nodige inlichtingen te 
hebben verstrekt, konden de aanwezigen 
zich aanmelden als lid van de coöperatie 
en een abonnement nemen op de aanbie-
ding van één van de twee providers: Plinq of 
Netvisit. Als men dat binnen twee maanden 
doet kost de aansluiting niets. Sluit men later 
aan, dan draait men zelf op voor die kosten. 
Er is geen weg terug, m.a.w. een lang gekoes-
terde wens gaat voor ons in vervulling.

Rowolmer fair
Hoewel het er ’s morgens niet op leek, kon 
de Rowolmer fair plaatsvinden onder ideale 
weersomstandigheden. Een grote schare 
belangstellenden kwam af op een 60 tal 
old timers, die op het sportveld opgesteld 
stonden om de Rowolmer Rondrit te gaan 
rijden. En een nog groter aantal kon hun hart 
ophalen bij de 70 kramen met duizend en 
één artikelen van allerlei makelij. De deel-
nemers aan de fair deden goede zaken. De 
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Redactienieuws! 

HERHAALDE OPROEP SCHRIJFWEDSTRIJD!
Zomerse schrijfwedstrijd van De Wôlmer

De heerlijke zomer ligt weer achter ons. 
Blijkbaar heeft u er erg van genoten, zon-
der veel binnen te zitten. Want op onze 
oproep om een mooi vakantieverhaal in te 
sturen, is weliswaar door de schooljeugd 
massaal gehoor gegeven. De inzendingen 
van volwassenen blijven hier schril bij ach-
ter.  Daarom hierbij een herhaalde oproep 
om uw verhaal in te sturen. Geef onze jury  
veel te doen!

De verhalen mogen oud of nieuw zijn, 
waar gebeurd of fictief (of een beetje van 
beide). We onderscheiden twee catego-
rieën: kinderen die naar de basisschool 
gaan (waaronder ook nog de kinderen die 
nu van school af gaan) en iedereen die niet 
meer tot die groep behoort. We hebben 
mooie prijzen te verdelen: voor de kinde-
ren een waardebon van Bart Smit en voor 
de andere groep een waardebon van de 
zakenkring Roden. We plaatsen de inzen-
dingen in De Wôlmer van oktober.

Voorwaarden zijn dat de verhalen niet 
langer zijn dan 800 woorden en dat we ze 
uiterlijk 10 oktober ontvangen. We kijken 
er naar uit!

sfeer rondom de Doefkamp was bijzonder 
goed, terwijl het in het dorp wel een grote 
chaos leek met al die geparkeerde auto’s 
en fietsen langs de straten. Gelukkig had-
den de verkeersregelaars de zaak goed in 
de hand, zodat alles in goede banen werd 
geleid. Intussen werden de kerk en de molen 
ook nog bezocht in het kader van de Open 
Monumentendagen. Al met al een geslaagd 
weekend. Het leek wel Rodermarkt in 
Roderwolde.

Terugblik op de Zeskamp 
foto’s Lia Kroon



Dit kan uw advertentie zijn.

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

advertenties



 De Wôlmer  september 2015  pagina 9

Advertentie

Op natuurlijke manier fit worden- Power Walk

Op een plezierige manier fit blijven/ worden in de Onlanden. Onder begeleiding 
van een enthousiaste professionele sportleraar uw gezondheid verbeteren, dat is 
ons doel. Power walking is conditioneel of sportief wandelen. Laagdrempelig
Vrijdagochtend van 9.30 tot 10.30 
Start 2 oktober
Prijs totaal 6 lessen voor 48 euro.
Na de les mogelijkheid om te genieten van kopje koffie /thee.

Vr gr. Dineke Bos     Hooiweg 1, Roderwolde
De Essentie      www.deessentie.com  
       opgave: 06-15011108
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HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK

Dineke Bos van De Essentie
Henk van Kalken

Zodra ik het erf oprijd besef ik dat ik me 
op – alweer – een heel bijzondere plek 
bevind. Deze keer onder de rook van 
Roderwolde. Een geheel verbouwde, sfeer-
volle woonboerderij op een met bomen 
en struiken begroeid stuk land, aan de 
Hooiweg nummer 1. Paadjes voeren hier 
naar met gras begroeide open plekken. 
Aan de oostelijke horizon prijkt de skyline 
van Groningen. Dat er hier in de  afgelo-
pen jaren een enorme hoeveelheid werk is 
verricht door Dineke Roffel - Bos (65 jaar), 
eigenares van De Essentie is zonneklaar. 
Dit samen met haar man Willem Roffel (65 
jaar), gepensioneerd, maar nog gedeeltelijk 

– een aantal dagen per week - werkzaam 
bij de gemeente Hoogezand- Sappemeer. 
Dineke vertelt levendig en bevlogen over 
haar bedrijf. Ze blijkt hier ook haar roots te 
hebben: haar geliefde grootouders, Roel en 
Boudien Aukema waren echte Rowolmers.  
Willem werkt mee op de achtergrond; 
grasmaaien en dergelijke.  Dineke doet ‘De 
Essentie’ in feite alleen.

HvK: Wat doet de Essentie?
Dineke: ‘Ik organiseer wandelingen met 
groepen tot maximaal 16 personen: cur-
sussen schilderen of vilten. Ik bied dus 
onderdak aan dit soort activiteiten. Ook 
vergaderingen of opleidingen kunnen hier 
terecht. Etentjes, alles is maatwerk.  De 
activiteiten variëren sterk. Vorig jaar zijn 
we gestart met ‘Power Walk.’ Flink wan-
delen in de mooie, vrije natuur van de 
Onlanden en oefeningen doen, samen met 
een sportleraar. Altijd op vrijdag; het is 
een behoorlijk succes. Verder heb ik op 
zondag in het voor- en najaar een theetuin. 

Deze activiteiten, èn werk als zelfstandig 
verpleegkundige bij particulieren vullen 
elkaar mooi aan.’  

Dus de Essentie organiseert activiteiten?
Dineke: ‘Ja! Met het accent op het voor- en 
najaar.’  

Vertel eens iets over de geschiedenis?
‘De naam komt van de antiekzaak die 
ik vijf jaar lang aan het Zuiderdiep in 
Groningen heb gehad. Daarnaast ben ik 
ZZP-verpleegkundige voor 24 uur per week. 
Toen wij 15 jaar geleden dit huis kochten – 
ik werkte bij het Academisch Ziekenhuis  

- zijn we enorm aan het verbouwen gesla-
gen. Onderwijl voltooide ik de opleiding 
Nurse Practitioner. Toen de verbouwing 
ongeveer gereed was, hadden we een grote 
ruimte om workshops te geven, te vilten, 
te schilderen, te vergaderen of een feestje 
te houden.’

Zomaar, van de verpleging en het antiek in 
de organisatie van creatieve activiteiten en 
dergelijke?
‘Nou, we hadden zoveel ruimte,  dat ik 
dacht: ‘ik kan ook nog wel wat anders 
naast de verpleegkunde gaan doen.’  

Dus de beroepskeuze is eigenlijk tot stand 
gekomen wegens een overmaat aan ruimte?
(lacht): ‘Eigenlijk wel! Daarnaast had ik 
nog veel antieke serviezen over, waar-
door ik dacht: met al die serviezen kan ik 
natuurlijk ook etentjes gaan organiseren.’ 

Hoe zie je de toekomst van jezelf en de 
Essentie tegemoet?
Ze kijkt even in gedachten voor zich uit 
naar buiten. ‘ Ik ga gewoon door met mijn 
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Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Begin schooljaar
Op 17 augustus 2015 is het schooljaar weer 
begonnen. Op de eerste schooldagen heb-
ben we enthousiaste leerlingen mogen 
ontvangen, vakantieverhalen uitgewis-
seld en zijn we gestart met het maken van 
afspraken in de klassen. Op dit moment 
hebben we 45 leerlingen die verdeeld 
zijn over 3 groepen. De bezetting van de 
groepen is door het stoppen van juf Tonny 
Jobing en de uitbreiding van uren van juf 
Marije Hagenauw veranderd. 

Groep 1/2: juf Marije Hagenauw/ juf 
Annie Sikkenga (woensdag, donderdag, 
vrijdag)

Groep 3/4/5 juf Marijke Vrij/ juf Ingrid 
van Dam (dinsdagmiddag)

Groep 6/7/8: meester Hijko Mekkes/ juf 
Marije Hagenauw (vrijdag)

Het schoolteam bestaat verder uit intern 
begeleider Rita Schuurman (woens-
dagochtend) en directeur Erik Beumer. 
Omdat Erik Beumer ook werkzaam is als 
directeur van De Flint in Nietap is hij in 
Roderwolde aanwezig op maandagochtend, 
dinsdagmiddag en woensdagochtend. Op 
vrijdagochtend neemt Hijko Mekkes zijn 
taken waar. 

Afscheid juf Tonny
Aan het einde van het schooljaar hebben 
we feestelijk afscheid genomen van juf 
Tonny Jobing. We hebben er een gezellige 
en leuke dag van gemaakt met workshops. 
Er is die dag geschilderd, gewerkt met klei, 
er zijn cup cakes gemaakt. Daarnaast heeft 
een filmploeg bestaande uit leerlingen van 
de bovenbouw een impressie van de dag 

gemaakt. Aan het einde van de dag hebben 
veel mensen gebruik gemaakt van de gele-
genheid om juf Tonny de hand te schudden.  
Juf Tonny heeft erg genoten van deze dag! 

Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 23 september 2015 gaan 
meer dan 200.000 kinderen uit groep 7 
en 8 van ruim 5.000 basisscholen op pad 
om kinderpostzegels, kaarten en kinder-
pleisters te verkopen. Dit jaar doen ook de 
kinderen van Het Palet mee. We wensen 
hen heel veel succes, want ze helpen met 
hun inzet andere kinderen die het minder 
goed hebben. 

Floralia
De jaarlijkse Floralia vindt plaats op 
31 oktober 2015. Het thema is dit jaar 

“Circus”. Deze activiteit wordt georgani-
seerd door VOOOR. U bent uiteraard weer 
van harte welkom! 

Jarigen

Marijn Venekamp wordt op 27 september 10 
jaar
Luuk Battjes wordt op 3 oktober 10 jaar
Jeffrey van der Veen wordt op 7 oktober 9 
jaar
Kasper Eldering wordt op 8 oktober 7 jaar
Nils ter Steege wordt op 27 oktober 6 jaar
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Groep 3
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Groep 3 (vervolg)
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Afscheid Juf Tonny
Foto’s Harriët Middendorp
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Afscheid Juf Tonny (vervolg)
Foto’s Harriët Middendorp

VOOR DE KLEINE LEZERTJES

Bo en Boe in de boom
Ellis Vertellis

De vakantietijd is weer voorbij. Boe en 
Bo zitten hoog in hun boom bij de school 
wat te soezen en te dromen. Ze worden 
ruw wakker gemaakt door opgewonden 
kinderstemmetjes.

‘Mamma, kom gauw, ik zie Mieke, ik wil 
met haar spelen’ en ‘Pappa je moet doorlo-
pen, de deur gaat dicht!’

‘Wat een drukte’ denkt Boe en knipt sloom 
met zijn ogen. Hij heeft de hele nacht 
gevlogen, hij is moe, hij wil slapen. Naast 
hem zit Bo op dezelfde tak, ze is geschrok-
ken van zoveel lawaai. Wat is dat allemaal 
onder haar boom die ze in de zomer zo 

goed uitgekozen heeft?  Een rustige en 
veilige schuilplek om uit te rusten na een 
nacht van vliegen en muizen vangen. Ze 
wil een slaapje doen maar is ook nieuws-
gierig. Wat gebeurt er allemaal onder haar 
boom? Wie zijn al die kinderen en wat 
doen ze daar eigenlijk?

Eén kindje is een beetje verdrietig en trekt 
zijn mamma niet naar de deur, maar juist 
naar de kant van de weg. ‘Wat is er met 
hem aan de hand?’ vraagt Bo zich af. De 
mamma tilt het jongetje op en veegt zijn 
traantjes weg.  ‘Kom maar mee naar bin-
nen’ zegt de mamma ‘dan gaan we de juf 
zoeken!’ Samen lopen ze naar binnen. Bo 
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wipt een takje lager zodat ze precies door 
het raam van de school naar binnen kan 
kijken. Ze heeft geluk dat het nog steeds 
zomer is én warm, alle ramen staan open. 
Bo kan alles zien en alles horen!

Gelukkig, de juf is er al en ze geeft het jon-
getje dat nog een beetje moet snikken, een 
hand. ‘Ik ben juf Mia’ zegt ze ‘en hoe heet 
jij?’ ‘’Jelle’ zegt het jongetje. Juf praat wat 
met Jelle en met mamma en samen leg-
gen ze zijn mooie nieuwe tas in een grote 
mand. Dan geeft ze Jelle een puzzel van 
een mooie rode brandweerauto. Opeens 
zijn de traantjes weg én vergeten. Samen 
met mamma begint Jelle aan de puzzel. 
Mamma helpt hem op weg, maar hij kan 
het eigenlijk heel goed zelf!

Juf ziet dat hij al goed kan puzzelen en zegt 
tegen mamma dat ze wel naar huis mag 
gaan. ‘Wil je zwaaien Jelle?’ vraagt juf. Dat 
wil Jelle wel en hij loopt met juf naar het 
raam. ‘Dag mamma’ zegt juf. ‘Dag mamma’ 
zegt Jelle. Samen zwaaien ze tot ze mamma 
niet meer kunnen zien. 

Bo kan het allemaal nog wel zien! Bo ziet 
Jelle terug gaan naar de puzzel. Bo ziet 
Jelle in de kring zitten en samen met de 
andere kindjes tekenen. Bo ziet dat Jelle 
zijn appel opeet die in de nieuwe tas zit.  
En als alles klaar is ziet Bo dat alle mam-
ma’s en pappa’s weer terug komen en dat 
de kindjes blij mee naar huis gaan. Boven 
haar op zijn hoge tak zit Boe al lang te sla-
pen.  Bo merkt nu dat ze ook erg moe is en 
knipt haar uilenoogjes toe. Vannacht zal ze 
Boe over alles vertellen.

Boven in de boom bij de school zitten  
twee uilen te slapen en te slapen, de hele 
lange dag. En weet je wat uilen heel goed 
kunnen? Slapen en toch niet uit de boom 
vallen! Is dat niet knap?

Klaverjassen en sjoelen

Café Het Rode Hert seizoen 2015-2016

U bent van harte uitgenodigd om in Café 
het Rode Hert het volgend seizoen te kla-
verjassen of te sjoelen. De data van deze 
gezellige klaverjas- en sjoelavonden zijn 
bekend. Noteer deze alvast in uw agenda.

4 avonden: 
24 oktober, 28 november, 30 januari en 
5 maart

Om 19.30 uur starten we met kaarten en 
sjoelen. Vanaf 19.00 uur is de deur open.

Er wordt gestreden om de wisselbekers 
die nu bij Henk Buring (klaverjassen) 
en bij Stien v.d. Velde (sjoelen), de trotse 
winnaars van het vorig seizoen, staan te 
glimmen. De vierde avond wordt de eind-
stand bepaald. De hoogste scores van drie 
avonden bepalen de eindstand. Dus ook na 
een keer afwezigheid zijn er nog kansen 
om de prachtige wisselbeker te winnen. 
De avondwinnaars gaan ook niet met lege 
handen naar huis…

Jannie en Henk Buring (bij genoeg 
deelname) willen dit seizoen de wedstrijd-
leiding weer op zich nemen. Het zou leuk 
zijn als er veel nieuwe kaarters en sjoelers 
meedoen dit seizoen.De inleg voor 4 avon-
den is € 10,00 hiervoor krijgt u de laatste 
avond een mooie prijs.

Tot ziens op zaterdag 24 oktober



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

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

 

 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 
 

tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 

  Hovenierswerken 



Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12

9301 ZS Roden

Tel. 050 - 501 86 84

Het juiste adres voor alle autoreparaties;

specialist in APK-keuringen (reeds vanaf

� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)
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INTERVIEW

Olga Meyling 80 jaar
Bert Blaauw

Op 1 juli 1935 is Olga de Vries geboren in 
het ziekenhuis te Deventer. Verder groeide 
zij op in ‘t Joppe vlak bij  Epse (Gorssel). 
Daar woonde zij met haar ouders, zus en 
broer tot haar twaalfde in ’t Vriesink. Zij 
ging in Deventer naar de Montessorischool, 
omdat haar vader die mede had opgericht 
en als penningmeester in het bestuur zat. 
Dat was eigenlijk wel logisch, omdat die 
beroepsmatig aan de Twentse Bank ver-
bonden was. Zij heeft in die periode de 
Tweede Wereldoorlog bewust meegemaakt 
en ze kan zich de beschietingen op de trei-
nen, die vlak bij haar huis langs reden nog 
goed herinneren. Na de oorlog verhuisde 
het gezin naar Hengelo, omdat haar vader 
werd overgeplaatst. In 1947 deed Olga 
vanuit Deventer toelatingsexamen voor 
het gymnasium in Hengelo. Na het beha-
len van het diploma Gymnasium A ging ze 
rechten studeren aan de Universiteit van 
Amsterdam. In haar jeugd was ze toege-
treden tot de padvinderij en ook kreeg ze 
pianoles, maar mede doordat haar vader 
viool speelde, trok dat instrument haar 
meer. Dat is belangrijk voor haar verdere 
leven geweest, want hierdoor kwam ze via 
het studentenorkest in Amsterdam terecht 
in het Nederlands Studenten Orkest en 
heeft ze meegespeeld o.a. in concerten 
te Luik en Berlijn. Toen Olga in de eerste 
klas van het gymnasium kwam, zat Otto 
Meyling daar al in. Jaaaren later bleek dat 
hij toen al stiekem een oogje op haar had. 
Toen Otto’s oudste broer met de zus van 
Olga in het huwelijk trad en ze beiden 
ceremoniemeester waren bij de festivitei-
ten en dus meer contact kregen, bloeide er 
iets op. Olga studeerde in 1959 af en toen 
zijn ze ook verloofd. In 1960 werd ze aan-
genomen als juridisch medewerker bij de 

ANWB in Den Haag. Daar is ze lid gewor-
den van de Ned. Ver. van Vrouwen met 
een Hogere Opleiding VVAO en van een 
amateur symfonieorkest. In 1961 zijn ze 
getrouwd en in Delft gaan wonen. In 1964 
is Jacomine daar geboren. In die tijd was 
het zo, dat je moest stoppen met werken 
als je een kind kreeg. Dat was voor Olga en 
Otto financieel best lastig, want Otto was 
nog niet klaar met zijn studie. Het gezinne-
tje verhuisde naar Amsterdam, omdat Otto 
daar een afstudeerplek kon krijgen bij een 
architect. Gelukkig kon Olga voor 20 uur 
voor haar werk freelance van daaruit blij-
ven doen. Dat was toen uniek. Otto vond 
na zijn afstuderen een vaste baan maar na 
de geboorte van Lucia wilden we graag 

“naar de grond”! Hij vond werk bij architect 
Sterenberg in Ter Apel. Olga vertelt, dat ze 
letterlijk “met vlag en wimpel” zijn binnen-
gehaald, omdat ze daar op Koninginnedag 
1968 naar toe zijn verhuisd. Na eerst in een 
huurwoning gewoond te hebben, besloten 
ze in 1971 (het jaar waarin zoon Marten 
geboren is) zelf een huis te bouwen. Met 
4 collega’s maakten ze een plan voor 4 
geschakelde bungalows. De gemeente 
Vlagtwedde was daar erg blij mee. Binnen 
6 weken was de bouwvergunning rond. 
Intussen deed Olga de huishouding en 
zorgde voor de kinderen. Daardoor kreeg 
ze contacten en kwam ze in de oudercom-
missie van de kleuterschool. De VVAO 
bestond in 1968 50 jaar en overal in het 
land namen afdelingen het initiatief voor 
het oprichten van een peuterspeelzaal te 
samen met andere leden van vrouwenver-
enigingen. Zo ook in Ter Apel. Daar startte 
de schoolarts de voorbereiding etc. Olga 
was medeoprichtster van stichting en na 
de opening in allerlei functies actief, o.a. 
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als hulpleidster. Begin 1969 is ze ook lid 
geworden van het Drents Kamerorkest  
(vanaf 1972 Symfonieorkest) in Emmen. 
Vanaf 1972 – 2000 is ze secretaris van het 
bestuur geweest en daardoor heeft ze veel 
van de provincie Drenthe leren kennen. 
Otto wilde meer voor zichzelf begin-
nen en moest toen vaak in Groningen 
zijn. Vanwege de afstand zochten ze een 
woonplek in de buurt. Ze hebben wel 
40 keuzemogelijkheden bezocht en uit-
eindelijk is het Sandebuur geworden. In 
1979 zijn ze hier komen wonen; omdat 
het huis, droomhuis geworden. Toen de 
kinderen  groter werden wilde ze graag 
wat meer met haar vak gaan doen en zo 
kwam ze in 1981 in het bestuur van de       
St. Ombudsvrouw Drenthe. Hierdoor 
maakte zij kennis met het werk van het 
Vrouwenbureau. Bij de MBO-SD in Assen en 
de HBO-MW in Groningen heeft ze enkele 
jaren lesgegeven in staatsrecht, strafrecht 
en familierecht. 

In 1987 werd er bij de Provincie Drenthe 
een nieuwe ombudsvrouw,  in 1975, het 
jaar van de Vrouw een initiatief van de 
vrouwelijke leden van de Provinciale 
Staten , gevraagd. Olga besloot te sollicite-
ren en ze kreeg de functie, die ze tot haar 
63e heeft bekleed. Nu geniet ze van haar 
pensioen en de 6 kleinkinderen. Daarnaast 
zet ze zich in voor De Meulenkaomer. En 
ze speelt – nog steeds – in het DSO. Op de 
vraag welk cijfer ze het leven zou geven, 
zegt ze volmondig: een 8. Als ik vraag 
of ze nog wat kwijt wil, geeft ze aan, dat 
de eerste 15 jaar        (van de 36)  hier op 
Sandebuur toch de leukste waren. Het 
gehucht is in de loop der jaren heel erg 
veranderd. Langzamerhand verlies je je 
contacten en ook  ken je de meeste mensen 
in het dorp niet meer. En ik denk, dat zij 
daarin niet de enige is.

Bewonersbijeenkomst glasvezel 
‘De Kop Breed’ groot succes!

In het ‘Rode Hert’ in Roderwolde is op 
vrijdagavond 11 september de 3e bewoners-
bijeenkomst gehouden voor de aanleg van 
een glasvezelnetwerk in de kop van Drenthe. 
Op deze zeer druk bezochte bijeenkomst is 
aandacht besteed aan het feit dat de aanleg 
van het glasvezelnetwerk nu definitief kan 
beginnen, mits voldoende deelnemers zich 
hebben aangemeld. De provincie Drenthe 
heeft vorige maand een lening beschikbaar 
gesteld aan de coöperatie ‘De Kop Breed’ 
om de aanleg van het netwerk mogelijk te 
maken. Door deze ondersteuning kan een 
marktconform aanbod worden gedaan aan 
alle bewoners in de kop van Drenthe.
Twee providers (Plinq en Netvisit) hielden 
een presentatie over hun aanbod. Ze werden 
geïnterviewd door Evert Blansjaar (directeur 
van de nieuwe coöperatie).
Vele belangstellenden hebben zich reeds 
aangemeld en een abonnement afgesloten! 
Het is belangrijk dat u zich vóór 1 novem-
ber inschrijven bij de coöperatie en zich 
aanmelden bij een van de providers, zodat 
u gratis worden aangesloten. Beslist u later 
om mee te doen, dan worden aansluitkosten 
in rekening gebracht. Heeft u al een keuze 
gemaakt? Of heeft u nog twijfels?
Laat u zich informeren door de werkgroep-
leden van de coöperatie De Kop Breed. 
De namen vindt u op de website van De 
Kop Breed www.dekopbreed.nl. (foto Joris 
Brouwer)
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Uitnodiging vrijwilligersfeest 9 oktober 2015
Beste vrijwilliger,
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk Noordenveld 
organiseert dit jaar weer een feest voor alle 
vrijwilligers in onze gemeente. Op deze 
wijze willen wij u bedanken voor uw inzet. 
Vrijwilligers verzetten samen heel veel werk 
voor de samenleving in Noordenveld en dat 
werk zou zonder u niet gedaan kunnen wor-
den. Wij nodigen u dan ook van harte uit om 
op vrijdag 9 oktober in de Brinkhof te Norg 
bij het vrijwilligersfeest aanwezig te zijn. We 
beginnen met een welkomstdrankje en aan-
sluitend is er een buffet. Vanaf 17.00 uur bent 
u welkom, de officiële opening is om 17.30 
uur door wethouder Gerrit Alssema. Daarna 
volgt er een gezellige avond met de band 
Tismawajewendband uit Raalte. Zij brengen 
vrolijke muziek van soul tot rock, blues, latin, 
mambo, classics of oldies. De band maakt 
er een feest van en het publiek wordt er 
intensief bij betrokken. Wij willen u vragen 
de datum alvast te noteren in uw agenda. U 
kunt zich nu ook alzaanmelden via de mail  
vrijwilligersfeest2015@welzijninnoordenveld.nl 
met vermelding van uw naam, adres, het 
aantal personen en namens welke organisatie 
u zich aanmeldt. U kunt ook bellen met het 
Steunpunt, tel. 050 3176500, of bij de balie 
langskomen van WiN aan het Inwonersplein, 
Schoolstraat 50 te Roden (tegen over Albert 
Heijn).
Met vriendelijke groet, Het Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Noordenveld. Welzijn in 
Noordenveld.

Fietsoriënteringsrit 2015 
Op zondag 30 augustus organiseerde 
Dorpsbelangen weer de jaarlijkse fietsori-
enteringsrit. Hier gaat natuurlijk wel enige 
voorbereiding aan vooraf! Willem van der 

Velde bedenkt al vele jaren de route en maakt 
hier dan een lastige beschrijving bij. De vrij-
dag voor de daadwerkelijke tocht fietst een 
afvaardiging van het besuur dan de route 
om te controleren of alles klopt en of er geen 
wegen plotseling afgesloten zijn voor verkeer.
Zo ook dit jaar. De beschrijving stuurde ons 
richting Lieveren. Daar zou op de fietszon-
dag ook de jaarlijkse Liefair zijn. De bedachte 
route was daarom niet te fietsen en er moest 
een kleine aanpassing gemaakt worden. De 
deelnemers hebben dit vernomen: een grote 
lus om Lieveren heen! Maar dus maar goed 
dat er voor-gefietst wordt!
Het weer was zondags prachtig. Er stond 
wel wat wind, maar dat mocht de pret niet 
drukken. Maar liefst 43 personen verschenen 
aan de start en in 15 equipes werd gestreden 
om de hoofdprijs. Die ging uiteindelijk naar 
Grietje en Rina ter Steege en Liene. Zij kregen 
in totaal slechts 4 strafpunten!
Voor de volledigheid de top 3:
1. Grietje en Rina ter Steege en Liene 
 4 strafpunten
2. Jannes en Roelie van Zanten  
 7 strafpunten
3. Hendrik en Rika Speelman  
 8 strafpunten
4. Roel en Rens van Zonneveld &   
 Trienko en Lucy Braam  
 9 strafpunten
5. Lammi Pater en Jannie Stoffers  
 11 strafpunten
De poedelprijs was dit jaar voor Arjen 
Speelman en Dorien Bolhuis, het aantal straf-
punten noemen we maar niet…
Na afloop konden we buiten heerlijk nagenie-
ten onder het genot van een hapje en drankje 
en is er nog volop bijgekletst. Op naar de 
editie van 2016! 
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Dorpshuis

2e Rowolmer Rondrit een succes
Ronald ter Steege

Twee jaar geleden besloten we op het 
laatste moment om de oldtimers die er in 
het dorp zijn op het terrein van de fair te 
zetten. We hadden toen niet kunnen ver-
zinnen dat er 2 jaar later bijna 70 oldtimers 
zouden staan tijdens de tweede Rowolmer 
Rondrit! De oudste auto dit jaar kwam uit 
1928 en de ‘nieuwste’ uit 1989, toch ook 
alweer 26 jaar oud. Zoals iedereen weet die 
mij ook maar een beetje kent is dat hele-
maal mijn ding.

De Rowolmer Rondrit is een rondrit die 
uitgezet wordt door middel van het Bol-
Pijl principe. Het routeboek bestaat uit een 
hele serie kleine situatieschetsen waarbij 
staat na hoeveel meter deze aanwijzing 
opgevolgd moet worden. 

Het is een veel 
gebruikt naviga-
tiesysteem voor 
rondritten maar ook 
voor rally’s op snel-
heid. We proberen 
de route  zo goed 
mogelijk te beschrij-
ven omdat voor 

ons de nadruk ligt op het genieten van de 
omgeving in combinatie met het rijden met 
de oldtimers. Om toch een spelelement te 
hebben zodat aan het eind van de dag een 
winnaar bepaald kan worden, staan er op 
een aantal plekken langs de route bordjes 
met letters die genoteerd moeten worden. 
Hier hebben we wel wat ‘slinkse’ dingen 
mee uitgehaald zodat de mannen van de 
jongens gescheiden worden. Of beter, de 
vrouwen van de meisjes, aangezien die 
vaak navigeren. En het is algemeen bekend 

dat de navigator de baas is in de auto. Na 
de start is er van elke deelnemer een 
fotogemaakt door een huisfotograaf (en 
deelnemer in zijn Kever) Joris Brouwer. 
Als aandenken krijgen alle deelnemers 
deze foto nog toegestuurd.

We zijn begonnen met het organiseren van 
de rondrit als bij-evenement van de fair 
om zo extra publiek te trekken. Intussen 
vullen de beide evenementen elkaar heel 
mooi aan met elk hun eigen publiek die 
toch ook wel op de fair of bij de oldtimers 
gaan kijken.

Dick Bathoorn heeft dit jaar twee prach-
tige routes uitgezet die beide rond de 50 
km lang waren. Ik ben met het uitzet-
ten en het controleren van het routeboek 
op diverse voor mij onbekende plekken 
geweest. Dit terwijl we in totaal nog geen 
25 km van huis waren. Het eerste rondje 
ging globaal over Norg en de tweede over 
Haren. Ook onverharde wegen zijn een 
vast onderdeel van de routes. Dit zorgde op 
het laatste moment nog voor een uitdaging. 
Toen Peter Hut en ik op vrijdagavond voor 
de laatste keer de route gingen controle-
ren was de zandweg door de Kleibos nog 
goed begaanbaar. Dit ging echter de na de 
regen van zaterdagnacht niet meer op…. 
Daar kwamen we 10 minuten voordat de 
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eerste deelnemers op die plek aan zouden 
komen achter. We hebben toen snel een 
van onze ervaren verkeersregelaars (Jaap 
Krul) ter plaatse gebracht en hij heeft de 
deelnemers omgeleid. Twee deelnemers 
waren intussen ons al voor geweest en zijn 
toch door de Kleibos heen gekomen. Laten 
we zeggen dat ze wel wat te poetsen had-
den bij thuiskomst.De deelnemers kregen 
tijdens de tussenstop het terrein van de 
fair een lunch die voorbereid was door 
de vrouwen van de fair commissie. De 
soep (met balletjes en worst !) en bolletjes 
vielen goed in de smaak en bij deze nog-
maals een compliment voor iedereen die 
hieraan heeft meegeholpen. Helaas vielen 
twee deelnemers al uit voor de start van de 
rondrit. Je blijft altijd bezig met die oude 
auto’s maar dat is onderdeel van de hobby. 
Een van de uitvallers is door de chauffeur 
van de bezemwagen (Jan Jaap Venema) als 
service naar huis gebracht met de truck 
van Bathoorn Autoschade.Samen met de 
fair kunnen we terugkijken op een zeer 
geslaagde dag met veel publiek. Ik verheug 
me nu al volgend jaar!

Geslaagde Rowôlmer fair
Ellen Ypee

Op zondag 13 september vond alweer voor 
de vierde keer de Rowolmer Fair plaats. In 
korte tijd is deze fair uitgegroeid tot een 
publiekstrekker van formaat. Vele bezoe-
kers liepen langs de grote variatie aan 
kramen (maar liefst 75 dit jaar!) en geno-
ten van een hapje en drankje op één van 
de terrassen. De jaarlijkse verloting met 
als hoofdprijs een ballonvaart gesponsord 
door Dijkstra ballonvaarten, is dit keer 
gewonnen door Jantje Baving uit Roden.  
Ook de Rowolmer rondrit was een groot 
succes. Ruim 60 oldtimers verschenen aan 
de start voor een tweetal rondritten door 
onze prachtige regio. 

Het was een drukte van belang in het dorp. 
Maar mede door de inzet van de enthou-
siaste vrijwilligers van de organisatie, kan 
men terugkijken op een zeer geslaagde dag. 
Een evenement waar we als dorp trots op 
mogen zijn!
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Vrouwenvereniging Roderwolde

Op bezoek bij de Cazemierboerderij in Tolbert en Woudagemaal Lemmer

19 augustus 2015 gingen we met een groep 
van 18 leden naar de Cazemierboerderij 
annex Dorpshuis in Tolbert. We kregen 
eerst een uitleg over de maquette van 
Tolbert uit het jaar 1916. De maquette was 
enkele jaren geleden gemaakt, op schaal 
1 op 10. De Cazemierboerderij, de ijsbaan, 
melkfabriek, familie Eeuwsum, het kerk-
hof bepaalde huizen en bepaalde families. 
De mevrouw vertelde luid en duidelijk en 
Rieks Drewes een geboren Tolberter en 
ons allen bekend van onze vroegere kleu-
teronderwijzeres Juf Jetty wees alles aan. 
Daarna konden we in de kamers, de bed-
steden, de kleding uit die tijd, de kelder en 
het buitengebied bekijken. Het was voor 
enkele van onze leden nostalgie want ze 
waren nog bijna familie van de mensen die 
de rondleiding gaven, tenminste dat dach-
ten ze. En daarna volgde onze High Tea, 
het zag er perfect en netjes uit. Allemaal 
heerlijke dingen zoals kleine appeltaart, 
cake, koekjes, snoepjes, broodjes, warme 
hapjes, heerlijke soorten thee. En tussen 
het eten door werd er gezellig gekeuveld 
en gelachen. Voldaan en verzadigd gingen 
we om ongeveer 5 uur weer terug naar 
huis in een snikhete auto die de hele mid-
dag in de zon had gestaan.

12 september 2015, Deze zaterdag, tevens 
open monumentendag gingen we met een 
groep van 11 dames naar Lemmer. Daar 
kregen we eerst een rondleiding in het 
Woudagemaal. De mevrouw vertelde over 
hoe het Woudagemaal ontstaan was en 
dat ze vroeger tot aan Urk aan toe kon-
den kijken, maar dat dat over was toen 
in 1940 de Noord Oost polder gereed 
kwam. Het Woudagemaal is nog 2 keer 
per jaar in gebruik om te controleren en 
of ze iets moeten repareren en om nieuwe 
vrijwilligers op te leiden. In 1997 zijn ze 
lid geworden van het Werelderfgoed en 
daardoor moeten ze alles in oude staat her-
stellen. De schoorsteen is 60 m. hoog is en 
door bliksem een keer verwoest daardoor 
konden ze nog een keer de schoorsteen 
opbouwen. In de steenkolenloods hebben 
alle buizen een andere kleur zodat je kunt 
zien wat er door heen loopt zoals, olie, 
lucht, stoom, water. Het was een hele leuke 
en leerzame rondleiding. Daarna gingen 
we met de bus naar het centrum waar we 
hebben gegeten en genoten van alle boten 
met vlaggetjes die in het water lagen, van 
de mensen in klederdracht, van de woon-
wagens die we mochten bekijken, de oude 
tractoren en auto’s die aan de kant van het 
water stonden, de oude ambachten zoals 
poontjes roken, ijzer smeden, scheeps-
touwen maken en nog veel meer. En het 
mooie weer erbij, dat maakte deze dag 
voor ons helemaal compleet.



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
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Rowolmer Archief

Nu de zomer voorbij is beginnen alle 
verenigingsactiviteiten weer. Ook het 
Rowolmer Archief heeft de deuren de 
eerste zaterdag in september van 10.00 tot 
12.00 uur geopend voor belangstellenden. 
Niet dat het storm liep, hoor! Maar toch! 
Het is misschien goed om nog eens aan te 
geven dat het archief iedere eerste zater-
dag van de maand ‘s morgens van 10.00 tot 
12.00 uur open is. Iedereen die wat te mel-
den heeft over de historie van Roderwolde 
en omgeving of die daar wat over wil 
weten is welkom. Wanneer vragen niet 
direct beantwoord kunnen worden wordt 
geprobeerd het antwoord alsnog te vinden 
en krijgt de vrager later antwoord. Ook 
materiaal over ons gebied is welkom. In 
het meinummer van De Wôlmer stonden 
twee vragen over verschillende onderwer-
pen. De ene vraag ging over een liedje. De 
tekst ervan was niet volledig en de vraag 
was of iemand die volledig wist te maken. 
Helaas is daar geen reaktie op gekomen. 
De andere vraag ging over gewoontes op 
de Waalborg. Een familielid van vraagster 
heeft vroeger op de Waalborg gewerkt. In 
de tijd dat ze in deze omgeving gewerkt 
en gewoond heeft heeft ze een karaf met 
inscriptie gekregen. Binnen de familie 
van vraagster was het de vraag of ze die 
op de Waalborg had gekregen. Toen de 
karaf nog eens goed bekeken werd bleek 
dat het jaartal 1874 erop vermeld staat. Op 
de in mei gestelde vraag werd gereageerd 
met de mededeling dat hierover wel iets 
te vinden zou zijn in o.a. het boek ROWOL 
TOENDERTIED. Uit verder onderzoek is dui-
delijk geworden dat de dame in kwestie in 
1874 al niet meer op de Waalborg werkte. 
Ze heeft er wel gewerkt bij de familie Jan 
Bandringa. Deze familie woonde daar van 
1862 tot 1877. De werkneemster heeft 
van 1869 tot 1874 (75?) bij de weduwe 

Rademaker in Foxwolde gewoond en 
gewerkt (Foxwolde 162). De dame is in 
1875 getrouwd en is toen naar De Zulthe 
verhuisd. Het lijkt voor de hand te liggen 
dat ze de karaf in 1874 van de weduwe 
Rademaker heeft gekregen die intussen 
was hertrouwd met Albert Elting.    

Uit “Drenthe”, Provinciaal Drents 
Maandblad, jaargang 22, april 1951, blz. 54.
Drenthe en de Jenever (door R.D. Mulder)

(…) Doch niet alleen in de steden, ook op 
het platteland was de jeneverroes doorge-
drongen. Bij allerlei gelegenheden, te pas 
en te onpas, werd in het midden van de 
vorige eeuw in Drenthe jenever geschon-
ken, dit laatste in de dubbele betekenis van 
het woord: “Op de meeste boelgoederen, 
verkopingen en verhuringen stroomt de 
jenever, kosteloos aangeboden, ja opge-
drongen. Voor eenige jaren werd onder 
Roderwolde een knaap zoveel jenever 
opgedrongen, dat hij weldra stierf”, aldus 
een bericht uit 1844, waarin verder als 
“navolgenswaardige bijzonderheid” wordt 
vermeld, dat bij de hooilandsverhuringen 
in Roderwolde voortaan geen jenever maar 
bier kosteloos zal worden geschonken.
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Culturele Driehoek

Verslag van de Culturele Uitdag Roderwolde 
6 september 2015
Afgelopen zondag 6 september was de 
Culturele Uitdag van Roderwolde. De  
Culturele Driehoek Roderwolde had een 
rondwandeling langs culturele locaties 
in Roderwolde georganiseerd met allerlei 
activiteiten, waar die middag 80 personen 
op afkwam en het weer na de regenachtige 
zaterdag gelukkig goed meewerkte. In ’t 
café het Rode Hert was de aftrap met zeer 
sfeervol voorgedragen gedichten van en 
door Albert Boelen, dit eenvoudig maar 
erg leuk muzikaal omlijst door het saxo-
foonspel van Bert Blaauw. Vervolgens 
wandelde men naar de Jacobskerk, waar 
Hella Balster, fluitiste, een prachtig fluit-
concertje van Mozart speelde, wat werd 
gevolgd door een Aria uit de opera van 
Orpheus en de Habanera uit de Opera 
Carmen van  G. Bizet, gezongen door 
Esther van Dijk. Zij en Hella werden fan-
tastisch begeleid door de violisten Wolter 
Gratama, Frieda Hoekstra, Gjalt Welling 
en de jeugdige Ramon Balster op cello. 

Nog vol van deze prachtige klanken liep 
men verder naar de Molen Woldzigt. Daar 
zat Dirk Margré de mensen op te wachten. 
Hij vertelde vol overgave over het djembé 
spel en liet met een aantal cursisten en 
medebelangstellenden buiten voor de 
molen nog een paar prachtige ritmische 
nummers horen.

In het Atelier van Fokko Rijkens kon men 
daarna terecht. Eerst werd er een korte 
uitleg gegeven door Fokko over zijn schil-
derkunst vol fantasie, vrijheid, realisme en 
abstraheren.

Tijdens het bekijken van de schilderijen 
werden de mensen in ’t atelier verrast door 

het samenspel van Marijke Mathot, saxo-
foon en Jan Slotboom, trekharmonica, die 
een 5 tal Klezmers speelden.

Terug in ’t café Het Rode Hert werden de 
mensen ontvangen in de grote zaal door de 
kunstenaressen AnneMarie Beekman, die 
daar een kleine expositie had van kunst-
foto’s met als thema “Het bos ontbloot” en 
de kunstenares Hannie Bushoff met haar 
expositie van stokkenvogels in beweging. 
Beiden zijn geïnspireerd geraakt door vor-
men in bomen en takken.

Een gelegenheidsorkestje bestaande uit  
Wolter Gratama, Frieda Hoekstra en Gjalt 
Welling plezierden iedereen nog met heer-
lijke salonachtige muziekstukjes, dit onder 
een genot van een kopje thee, koffie of een 
andersoortig drankje. Men kon terugkijken 
op een heerlijke middag vol cultuur, uitge-
voerd door musici en kunstenaars vanuit 
Roderwolde zelf. Het culturele seizoen van 
de Culturele Driehoek Roderwolde kan 
weer beginnen.
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Zondag 8 november 2015 15.00 uur, Café het 
Rode Hert
'Tous les oiseaux d’ Europe'
Vocal Group uit Groningen o.l.v. dirigent 
Hans Kaldewey.
Zij verrassen het publiek met vocale versies 
van nummers van Queen, Beyoncé, Pharell 
Williams en Peter Gabriel. Soms zijn dat 
bekende nummers, maar vaak ook juist de 
nog niet zo bekende pareltjes. Kom kijken en 
luisteren en laat u verrassen!
Voor meer informatie website.tlode.nl 

Zondag 13 december 2015 15.00 uur, 
Jacobskerk
winter-kerst programma : GAUDETE!
Project koor Focus Vocaal o.l.v. Elzemien 
Brouwer
Op het programma staat onder meer het 
stuk 'Gaudete' met
percussie (arrangement Michael Engelhardt)

-'Blow blow thou Winterwind' van John Rutter 
in een bewerking voor vrouwenkoor, Come in, 
come in - Abbie Betinis Hail
Christmas day - Abbie Betinis Ria - Ola Gjeilo 
Voor meer informatie www.focusvocaal.nl

Woensdag 7 oktober 2015, 14.30 uur in Café 
Het Rode Hert te Roderwolde. 
Tijdens oktober kindermaand organiseert 
de Culturele Driehoek in samenwerking 
met de Activiteitenladder Roderwolde een 
workshop componeren met muziek door 
Frieda Hoekstra.

Motto: (met) muziek moet je spelen. 
Op een ontspannen manier probeert 
Frieda jullie de basisprincipes van muziek 
maken bij te brengen. Met eenvoudige 
middelen komen ritme melodie en har-
monie aan de orde. Aan het einde hopen 
we samen een eenvoudig muziekstukje te 
kunnen maken. 

Frieda woont in Roderwolde en sinds 1982 
speelt Frieda met veel plezier als violiste in 
het Noord Nederlands Orkest. Maximaal 
15 kinderen, leeftijdsgroep vanaf groep 4.

Opgeven voor 30 september:                       
Via het reserveringsformulier www.cultu-
reledriehoekroderwolde.webxpress.nl of 
bij Café Het Rode Hert 050-5034238.

RECEPT VAN DE MAAND

Sperziebonen met 
spek en satésaus 

Voor 4 personen.
300 gr. Rijst
500 gr. Sperziebonen
2 el olie
250 gr. Gerookte spekreepjes
2 uien, gesnipperd
kroepoek
Satésaus naar keuze (ongeveer 300 ml.)

Rijst koken. Sperziebonen beetgaar koken. 
Olie verhitten en spekreepjes knappe-
rig uitbakken. (ik doe dit in een droge 
koekenpan). Ui toevoegen en 2 minuten 
meebakken. Sperziebonen afgieten en door 
het spek-uimengsel scheppen. Alles nog 1 
minuut bakken. Satésaus erdoor scheppen.

Serveren met de rijst en de kroepoek.Voor 
een vegetarisch gerecht de spekreepjes 
weglaten en serveren met plakjes gekookt 
ei.
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tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 

  Hovenierswerken 



Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12

9301 ZS Roden

Tel. 050 - 501 86 84

Het juiste adres voor alle autoreparaties;

specialist in APK-keuringen (reeds vanaf

� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)
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Zwaluwen
Harry Boerema 

In mijn garage broeden elk jaar een aan-
tal boerenzwaluwen. Ze nemen al lang 
niet meer de moeite om elk jaar weer een 
nieuw nest te bouwen maar maken gebruik 
van de nesten uit eerdere jaren. Even 
een beetje opknappen zodat de eitjes in 
een zacht bed worden gelegd. Zwaluwen 
nemen het niet zo nauw met hygiëne. Ze 
laten overal maar wat vallen. Wanneer er 
jonge zwaluwen worden geboren, valt er 
altijd veel poep uit het nest. In mijn garage 
heb ik daar wat op gevonden. Ik hang 
een emmer onder het nest en vang alles 
op. Na het uitvliegen, komen de zwalu-
wen ’s nachts altijd terug om in de garage 
te slapen. Daarvoor heb ik zitplaatsen 
gemaakt. Die kiezen ze ook graag om te 
slapen en om hun behoefte te doen. Zand 
erover en de zaak is weer netjes. Eind juli 
dacht ik dat het wel gebeurd zou zijn met 
de broeddrift echter, daarin heb ik mij 
vergist. Uitgesproken boven mijn auto 
ontdekte ik half augustus een nieuw nestje 
met jongen. Dat was vooral te zien aan de 

poep op de motorkap van de auto. Dus, 
de emmer maar weer opgehangen. Op 28 
augustus zijn de jongen uitgevlogen maar 
keren ’s avonds met de hele familie weer 
terug om te slapen en de rest. Op 31 augus-
tus regende het pijpenstelen. Ik dacht, 
dat wordt vandaag honger leiden voor de 
zwaluwen maar, daarin heb ik mij vergist. 
Toen ik de krant uit de bus wilde halen 
zag ik meer dan tien zwaluwen hen en 
weer jagen onder de lindeboom voor mijn 
huis. Ondanks de zware regenval bleven 
ze maar door gaan met jagen. Kennelijk 
bevond zich daar een zwerm muggen die 
zorgden voor het ontbijt die ochtend. Ik 
heb het schouwspel onder mijn paraplu 
met verbazing aangezien. De kans dat het 
laatste broedsel de lange reis naar Afrika 
zal halen is gering. Daarvoor hebben ze 
nog niet voldoende krachten opgebouwd. 
Dit soort zwakke trekvogels blijkt vaak 
weer voer voor andere vogels. Zo gaat dat 
vaker in de natuur.

Gratis kennismaken:
Djembé spelen in Roderwolde
Altijd al een keer de Afrikaanse djembé willen bespelen?

Weet je niet of het wat voor jou is? Dan is dit je kans.

Op woensdag 7 oktober aanstaande kun je 

gratis kennismaken tijdens een proefles

in de molen van Roderwolde

van 19:00 - 20:15 u.

Vooraf opgeven is wel noodzakelijk.

www.djembe-roden.nl / Tel 050-3642668 / info@dilmarah.nl.

advertentie
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Het belangrijkste nieuws over De 
Onlanden deze zomer is natuurlijk de 
geboorte van twee jonge ottertjes in ons 
gebied. We wisten dat er een otter zat, 
zelfs dat het er twee waren, maar dat er nu 
al jongen zijn geboren is helemaal geweldig. 
De otters hebben De Onlanden ontdekt 
en ze voelen zich er thuis! De kans dat we 
ze in levende lijve te zien krijgen is echter 
vrijwel nihil, ze zijn namelijk zeer schuw 
en bovendien zijn ze vrijwel uitsluitend ’s 
nachts op pad. Mochten er zich binnenkort 
ook bevers in het gebied vestigen (en dat 
gaat vast gebeuren), dan is de kans dat je er 
een tegenkomt een stuk groter. Maar ook 
dat zal een zeldzaamheid zijn. 

Het is jammer dat we “in het veld” eigen-
lijk maar weinig zien van al dat prachtige 
leven dat zich op en onder het wateropper-
vlak afspeelt. Daar moet je veel geluk en 
vooral heel veel geduld voor hebben. De 
Drentse filmmakers Henk Bos en Janetta 
Veenhoven uit Assen hebben dat geduld 
(en de tijd, want het is hun vak) en zien 
ongelooflijk mooie dingen in de natuur, 
die ze dan ook met de camera weten vast 
te leggen. Hun schitterende films over de 
Drentse natuur zijn dan ook een openba-
ring. Je ziet bij hen pas goed hoe bijzonder 
ons landschap en de daarbij behorende 
flora en fauna is.

Hun nieuwste film, die momenteel in 
roulatie is, geeft ons een unieke blik op 
de flora en fauna van de Drentse wateren. 
Weliswaar zijn daar geen opnamen van De 
Onlanden bij, maar veel van de beelden 
zouden evengoed hier opgenomen kunnen 
zijn. Reden genoeg om hen uit te nodigen 
deze film in Roderwolde te komen verto-
nen. Op vrijdagavond 9 oktober is de film 
Waterland Drenthe in Café Het Rode Hert 
te zien. 

In 2008 is de bever teruggehaald naar het 
noorden. Dat bleek een goede greep te 
zijn geweest, want inmiddels zijn diverse 
jongen gesignaleerd. De nakomelingen van 
de bever zijn de voorlopers van een hele 
nieuwe generatie bevers die in de toekomst 
hopelijk ook De Onlanden gaan bevolken. 
Henk en Janetta maakten prachtige opna-
men van het dier in zijn ruige woongebied.

De bever in Drentse wateren
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Het allereerste item dat gereed was voor 
Water Land Drenthe was dat van de ijsvogel. 
Ruim 7 weken lang volgden de natuurfil-
mers het wel en wee van een koppeltje 
ijsvogels. Resultaat: een prachtig verhaal 
over twee wonderschone zeer kwetsbare 
vogeltjes die hun best doen om voor een 
gezond nageslacht te zorgen.

Liefhebbers van de duiksport worden 
vooral aangetrokken door het leven in 
heldere zeeën en diepe meren, maar de 
wondere wereld in de Drentse sloten en 
plassen is ook een openbaring. Henk en 
Janetta hebben met lieslaarzen en isolatie-
pakken uren in het water gelegen om de 
natuur onder water vast te leggen. 

Kortom, het is volop de moeite waard om 
vrijdag 9 oktober vrij te houden en een 
kaartje te reserveren  (www.cafehetrode-
hert.nl) om deze mooie natuurfilm niet te 
missen en het verhaal van de filmers, die 
zelf bij de voorstelling aanwezig zijn, te 
horen. Tot dan!

De ijsvogel is ongetwijfeld een van de mooiste 

vogels die in ons land voorkomt…

Direct onder het Drentse wateroppervlak 
spelen zich wonderbaarlijke dingen af…

Natuurfilm Waterland Drenthe 
Van Henk Bos en Janetta Veenhoven

Plaats: Café Het Rode Hert
Datum: Vrijdagavond 9 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 6,- (incl. kopje koffie/thee)
Kaartverkoop: Boekhandel Daan Nijman
Of reserveren op: www.cafehetrodehert.nl
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DE MEULENKAOMER

De zomer van 2015
Ada van Dijk

De Rowolmer Fair ligt weer achter ons 
en dat betekent voor de Meulenkaomer 
bijna het einde van het seizoen. We heb-
ben een veelbewogen zomer achter de rug 
met een groot aantal evenementen. Molen 
Woldzigt opende het jaar met een specta-
culaire marathon, hetgeen tot gevolg had 
dat ook de Meulenkaomer langer dan nor-
maal was geopend. Een nieuw evenement 
in Roderwolde was de Culinaire Route 
op 31 mei, waaraan zeven enthousiaste 
partijen deelnamen. Niet gehinderd door 
het slechte weer kwamen de echte lekker-
bekken langs om een keur van hapjes en 
drankjes te proeven. 

De 8e Zomermarkt op 9 augustus was 
een groot succes. Dankzij de stralende 
weersomstandigheden trokken drommen 
mensen op de fiets naar Roderwolde om 
bij de mooi ingerichte kramen originele 
producten te kopen. Op het zonovergoten 
terras was het goed toeven onder het genot 
van een pittige saté of een zoete crêpe. De 
wijn van Van Erp vond gretig aftrek.

De Open Monumenten Dagen werden 
dit jaar op vrijdag 11 september offici-
eel geopend in molen Woldzigt. Enkele 
dames van de Meulenkaomer hielpen mee 
om de prominente gasten te voorzien van 
koffie met toebehoren, gevolgd door een 
hapje en een drankje. De Meulenkaomer 
was naar aanleiding van deze feeste-
lijke gebeurtenis geopend en mocht veel 
belangstellende ontvangen. 

De hieropvolgende zaterdag en zondag 
waren de Meulenkaomer en de molen de 
gehele dag geopend. Op zondag waren wij 
samen met de ‘molenares’ Wilma druk 

bezig om in een gezamenlijke kraam onze 
artikelen op de Rowolmer Fair te verko-
pen. Vooral de arretjescake vond gretig 
aftrek en er lopen dit winter weer heel wat 
mannen rond met warme voeten dankzij 
onze sokken.

Op zaterdag 19 september wordt de win-
kel gesloten. Het was een mooi seizoen. De 
samenwerking met de molen begint voor 
iedereen vruchten af te werpen en zorgt 
voor een goede sfeer binnen en buiten. Het 
bestuur van de Meulenkaomer dankt alle 
inbrengers en andere deelnemers voor 
hun enthousiaste inzet. Nieuwe ideeën 
zijn altijd welkom, nieuwe inbrengers ook. 
We hopen eind april 2016 weer open te 
gaan.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Wat hebben we allemaal beleefd tijdens de zomerperiode
Dirk Magré en Wilma Bruin

Na een lange tijd van stilte (zomervakan-
tie) nu weer tijd om alles over de afgelopen 
drie maanden op een rijtje te zetten. Op 27 
juni waren wij een stop plek voor een door 
de Rabobank Midden Groningen georga-
niseerde fietstocht voor haar leden. Zo’n 
75 fietsers deden de molen aan en kregen 
uitleg over de molen.

In juni en juli is een studente van het 
Noorderpoort College (Sascha de Boer) 
druk geweest met het maken van film-
opnames in en rond de molen. Dat heeft 
een leuk een aantrekkelijk filmpje over 
de molen opgeleverd. Dit is te bewonde-
ren binnen in de molen op de (nieuwe) 
televisie.

Op 7 juli waren wij officiële stempelpost 
voor de Drentse Fiets4Daagse. De deel-
nemers aan 60-kilometer route uit Norg 
kwamen bij ons langs voor een stempeltje 
(zo’n 135 fietsers). De meesten fietsten 
direct door, maar een enkeling heeft ook 
een bezoek aan de molen gebracht. 

Op 16 juli had-
den we een 
groep Schotse 
Scouts op 
bezoek. Als eer-
betoon aan de 
molen vormden 
zij een levende 
afbeelding van 
een molen op 
het gras.

Op de woensdagen 15 en 22 juli hadden 
we ’s avonds extra demonstraties olieslaan. 

Helaas bleken die niet veel extra bezoekers 
te trekken….

De zomermarkt was op zondag 9 augus-
tus, zoals gewoonlijk georganiseerd door 
de Meulenkaomer. Zowel de markt als 
de molen mochten zich verheugen op 
veel gezellig en enthousiast publiek. In 
de molen registreerden we 107 betalende 
bezoekers. Voor de mensen uit de school-
kring is de toegang gratis. We hebben niet 
bijgehouden hoeveel mensen hier gebruik 
van hebben gemaakt.

Op zaterdag 22 augustus was de Drentse 
Molendag. Deze dag was er een molen-
fietstocht van 37 kilometer te fietsen in 
de gemeente met als stempelplaatsen 
de molens van Norg, Peize en natuur-
lijk onze molen Woldzigt. Op elk van de 
stempelplaatsen was ook de mogelijkheid 
te starten. In totaal hebben zo’n 75 men-
sen deelgenomen aan deze fietstocht. Ter 
verhoging van de feestvreugde werd in 
Woldzigt regelmatig opgetreden door een 
enthousiast groepje djembé spelers.

Op 28 augustus heeft de molen weer 
eens haar rol als officiële trouwlocatie 
van de gemeente Noordenveld vervuld. 
Altijd weer mooi om de dankbare en 
enthousiaste reacties van bruidspaar en 
belangstellende in ontvangst te nemen.

Op 6 september was de Culturele Uitdag 
van de Culturele Driehoek als aftrap van 
het nieuwe seizoen. Vanuit de molen 
deden we mee met een workshop djembé 
voor de jeugd. Met ondersteuning van een 
paar volwassenen (allemaal Rowolmers) 
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kon een kort optreden verzorgd worden 
met het resultaat van de workshop.

Op 12 en 13 september waren de Open 
Monumenten Dagen (OMD). Voorafgaand 
aan deze twee dagen was de Stichting op 
vrijdagavond gastheer voor de organisa-
ties van de monumenten die deelnamen 
aan de OMD. Na een spectaculaire afdaling 
(abseilen) vanaf de stelling door Jochem 
van Engelenhoven (leerling molenaar uit 
Norg) werden de gasten welkom geheten 
door Hans Meijer namens de Stichting. 
Vervolgens was er een kop koffie met een 
stuk taart en konden de molen (met heel 
kort olieslaan) en het graanmuseum wor-
den bezocht. De avond werd afgesloten 
met een hapje en een drankje.

Tijdens de Open Monumenten Dagen werd 
de molen op zaterdag bezocht door zo’n 
75 belangstellenden en op de zondag door 
we 225 (het was tegelijk met de Rowolmer 
fair!).

Bezoekersaantallen
h Op dit moment staat de teller voor 

geregistreerde bezoekers (groepen en 
individueel) op 1463.

Omwentelingen
h De wiekenas heeft vanaf 1 januari t/m 

zondag 13 september 230.660 omwen-
telingen gemaakt.

Activiteiten de komende tijd
h Op zaterdag 19 september is de sei-

zoenssluiting voor zowel de molen als 
de Meulenkaomer.
h Op zondag 27 september is de Tocht om 

de Noord. Een paar duizend wandelaars 
komt door ons dorp. Thema “geluiden”. 
Op verzoek van Dorpsbelangen levert 
de molen een bijdrage door tijdens de 
doorkomst van de wandelaars continu 
de geluiden van het olieslaan te laten 
klinken.

Jacobskerk Roderwolde

KINDERKERSTFEEST

In september verschenen de eerste ver-
lichte rendieren al weer in het straatbeeld. 
Ook is bij sommige winkels de kerst-
verlichting al weer te vinden. Ook al 
zit je wellicht zelf nog niet in een kerst-
stemming, de voorbereidingen voor het 
Kinderkerstfeest zijn al wel weer begon-
nen. Elk jaar vieren we dit samen met 
kinderen, ouders, grootouders en andere 
belangstellenden in de prachtige, sfeer-
volle kerk van Roderwolde. 

Het Kinderkerstfeest vindt dit jaar plaats 
op zondagavond 20 december om 19.00 
uur. Zit je op de basisschool? Dan nodigen 
we je van harte uit om mee te doen. Alle 
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kinderen van groep 3 t/m 8 zijn welkom! 
Op basis van de aanmeldingen zoeken 
we voor iedereen een mooie rol uit. Als je 
een instrument bespeelt, vinden we dat 
extra leuk. Dan zoeken we een mooie rol 
voor jouw instrument in het kerststuk. 
Repeteren doen we op vier zondagoch-
tenden in november en december van 
10.30 – 12.00 in het Jeugdgebouw aan de 
Pastorielaan. De data hiervoor zijn te vin-
den in de flyer die we uitdelen op school. 
Bij deze flyer zit ook het opgaveformulier 
waarmee je je kan opgeven. We hopen dat 
er ook dit jaar weer veel kinderen mee-
doen.        

Groeten, Kinderkerstfeestcommissie.

Versierde muts op de torenspits in 
Roderwolde
Harry Boerema

Terugdenkend aan de mooie inleiding van 
Ad Boelen tijdens de Culturele uitdag in 
Roderwolde op 6 september jl., voel ik de 
behoefte wat meer uitleg te geven over 
de fraaie bekroning op onze torenspits 
in Roderwolde. Om te beginnen geef ik 
hier de juiste benaming van deze toren-
spits. In bouwhistorische termen heet dit, 
’Een vierkant tot achtkant ingesnoerde 
naaldspits’. Daarvan komen er veel van 
voor in de Nederland, waaronder ook bij 
de toren van de Catharinakerk in Roden. 
Een belangrijk eigenschap is dat dergelijke 
torenspitsen tegen een stootje kunnen uit 
alle windrichtingen. Doorgaans zijn deze 
torenspitsen versierd met vergulde ele-
menten, zoals een bol en een windvaan. 
Ad Boelen besteedde in zijn toespraak 
aandacht aan de vergulde bol, echter ook 
de vergulde windvaan is van belang. Beide 
sierlijke ornamenten maken deel uit van 

de ‘muts’ op de torenspits. Waarom noe-
men we dit een muts? Welnu, de muts is 
over z’n oren geplaatst op een makelaar. 
Deze makelaar is een lange paal die vele 
meters naar beneden doorsteekt in de 
torenspits en die boven aan acht kanten 
wordt gesteund door de acht hoekkepers 
van de spits. Het deel dat boven het dak 
uitsteekt is omkleed met bladlood. Dit 
lood voorkomt dat de makelaar wordt 
bloot gesteld aan weersinvloeden. De muts 
bestaat uit een metalen frame. Dit frame 
past precies op de makelaar en wordt op 
z’n plaats gehouden door een klemring. 
De klemring worden stevig aangeslagen 
en voorkomt dat de muts er af kan waaien. 
De muts is aan de onderzijde voorzien van 
haken. Deze haken hebben de functie om 



 De Wôlmer  september 2015  pagina 37

EVEN VOORSTELLEN

Buurtwerker Roderwolde
Tessa Steghuis

Met regelmaat krijg ik de vraag “Wat 
doet de buurtwerker nou eigenlijk?” 
Door middel van dit stukje wil ik daar 
graag antwoord op geven. Maar laat ik 
mij eerst eens voorstellen. Mijn naam is 
Tessa Steghuis en ik werk voor Welzijn in 
Noordenveld (WiN) als buurtwerker voor 
o.a. Roderwolde, Foxwolde, Sandebuur en 
Matsloot. Ik werk vanuit Roden en woon 
in Assen samen met mijn man en twee 
dochters van zes en tien jaar, een hele zwik 
kippen, twee konijnen en een hamster. 

Ik woon met veel plezier in Assen, maar 
door mijn contacten in Roderwolde heb ik 
de indruk gekregen dat het wonen in een 
dorp ook heel  fijn kan zijn. 

Plezierig leven doe je tenslotte met elkaar, 
met zorg en aandacht voor elkaar en de 
omgeving. Mijn indruk is dat u daar in 
Roderwolde wel in slaagt! Volgens mij 
wordt “goud noaberschap” in Roderwolde 
in ere gehouden. 

Mocht het toch een keer niet lukken, dan 
kunt u de buurtwerker inschakelen om er 
samen voor te zorgen dat het wel prettig 
leven is met elkaar. Op welke manier en in 
welke vorm dan ook. 

Daarnaast ben ik er ook voor individuele 
vragen, bijvoorbeeld vragen op het gebied 
van ontmoeting / eenzaamheid, opvoe-
ding, participatie (bijvoorbeeld scholing, 
(vrijwilligers)werk, hobbyuitoefening e.d.), 
zorg voor een ander (mantelzorg), vragen 
over mee blijven doen als u minder mobiel 
wordt, activiteiten of diensten van WiN, 
zoals de klussendienst, tuindienst enz. 

Om op de hoogte te blijven van wat er 
speelt en waar ik eventueel kan ondersteu-
nen, ben ik met regelmaat in Roderwolde 
e.o. te vinden. Het kan zijn dat wij elkaar 
al eens hebben ontmoet bij een leden-
vergadering van dorpsbelangen, bij één 
van de activiteiten van de activiteiten-
ladder, de wijkschouw of elders in het 
dorp. Ziet u mij bij een bijeenkomst, acti-
viteit of een blokje lopen door het dorp 
spreek mij gerust aan. Ik vind het leuk 
om u te leren kennen en help u met ple-
zier zoeken naar een antwoord op uw 
vraag. Door mijn ruime ervaring en de 
contacten met andere organisaties vin-
den we vast samen een antwoord. Dus 
heeft u vragen en komt u er (samen) niet 
uit? Spreek mij aan of zoek contact via 
de telefoon (050 3176500) of via email 
(tessasteghuis@welzijninnoordenveld.nl). 

Voor alle activiteiten en diensten van WiN 
kunt u ook kijken op onze website www.
welzijninnoordenveld.nl  Graag tot ziens. 
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onderneming, misschien in een wat meer 
aangepaste vorm.  Er zijn momenteel 
wat nieuwe plannen. We denken aan een 
soort Bed and Breakfast. Na mijn fair die 
ik vorig jaar organiseerde, met als hoofd-
thema ‘Duurzaamheid.’ Die duurzaamheid, 
waar ik een voorstander van ben, wil ik tot 
uiting laten komen in de bouw van logeer-
voorzieningen achter in onze grote tuin.

Dus duurzaamheid in deze natuurlijke 
omgeving, in dit stiltegebied. Ecologisch, 
simpel en toch comfortabel overnachten. 
Dan kan er sprake zijn van een verschui-
ving in activiteiten, hoewel bijvoorbeeld 
wandelingen in de natuur hiermee goed 
kunnen samenvallen.’

Welke van de activiteiten die je de laatste 
jaren hebt ontwikkeld zou je kunnen 
aanmerken als een uitgesproken succes?
Gedecideerd: ‘Het creatief omgaan met de 
vraag die men heeft over het soort activi-
teit die men bij mij wil onderbrengen.’

Hoe komt die vraag bij jou terecht? 
‘Ach, via de website, mond op mondre-
clame ...’

Hoe vind je het om hier in Roderwolde 
ondernemer te zijn?
Hier moet Dineke duidelijk even over 
nadenken. Tenslotte zegt ze: ‘Ik ben een 
jaar of zeven voorzitter geweest van 
een ondernemersvereniging voor het 
platte land, dus voor kleine onderne-
mers.  Groningen, Friesland, Drenthe en 
een klein stukje Duitsland. Via een oplei-
ding in Assen ben ik daar ingerold en ook 
voorzitter geworden. We reisden veel van 
de ene onderneming naar de andere en 
ik ontdekte dat je als kleine ondernemer  
vaak  alleen aan het ondernemen bent. 
Maar we konden elkaar veel steunen en 
samen oplossingen bedenken, zodat je er 

niet altijd alleen voor stond. Hier wonen 
we (en dat vinden we heerlijk) wat meer 
afgescheiden van het dorp. Ik voel wel 
de behoefte om dingen samen te doen 
en te overleggen. Maar ja, ondernemers, 
zeker ook de kleine, zijn nogal eigenzin-
nig. Ik bedenk ook graag dingen alleen. 
Daarnaast merk ik ook dat ik graag zaken 
samendoe. Ik heb natuurlijk ook wel eens 
dingen samengedaan, maar merk toch wel 
dat je dan krachtig aanwezig moet zijn om 
in samenwerking dingen voor elkaar te 
krijgen. Het is een beetje dubbel. Je wilt 
graag ideeën uitwisselen en ruggenspraak 
houden, maar de vrijheid die je hebt wil 
je toch ook niet graag prijsgeven. Ik voel 
overigens wel sterk de verbondenheid met 
mijn omgeving, alleen al omdat mijn roots 
hier liggen.’

Hoewel ik het gevoel heb nog uren met 
Dineke door te kunnen praten over haar 
beleving in het bijzondere werk wat zij 
verricht, de verrassende combinatie 
verpleegkundige -  evenementenorganisa-
tor en de persoon die zij is, werd het tijd 
voor een korte rondwandeling over het 
terrein behorende bij het huis. Achterin 
wees ze me op de plaats waar de Bed & 
Breakfastverblijven gepland zijn. Het is 
de sfeer van de Onlanden die je hier hoort 
en proeft in de geur, het uitzicht en het 
geritsel van de wind in de omzomende 
bosschages die mij doet beseffen dat ik me 
op een wel heel bijzondere plaats bevind, 
in het gezelschap van een bijzondere 
ondernemer. Ik ben erg benieuwd naar de 
verdere ontwikkelingen, waarvan ik de 
lezer in de toekomst graag op de hoogte 
hou. Vol van alle indrukken werp ik tij-
dens het wegrijden nog even een blik op 
het Oerwoldmonument. Een middag die ik 
niet snel vergeet.   
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DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Der is weer een underdeil toevoegd an de 
Wereldarfgoedliest. Sinds kört stiet daor 
nou ok het blokgooien op. Dat spel wordt 
op verschillende plaotsen nog speult, 
waorunder Roon.

Elke dinsdagmiddag  bint der een 
stuk of zes mannen met bezig in 
het Mensinghebos op de heide.(het 
Moltmakersstuk,geleuf ik) Ik weet niet 
precies hoe de spelregels bint, maor het 
komp overein met het spellegie dat wej 
in oonze jeugd ok speulden. Toen nuim-
den wej het: baoken. Het gung zo: je had 
een kleine, en as ’t eevn kun zo rond 
meugeluke, flint neudig. Daor mus je met 
gooien op een umgekeerd conservenblik-
kie. Daorop lagen diggelties. Dat waren 
scharven van koppies, schöttelties en 
aander porselein. In elk geval mus der een 
kleuraofdruk op staon, aans was die niet 
geldig. Umgekeerd, dus met de aofdruk 
under, weuren ze der op legt. Dan gung je 
op gepaste aofstand achter de meet staon 
en was het de bedoeling met de flint tegen 
het blikkie an te gooien, zodat die um vuul. 
As dat lukt was, dan waren alle diggelties 
die met het figuurtie naor boven gekeerd 
op de grond lagen veur jou. De rest weur 
der opneij oplegt en dan mug de volgende 
gooien. Ik kan mej niet herinneren, dat der 
een vast aantal deilnemers an met mug-
gen down. Elk kun met down as je per 
beurt maor twei diggelties op legde. As 
alle diggelties der aofspeult waren, mug je 
mekaor ok  nog afgooien. Wanneer jouw 
flint die van een aander raokte, mus die 
zien gewunnen diggelties an jou aofstaon. 
Dat leup ok wal ies oet de haand en weur 
der met flinten op mekaor gooit en leide 
wal ies tot grote ruzies. Ja en waor gung 

het eigenliek um: een paor waardeloze 
diggelties.

Dat zon spel ooit kun leiden tot de 
Wereldarfgoedliest, daor hadden wej des-
tieds nooit bei stilstaon.

COLUMN

Lawaai en tolerantie
Henk van Kalken

Houdt u van lawaai? De wereld om ons 
heen buldert letterlijk van allerlei vor-
men van herrie. Een niet onbelangrijk 
deel daarvan is een bijkomend gevolg van 
werkactiviteiten. Een soort  noodzakelijk 
kwaad, onvermijdelijk als een zomer-
storm.  Een ander deel is het gevolg van, 
of bedoeld als vermaak -  of wat daar voor 
doorgaat. De decibels die op de trom-
melvliezen van een bezoeker  van de 
Rodermarkt worden afgevuurd betekenen 
voor de één het summum van pret en voor 
de ander een aanslag op diens gehoorze-
nuwen en muzikale opvattingen.  Illegale 
brommer of motorcross activiteiten bren-
gen puberende of volwassen  jongeren 
ongeveer in extase, terwijl de ruggen-
mergzenuwen van voor geluid gevoelige 
persoonlijkheden bijkans doorgezaagd 
worden.  De liefhebbers van lawaai  ontle-
nen kennelijk iets aan hard geluid wat het 
ego voedt, terwijl  de niet-liefhebbers bij 
voorkeur in een (stil) hoekje wegkruipen 
om met de vingers in de oren te wach-
ten tot het over is. Metallica versus Bach. 
Vuurwerk versus stilte. 

Wat me al jarenlang opvalt is het totale 
gebrek aan begrip, inlevingsvermogen 
en tolerantie van beide categorieën voor 
elkaar.  Vroeger had ik een buurman die 
geluidsboxen bouwde. Hij verkocht ze 
onder zijn eigen merknaam en maakte 
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Prikbord
Wilt u ook iets op het prikbord plaatsen? Mail uw bijdrage dan naar de.wolmer@gmail.com

Bedankje
Roden 3 september 2015

Beste mensen,    
Lekker op mijn balkon: in de zon, kopje 
koffie, krantje erbij ---- ja, ja, dat is 
pensioen.

Ik wilde jullie: collega’s oud-collega’s,leden 
van de O.V en M.R. ,leerlingen oud-leerlin-
gen en alle bekenden uit het dorp. langs 
deze weg hartelijk bedanken voor het 
genoten vertrouwen, plezier en leuke tijd 
die ik heb gehad tijdens mijn ‘loopbaan’in 
Roderwolde. Vooral de  laatste maanden 
waren een feest!! 

Het afscheidsetentje (met hoog bezoek) en 
de laatste schooldag als hoogtepunt, was 
erg indrukwekkend.

Bedankt allemaal voor het vele werk  
moeite die jullie er aan gehad hebben en 
voor de mooie cadeau’s en vele kaartjes die 
mocht ontvangen.

BEDANKT, BEDANKT!!!!!

Gauw tot ziens, (juf)Tonny.

Oproep Frouluuscafé
Vrijdag 2 oktober om 17.00 uur starten 
we weer met het Frouluuscafé in Café het 
Rode Hert.

Iedere eerste vrijdag van de maand tot en 
met april zal het frouluuscafé open zijn 
voor een gezellige borrel(praat).

Wij hopen, net als het vorige seizoen, dat 
de bezoeksters weer massaal toestromen.

 Janneke, Ina, Grietje en Marga

alles met de hand. Zodra hij ze ging testen 
op geluidssterkte ging hij de buurt rond 
en maakte afspraken met de omwonen-
den  wanneer en hoelang hij de decibels 
zou loslaten. Hij hield zich altijd keurig 
aan de afspraken. In ons doorgaans zo 
rustige Roderwolde, is mij opgevallen, 
verandert  doorgaans alleen de zaterdag 
in een zoemend, knetterend of bulderend 

oord van grasmaaimachines, machinale 
heggenscharen en bosmaaiers. Een soort 
stilzwijgende afspraak tussen bewoners 
om het leven voor elkaar draaglijk te hou-
den. Iedereen weet dat en niemand ergert 
zich eraan. Roderwolde, vriendelijk dorpje 
in het groen, als metafoor voor een tole-
rantere en vriendelijker wereld. Het kan 
zo eenvoudig zijn.
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Beste dorpsgenoten,

‘Komt dat zien! Komt dat zien!’

Op 31 oktober organiseert VOOOR de Floralia, geheel in het teken van CIRCUS deze keer. 
Dus verkleed je als clown, acrobaat, dompteur, slangenmens of circuspubliek en kom naar 

de piste.
Die opent om drie uur en tot half zes is het feest: circus-spellen voor de kinderen, spektakel 

in de trapeze, jongleurs enzovoorts enzovoorts…

‘Komt dat zien!’

En natuurlijk er is volop kans om mooie prijzen te winnen met het rad van fortuin. De 
opbrengst van de loterij is bedoeld om onze dorpsschool te steunen.

Iedereen is welkom! Na afloop gaan we aan tafel en eten we samen een maaltijd. Eet je 
mee? Je kunt je binnenkort opgeven.

We hopen jullie allemaal te zien op 31 oktober, VOOOR (Vereniging Ondersteuning 
Openbaar Onderwijs Roderwolde)
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Dorpsagenda

zondag 27 september 2015   
Tocht om de Noord (lange 
afstandswandeling) komt door 
Roderwolde, ong. 9.00-13.00 uur

donderdag 1 oktober 2015   
Dorpsbelangen: activiteiten 
voor winterprogramma voor 1 
oktober inleveren bij Silvia van 
der Meijs, Hoofdstraat 30 of op 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl

zaterdag 3 oktober 2015   
Rowolmer Archief: Open Archief van 
10.00-12.00 uur in de MFA

zondag 4 oktober 2015   
tennisvereniging: slottoernooi senioren, 
aansluitend maaltijd.

woensdag 7 oktober 2015   
Oktobermaand kindermaand: workshop 
componeren met muziek, 14.30 uur, café 
Het Rode Hert

woensdag 14 oktober 2015   
Vrouwenvereniging: Film, café Het Rode 
Hert

zaterdag 24 oktober 2015   
Kaart- en sjoelavond, 19.30 uur, café Het 
Rode Hert

zaterdag 31 oktober 2015   
VOOOR: Floralia met als thema Circus

Colofon
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Sponsors
De Wôlmer wordt mede mogelijk gemaakt 
door:
h Miedema, dakbedekking en 

installatietechniek
h Café Marten Scheepstra
h Stichting Olie– en Korenmolen Molen 

Woldzigt
h Diaconie
h Vereniging Dorpsbelangen Roderwolde
h Bertus Jansma
h Stichting Openluchtspel Roderwolde



Woninginrichting aan Huis Roden
Kanaalstraat 4 Roden
06-54318567
roden@woninginrichting-aanhuis.nl

houten vloeren (ook renovatie) •
laminaat • parket •
marmoleum • PVC •
vinyl • novilon •
tapijt • plavuizen •
behang • schuifdeurkasten •
raamdecoratie •

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

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



Kanaalstraat 41
9301 LR Roden
Openingstijden:

di t/m vr 
van 09.00-17.30 uur

do koopavond
t/m 21.00 uur

050 - 5018788   www.quarts.nl

- wandtegels

- vloertegels

- natuursteen

- badkamers

- hardstenen dorpels

- vensterbanken

- sanitair

- vakkundige tegelzetters

- vloerverwarming
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

  Banden
  Stabilitator
  Breek kabel
  Trekhaakkoppeling
  Remmen
  Schokdemper
  Oplooprem
  Gasslangen
  Verlichting
  Afpersen -gasleiding
  Vochtmeten
  Gasdrukregelaar
En nog 24 andere controle punten

€ 75,-
vanaf

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


