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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

Dit kan uw advertentie zijn.

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

Dit is alweer de tweede Wôlmer in de 
nieuwe opzet. Wij hebben diverse posi-
tieve reactie gehad. Dank daarvoor! Voor 
de nieuwsgierigen onder u, wij laten deze 
nieuwe Wôlmer drukken bij Blad.nl.

Hoewel wij natuurlijk erg ons best heb-
ben gedaan op dat eerste nummer nieuwe 
stijl, zijn er toch een paar foutjes ingeslo-
pen. Zo is door het schuiven met pagina’s 
is het interview met Dineke Bos op ver-
schillende pagina’s terecht gekomen en 
is het stuk over de torenspits van de kerk, 
van Harry Boerema niet in zijn geheel 
geplaatst. Vandaar dat deze laatste nog-
maals te lezen is, maar nu in zijn geheel.

Met gepaste trots maken wij bekend 
wie de schrijfwedstrijd gewonnen heeft. 
De schoolkinderen hebben enorm hun 
best gedaan en hebben het de jury niet 
gemakkelijk gemaakt. Helaas blijft ander 
schrijftalent in ons verspreidingsgebied 
nog steeds verborgen, want wij hebben 
geen inzendingen ontvangen die pasten 
binnen het thema.
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Tocht om de Noord
Op zondag 27 september kwamen zo’n 
2700 wandelaars van de Tocht om de Noord 
door Roderwolde.  Zaterdag was de meute 
al van Uithuizen naar Groningen gelopen en 
deze dag werd er gestart in Norg (40km) en 
Roden (25 km). De route door het dorp was 
opgepimpt met aan bomen vastgespijkerde, 
door o.a. kinderen geverfde oude schoenen 
en aan touwtjes opgehangen blikjes. Dit, 
omdat het thema “geluid” was. Daarom wer-
den de wandelaars bij het Doedensplein ook 
verwelkomd met muziek, door een ensemble 
van het harmonieorkest van de muziekver-
eniging Noordenveld en het saxofoonkwartet 
Saxofour. Daar konden ze ook koffie met 
cake kopen of een sapje. Dit werd verzorgd 
door de Tennisvereniging Roderwolde, 
omdat de dames van het café met vakantie 
waren. Verder waren de kerk en de molen 
open en kon de boerderij van Albert van 
Zonneveld worden bezichtigd. Annemarie 
had gezorgd voor soep en Ramon Balster 
speelde er op zijn cello.  Op de hoek bij de 
Onlanden verkocht de Essentie biologische 
sapjes en speelde aldaar ook een orkestje. Al 
deze attracties werden door de wandelaars 
zeer gewaardeerd en op deze manier werd 
Roderwolde dus weer eens positief op de 
kaart gezet.

Ongeluk op de kuilbult
Vanwege het mooie  najaarsweer zette de 
groei van het gras gewoon door en konden 
de veehouders nog eens weer oogsten. Dat 
gebeurt tegenwoordig met groot materi-
aal en de kuilbulten worden steeds hoger. Je 
vraagt je wel eens af of dat altijd goed gaat. 
En dat blijkt niet altijd zo te zijn.  

Op maandag 5 oktober kieperde namelijk 
bij maatschap Boxen-Aukema, de lader-
wagen van loonwerker Henk de Graaf uit 
Leutingewolde, bij het achteruitrijden op 
de bult, ondersteboven. Gelukkig bleef de 
wagen op een naastliggende bult hangen, 
zodat die niet op zijn kop terecht kwam. Ook 
de trekker bleef staan, waardoor er geen 
persoonlijke ongelukken zijn gebeurd. De 
firma Poort uit Hoogkerk kwam er met z’n 
bergingsauto’s aan te pas om de laderwa-
gen weer rechtop te krijgen. Volgens een 
chauffeur werden ze gemiddeld één keer in 
de veertien dagen voor zo’n akkefietje in de 
landbouw opgeroepen.
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Obs Het Palet wint zaalhandbaltoernooi 
voor meisjes
Op woensdag 7 oktober was het schoolhand-
baltoernooi voor meisjes in de sporthal De 
Hullen te Roden. En onze meisjes van de obs 
Het Palet hebben dat gewonnen. 

Proficiat meiden!!!! Onze hartelijke geluk-
wens. Waar een kleine school al niet groot in 
kan zijn. Geweldig.
Foto Karin Hiemstra 

Opsporing verzocht
De politie vraagt uw aandacht voor het vol-
gende:  “Wilt u in de buurt van Foxwolde 
uitkijken naar een man, lopend met een hond, 
waarschijnlijk een boxer. Hij is gekleed in een 
lichtblauwe sweater en een lichte spijker-
broek. De man wordt verdacht van het stelen 
van brandstof”. Verschillende mensen heb-
ben hem gezien, maar of de vermoedelijke 
dader ook is opgespoord, is niet bekend.

Water Land Drenthe
Op vrijdag 9 oktober werd in de schuur van 
het café Het Rode Hert de film Water Land 
Drenthe van Henk Bos en Janetta Veenhoven 
vertoond op verzoek van het IVN, met als 
grote animator Wil Schröder. Hoewel je niet 
direct aan water denkt bij Drenthe, maar 
meer aan heide, zijn beide filmmakers er 
volop in geslaagd de kijker een fantastisch 
beeld voor te schotelen van hetgeen zich 
in, op en rond het water in Drenthe afpeelt. 
De zaal was goed gevuld en de aanwezigen 
genoten met volle teugen. Jammer, dat maar 
zo weinig mensen uit Roderwolde hiervan 
deelgenoot waren.

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

Oproepje: Verroest! 
Gezocht:  verroeste voorwerpen, stukjes 
metaal, spijkers, moeren, onderdeeltjes 
van machines of werktuigen, hang –en 
sluitwerk of anderszins (als het maar ver-
roest is, en niet te groot, niet groter dan 
ca. 50 cm). Voor u niks, voor mij wellicht 
van waarde om mee aan de slag te gaan! 
Bel of mail mij en ik kom het graag bij u 
ophalen. Hannie Bushoff 06 30706516 of 
hanniebushoff@xs4all.nl 



Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

heerestraat 87 • roden • 050 501 29 67
info@daannijman.nl • daannijman.nl

boekhandel 
daan nijman
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Uitslag schrijfwedstrijd

Juryrapport
Voor de schrijfwedstijd van de Wolmer: ‘Een 
mooi vakantieverhaal’ hebben veel kinderen 
een bijdrage ingezonden. De jury, Henk van 
Kalken en Ellis van der Griendt, vonden het 
niet gemakkelijk om een keuze te maken, 
omdat duidelijk werd dat veel kinderen erg 
hun best hebben gedaan. Waar ga je dan 
op letten? Wij hebben op drie verschillende 
zaken gelet.

h Fantasie
h Vertelkunst, was het spannend, zat er 

humor in
h Taalgebruik, hoe was de grammatica en 

de woordkeus

Op de derde plaats komt het verhaal: ‘Op 
vakantie naar Ameland’ van Sem Raangs. 
Het gaat over een uitstapje naar Ameland 
met plaatjes over wat er allemaal te zien is op 
het eiland. De jury vond het een heel com-
pleet verhaal met mooie plaatjes. Je wordt 
een beetje meegenomen op reis en je kunt er 
ook iets van leren.

Op de tweede plaats komt het verhaal: ‘De 
draak van Himalaya’ van Maura van der 
Heide.
Het gaat over een vakantie naar de bergen. 
Maura beleeft de meest bijzondere avontu-
ren. De jury vond het een spannend verhaal, 
fantasievol en een beetje sprookjesachtig, dat 
met humor geschreven is. Je ziet het als een 
kleurenfilm voor je.

Op de eerste plaats komt het verhaal: ‘Op 
vakantie naar Rusland’ van Marit Belga.
Het gaat over een reis naar Rusland waar 
pizza’s en een Eenhoorn een belangrijke rol 
spelen. De jury vond het een mooi verhaal 
met een duidelijk begin en einde. Er zit een 
dieper laagje in. Daarmee bedoelen we dat 

je niet goed kunt ontdekken wat nou waar 
was en wat gedroomd was. Dat maakte het 
spannend en fantasievol en verdiende vooral 
hierom de eerste prijs. Het was leuk om alle 
vakantieverhalen te lezen. We hadden van 
te voren niet gedacht dat de kinderen van 
Roderwolde zulke verre reizen maakten in de 
zomer, of waren het nou alleen maar dromen? 
Het waren in ieder geval geen droomverha-
len waarbij de jury in slaap gevallen is!

De jury Henk en Ellis met de winnaars 
Maura, Marit en Sem 

Ook de jury kreeg een bedankje van de 
redactie voorbewezen diensten 
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Op vakantie naar  ameland
benny rina en ik gingen naar ameland
we moesten op de boot
die boot hete het oerd
dat is het hogste punt van ameland
daar ben ik geweest het is daar echt heel 
mooi en ik heb daar 2 oesters gevonden 
tydens het watlopen dat is cool
ook een kreeften schaar en achter kant van 
een kreeft en ook heel veel krabben bottjes

Gezwomen en 
een zee ster 
gecocht
En de vuurtoren 
be klommen
En in de regen 
gezwommen
Geschreven door 

Sem Raangs

De draak van de Himalaya
Ik ging op vakantie naar de Himalaya . 
Helemaal alleen . Ik ging naar de Himalaya 
omdat ik had gehoord dat daar een draak 
was. Ik ging met de trein 
Toen kwam ik aan in de bergen. Ik dwaalde 
door de bergen. Op een gegeven moment 
zag ik een zwarte ronde steen. Ik ging er op 
zitten om een stukje pizza te eten. Opeens 
ging er een soort van deur in de bergwand 
open. Ik liep naar binnen. Toen zag ik een 
draak. Hij brulde . Ik wou mijn stukje pizza 
opeten . Maar de draak pakte het af. Ik zei : 
`bah ik had honger nu heb ik geen eten meer̀  
maar toen zette hij mij op zijn rug. Toen 
vond ik het wel goed. We vlogen weg naar 
Christmas Island We landen . 
Opeens hoorde ik een stemmetje hij zei : `Hoi 
ik ben Aapje de aap̀  Ik dacht dat kan niet dus 
ik riep: `Laat je zien daǹ  Er kwam een aap 
uit de bosjes. Ik zei :̀ hoi ` Hij zei : `Hoi` en 
we liepen verder. Toen zag ik een vliegende 
goudvis. 
Daarna zag ik een groepje katten ik vroeg 
: `Wie zijn julliè  Een bruine kat zei : `Hoi ik 
ben Braamklauw de commandant van de 
Donderclaǹ  Oh ik ken jou uit mijn boeken. 
Komen jullie mee en neem de rest van jullie 
clan ook maar mee. Ik ontmoet je wel weer 
bij mijn ananashuis . 
Ik liep verder. Toen kwam ik aan bij mijn 
ananashuis ik ging naar binnen. Daar zat een 
diamanten panda. Ik pakte mijn noedelpistool  
en joeg hem weg. Aapje kwam aanrennen hij 
zei: `er komt een pizza uitbarsting̀  Ik rende 
naar buiten en ik keek om me heen. Opeens 
zag ik een meisje op een struisvogel langs 
vliegen. Opeens begon de pizza vulkaan te 
rommelen. En er vlogen duizenden pizzà s in 
het rond. Ik at ze natuurlijk op. Toen voelde ik 
opeens iets hards tegen mijn rug aankomen. 
Aapje bekogelde me met kokosnoten ik pakte 
ook wat kokosnoten en ik gooide ze op hem. 
Toen begon het kokosnoten gevecht . Ik won. 
Toen zag ik Marit vliegen op een eenhoorn. 
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Ik riep : `hoi! ` Toen liep ik naar mijn draak. Ik 
had hem eindelijk een naam gegeven Speedy. 
Ik ging een stukje vliegen toen zag ik een villa 
op een vuilnisbelt . Wie zou daar wonen? 
Ik lande en klopte aan. Ruben deed de deur 
op. Ik zei : `Hoi` . Hij zei : `Hoi ` Mooi villa 
park zei ik. Maar ik moet gaan Doei! En ik 
vloog weer weg. 
Opeens zag ik een ananashuis het was niet 
die van mij maar die van Marit Ik riep: `Zal ik 
hem meenemen dan kunnen we buren wor-
den.̀  Ze knikte. Ik riep nog snel voordat ik 
hem oppakte : `Ga je huis even binnen anders 
kun je niet mee en zet je eenhoorn ook even 
binnen. Ze deed het. Ik zette haar huis naast 
de mijne 
Opeens werd ik wakker door een geluidje. Ik 
keek om me heen het was nog donker. Snel 
deed ik weer mijn ogen dicht Sorry Marit riep 
ik werd wakker door een geluidje. Opeens 
zag ik tomatensaus uit de vulkaan lopen. 
Er komt een pizza uitbarsting riep ik. Toen 
bedacht ik iets. Als we nou de vulkaan in vlie-
gen. Ik stapte op Speedy . En we vlogen weg. 
Op naar de vulkaan! We vlogen de vulkaan 
in . Het was er bloedje heet. Ik keek om me 
heen als je goed keek zag je dat de binnen-
kant van de vulkaan van pizza bodem was 
gemaakt. Ik nam een stukje. En ik dipte hem 
in de tomatensaus. Mm mmm wat lekker. 
Ik vloog weer verder. Opeens werd ik ijs-
koud ik keek om me heen ik was in het hart 
van de vulkaan. Ik liep een beetje rond . Het 
was een soort super geheim lab. Ik stapte 
weer op Speedy en ik vloog weer weg. Snel 
pakte ik nog een stukje pizza. Ik rende toen 
ik was geland snel naar Marit toe. Marit riep 
ik. Ze kwam aanrennen ik zei tegen haar dat 
daar binnen een geheim lab was. Ze schrok 
natuurlijk heel erg. Ik vloog weer weg naar de 
vulkaan. 
Snel vloog ik weer de vulkaan in om te kij-
ken natuurlijk pakte ik onderweg weer wat 
heerlijke pizza mmm .Daarna  ging ik weer 
helemaal naar het geheime lab. Maar dit keer 

was er iemand anders en hij draaide zich 
om ………. Ik schrok wakker wat een griezel 
was dat. Ik keek om me heen waar was hij 
gebleven. Ik keek nog een keer goed ik was 
gewoon in mijn eigen kamer.  Ik liep naar 
beneden. Gelukkig het was maar een heel 
nare droom 

Door Maura Van Der Heide

Op vakantie naar Rusland        
Ik ben op vakantie geweest naar Rusland. Ik 
was er in mijn eentje. Waar ik heb geslapen 
weet ik nog niet. Ik ben naar Rusland geweest 
met de auto. Ik ga op vakantie naar Rusland. 
De bagage die ik mee heb is een pizza oven 
met deeg en saus. Ik had ook een pen en wat 
kleren mee. De kleren die ik mee had was 
een bond jurk , bond bikini en bond laarzen. 
Halverwege de reis zag ik een schuur in de 
vorm van een eenhoorn. Ik zei ‘’stop ’tegen 
de chauffeur. Ik wou  in de schuur kijken 
maar hij zat op slot. Ik trok aan de deur en ik 
hoorde een hard gehinnik. Ik keek door een 
spleet en ik zag een eenhoorn. Ik keek in mijn 
tas en  pakte mijn pen. Het slot ging erg mak-
kelijk open en ik ging naar de eenhoorn toe 
maar ik ging eerst eten dus het deeg uitrollen 
en saus er over. De pizza was in tien minu-
ten klaar en ik gaf de helft aan de eenhoorn. 
De eenhoorn gaf mij een knuffelen we lie-
pen naar buiten. Ik zei tegen mijn chauffeur 
‘’rij jij maar verder ik vlieg’’. En ik stapte op 
mijn eenhoorn. Ik ging eerst naar Christmas 
Island en toen ik er was. Was er een pizza 
uitbarsting. Toen ik op het eiland landde zag 
ik Maura en Ruben. Maura had al een bord 
vol pizza’s en gaf ze aan haar draak. Ik pakte 
ook een bord en ik ging ook pizza’s vangen. 
Ondertussen was mijn eenhoorn aan het spe-
len met Maura’s draak. Toen ik mijn bord ook 
vol had gaf ik ze aan mijn eenhoorn. Het was 
avond en ik ging in mijn ananas huis slapen. 
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De volgende dag 
Ik ging verder vliegen naar Rusland. Toen 
ik er was was  mijn chauffeur er nog niet. 
Wat nu dacht ik? En ik ging op naar de auto. 
De auto was met een lekke band gestopt 
in Polen. Ik ging naar de chauffeur toe en 
vroeg wat er was. Hij zei ‘’de band van de 
auto is kapot’’ Hoe dan vroeg ik. Reed over 
een steen en toen was mijn band lek. Weetje 
wat ik koop er wel een hier om de hoek is een 
garage die heeft vast wel banden te koop. 
Oké zei de chauffeur ik wacht wel. Ik loop zo 
snel als ik kan zei ik. En ik liep naar de garage 
met mijn eenhoorn. Tien minuten later was 
ik bij de chauffeur. De chauffeur zei ‘’hier 
zijn de spullen ik ga terug naar huis. Ik zei ’’is 
goed ik ga vliegend op weg naar Rusland. Na 
een tijdje was ik er. Ik ging het huisje in de ik 
had gehuurd het was een reuze pizza. Ik ging 
slapen want morgen ging ik van alles doen. 
Zoals zwemmen .

De volgende dag 
 Ik was al vroeg wakker. Ik deed mijn bond 
bikini aan en ging zwemmen in de zee. Een 
uur later was ik klaar met zwemmen. Toen 
ik droog was ging ik een heel rondje Rusland 
hardlopen. En daarna ging ik naar Polen fiet-
sen en weer terug. Het was alweer avond. 
En ik ging eten ik at een stuk pizza. Toen ik 
op bed ging was ik erg moe. Mijn eenhoorn 
moet nog eten en ik ging mijn bed weer uit 
en gaf mijn eenhoorn eten en ging weer in 
mijn pizza bed lag zakte mijn bed opeens in. 
Wat nu dacht ik? Geschrokken werd ik wak-
ker het was maar een droom pff toch jammer 
dat ik geen eenhoorn heb. Mijn moeder riep 
van beneden en zei ‘’kom je zo beneden we 
hebben een verrassing.’’ Ik ging zo snel als ik 
kon naar beneden en wat zag ik in de hand 
van mijn vader een eenhoorn. En mijn moe-
der zei ‘’ kleed je maar snel aan want we gaan 
naar Rusland en je eenhoorn mag mee’’.    

Door Marit Belga      

Schoolnieuws
Hijko Mekkes

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! 

Kinderboekenweek “Raar maar waar”
Op woensdag 7 oktober is de 
Kinderboekenweek van start gegaan. 
Helaas bleken de boeken vermist te 
zijn… De leerlingen zijn op zoek gegaan 
en hebben enkele speuropdrachten uit-
gevoerd. Uiteindelijk heeft dit een flink 
aantal boeken opgeleverd! Het thema van 
de kinderboekenweek is dit jaar natuur, 
wetenschap en techniek. De komende 
week zijn er rondom dit thema allerlei 
activiteiten. Natuurlijk wordt er ook veel 
gelezen én voorgelezen! 

Handbaltoernooi meisjes
De meisjes van groep 7 en 8 hebben dit 
jaar succesvol meegedaan aan het handbal-
toernooi voor de scholen in Noordenveld. 
Dit toernooi wordt jaarlijks georganiseerd 
door gymleerkracht Harry Oolders. In zijn 
gymlessen is er aandacht geweest voor 
de handbalsport. Op woensdagmiddag 9 
oktober wisten de meisjes alle poulewed-
strijden te winnen. Daarna werd ook de 
halve finale gewonnen. In de finale werd 
het een spannende strijd, uiteindelijk 
werd Het Valkhof met 4-3 verslagen! De 
wisselbeker heeft inmiddels een plaatsje 
gekregen in de vitrine in de gang.

Informatieavond Gelijke Tijden
Op maandagavond 12 oktober was er op 
school een informatie avond over (veran-
derende) schoooltijden georganiseerd door 
de MR van onze school. Op verzoek van het 
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schoolbestuur van OPO Noordenveld orga-
niseert iedere school binnen ons bestuur 
een dergelijke avond om met ouders in 
gesprek te gaan over een eventuele ver-
andering van de schooltijden zoals wij die 
op dit moment hanteren. Er is informatie 
verstrekt en daarnaast zijn we met elkaar 
in gesprek gegaan over de voor- en nade-
len van het zogenaamde “5 gelijke dagen 
model”. 

Op onze schoolwebsite vindt u onder het 
kopje “Andere schooltijden” meer informa-
tie over dit onderwerp. De MR heeft in de 
verandering van de schooltijden het laat-
ste woord en gaat een ouderraadpleging 
organiseren waarbij ouders stemmen over 
een eventuele verandering. Heeft u vragen 
over dit onderwerp? Neemt u gerust con-
tact op met Erik Beumer of de MR van onze 
school! 

Juf Tonny op visite
Op donderdagmiddag 9 oktober was (juf) 
Tonny op visite. Tijdens de feestelijke 
afscheidsdag vóór de zomervakantie heb-
ben enkele leerlingen van de bovenbouw 
onder leiding van Bartele van der Meer 
filmopnames gemaakt. Deze opnames zijn 
door Bartele gemonteerd. Het eindresul-
taat hebben we in het bijzijn van Tonny 
gekeken. Het was een gezellige middag! 

Jarigen

Leonie Keun wordt op 4 november 8 jaar
Salesta Smilda wordt op 12 november 11 jaar
Nienke Vrieling wordt op 16 november 6 jaar
Floor van der Heide wordt op 20 november 
10 jaar
Loes van Dam wordt op 29 november 12 jaar
Elmer Haverkort wordt op 29 november 8 
jaar

Onderbouw



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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Middenbouw
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Peuters 

Hallo allemaal,

Het is al weer een tijdje geleden dat u iets 
van ons hebt gelezen in de wolmer, volgens 
mij was het nog voor de zomervakantie. 
In september hebben we afscheid geno-
men van Eise Eldering. Eise is vier jaar 
geworden en gaat nu naar de basisschool. 
Natuurlijk ben je heel groot als je vier jaar 

bent en eerst wil je niks meer met de peu-
ters te maken hebben. 

Maar nu zie je de 
kinderen die na de 
vakantie doorge-
stroomd zijn heel vaak 
nog even door het 
raam van de peuter-
speelzaal naar binnen 
gluren en zwaaien 
naar iedereen. 

Op dit moment werken we met onze 
groep al een aantal weken over het thema 
kleuren en vormen. We hebben al cir-
kels, driehoeken en vierkanten geplakt 
en gestempeld. Ook hebben we getoverd 
met kleuren. Door twee kleuren in een 
zakje te doen en dan te mengen ontstaan 
er zo maar andere kleuren, zoals oranje 
(van rood en geel), groen (van blauw en 
geel) en paars (van rood en blauw). Na de 
herfstvakantie gaan we ons een week lang 
richten op de floralia en werken we over 
het circus. Daarna begint het thema herfst. 
Ondertussen maken we ook nog een lam-
pion voor sint Maarten. Welke dat wordt 
kunt u zien op 11 november als de kinde-
ren bij u aan de deur komen.

Verjaardagen: 
23 oktober wordt Sanne Kruims 3 jaar
14 november wordt Dyone v.d Veen 4 jaar

Allebei alvast van harte gefeliciteerd en voor 
Dyone  een hele fijne tijd op de basisschool!

Bovenbouw

Handbaltoernooi meisjes 2015
De meisjes van groep 7 en 8 hebben 
op 7 oktober  mee gedaan aan het 
handbaltoernooi in De Hullen.

Nu komt de uitslagen en het schema.
h 13:13-13:26      

Het Palet tegen Het Valkhof B    uitslag:2-0
h 13 minuten rust.
h 13:39-13:52      Het Palet tegen De 

Poolster B     uitslag:6-0
h 13 minuten rust.
h 14:05-14:18      Het Palet tegen Het 

Valkhof C    uitslag:3-1
h 29 minuten rust 
h De Halve Finale: Het Palet tegen De 

Hoeksteen   uitslag:6-5
h 3 minuten pauze
h De Finale : Het Palet tegen Het Valkhof 

A           uitslag:4-3

Toen hadden we gewonnen. Daarna had-
den we corvee. We kregen een mooie 
wisselbeker. We hadden ook drie goeie 
supporters: Ruben Alberts ,Steyn Huistra 
en Luuk Batjes.

Dit was het verslag van Salesta Smilda. 
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VOOR DE KLEINE LEZERTJES

Bo en Boe in de boom
Ellis Vertellis

Bo en Boe strijken neer in de boom voor 
de school. Het is nog donker en alle kind-
jes slapen nog. Bo en Boe zijn de hele nacht 
druk geweest. Ze hebben gevlogen en overal 
rondgekeken en veel lekkere hapjes gege-
ten. Nu zijn ze moe en willen gaan slapen. 
In het dorp gaan er lichtjes aan in de huizen. 
De vaders, de moeders en de kindjes wor-
den wakker. Ze moeten gaan werken en naar 
school en kruipen uit hun warme bedjes. Bo 
en Boe hebben geen bedjes maar wel een 
boom om in te slapen. De blaadjes ritselen in 
hun slaap-boom en Boe valt al snel in slaap. 
Hij knort nog wat, doet nog een poepje maar 
dan vallen zijn uilenoogjes toe. Hij snurkt een 
beetje, kleine zachte uilensnurkjes. 
Bo kan nog niet zo goed slapen. Ze plukt wat 
in haar veertjes en poetst ze tot ze glimmen. 
Ze draait haar kopje rond en kijkt wat om 
zich heen. Onder de boom ziet Bo een grote 
rode paddenstoel staan, rood met witte stip-
pen. Hé, denkt Bo, gisteren stond hier toch 
nog geen paddenstoel? Waar is die opeens 
vandaan gekomen? Bo snapt er niks van. Ze 
had de laatste dagen wel gezien dat de blaad-
jes van hun slaap-boom geel aan het worden 
zijn, en dat er veel blaadjes naar beneden 
vallen. Ja, had Boe gezegd, dat komt omdat 
het herfst is! In de herfst worden de groene 
blaadjes eerst geel, dan bruin en dan vallen ze 
van de bomen af en dwarrelen naar beneden 
op de grond! Zo gaat dat in de herfst. 
Bo dacht eens diep na met haar slimme uilen-
hoofd. Als het herfst is, dan wordt het koud. 
Dan kruipen de dieren in hun holletjes en ook 
de kabouters hebben geen zin meer om bui-
ten in het gras te slapen, die bouwen dan hun 
paddenstoeltjes! Ze was blij dat ze de oplos-
sing gevonden had. Toen Boe en zij samen 
rondvlogen in de nacht had hier onder hun 
boom een sterke kabouter een mooi huisje 

voor de winter gebouwd waar hij nu vast 
lekker warm in lag te slapen dacht Bo. Als 
ze goed keek dan kon ze vast en zeker zijn 
rode klompjes voor de deur van de padden-
stoel zien staan. Ze tuurde en tuurde of ze de 
klompjes tussen de blaadjes kon zien staan. 
Maar van al het denken en turen was Bo ook 
moe geworden en voor ze de klompjes had 
gevonden vielen haar oogjes dicht, Bo sliep, 
net als Boe. Boe en Bo zaten samen, lekker 
warm tegen elkaar aan in hun grote boom bij 
de school. Hun oogjes dicht, samen diep in 
slaap.
Heel in de verte hoorde Bo nog een deur-
tje opengaan en zag ze een rode puntmuts 
kabouter met een zaagje in zijn handjes. 
Misschien was het huisje nog niet helemaal 
klaar dacht Bo?  Maar helemaal zeker wist ze 
het niet, misschien, heel misschien had ze het 
hele verhaaltje wel gedroomd ? Wat denk jij ?



 De Wôlmer  oktober 2015  pagina 17

AANKONDIGING

Deadline de kop breed 1 november a.s.!
De kop breed

Oktober inschrijfmaand, een belangrijke 
moment voor de Kop Breed. Deze maand 
zal namelijk moeten blijken of een substan-
tieel deel van de huishoudens zich gaat laten 
aansluiten op het hoogwaardige breed-
bandnetwerk van De Kop Breed. Dat is van 
essentieel belang voor het doorgaan van het 
project. Alleen bij voldoende deelname is het 
project economisch haalbaar.

Het streven is om zo spoedig mogelijk met 
de aanleg van start te gaan. Er is reeds 
een aannemer geselecteerd, namelijk Van 
Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken 
B.V.  Zodra de vóórinschrijving is afgesloten is 
duidelijk met welke adressen Van Gelder  aan 
de slag kan gaan. Aan de hand daarvan wordt 
een definitieve planning voor de uitvoerings-
fase gemaakt. En zoals het nu lijkt gaat in de 
loop van november  de schop de grond in!

Degene die zich niet vóór 1 november heb-
ben aangemeld kunnen dit pas weer doen 
ná oplevering van het netwerk. Echter zij 
kunnen niet meer profiteren van dezelfde 
gunstige aansluitvoorwaarden als tijdens 
de voorinschrijving. Men draait zelf op voor 
de kosten van de aanleg naar de woning en 
betaalt tevens met terugwerkende kracht de 
buitengebiedtoeslag.

Heeft u zich nog niet aangemeld of een 
keuze gemaakt voor één van de providers?

Heeft u nog vragen en/of twijfels: komende 2 
weken zijn er nog inloopspreekuren:

MFA De Doefkamp, Hoofdstraat 21B, 
Roderwolde:
Dinsdag 20 en 27 oktober, 19.00-20.00 uur

Buurthuis ‘De Schakel’, Groningerweg 92A, 
Peizermade
Maandag 19 en 26 oktober, 19.00-20.00 uur

De enorme inzet van de werkgroep van De 
Kop Breed lijkt te gaan worden bezegeld 
gezien de vele belangstellenden die zich 
reeds hebben aangemeld en een abonnement 
hebben afgesloten.

IJs en weder dienende zal ons netwerk in 
maart worden opgeleverd en door de coö-
peratie in beheer kunnen worden genomen 
en zal de coöperatieve gedachte “met elkaar, 
voor elkaar” gestalte krijgen!  
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Het bestuur nodigt u van harte uit!
Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen 
Roderwolde e.o.
Bij café Het Rode Hert  op donderdag 19 
november 2015 om 20.00 uur 

Agenda
1 Opening en mededelingen
2 Ingekomen stukken
3 Notulen 26 maart 2015
4 Halfjaarlijks verslag van de secretaris 
5 Stand van zaken met betrekking tot:

h fietstunnel N372
h snelheid autoverkeer
h glasvezel
h pilot met dorpsagenda
h straatverlichting

6 Rondvraag
7 Sprekers: Dirk Magré komt vertellen 

over het werken en wonen in de molen 
aan de hand van foto’s en filmpjes.

8 Sluiting

De notulen van de ALV van maart worden 
ter vergadering uitgedeeld. De notulen 
van november 2014 worden op de site van 
Dorpsbelangen geplaatst.

Vrijwilligers rondom de Tocht om de Noord: 
Bedankt!
Op zondagmorgen 27 september kwam 
het wandelevenement Tocht om de Noord 
door Roderwolde. Een krappe 3000 wan-
delaars liepen tussen 9.00 en 13.00 uur 
door ons dorp. Het was een gezellige hap-
pening, waarbij heel wat vrijwilligers op 
de been waren! De tennisvereniging ver-
zorgde de catering op het Doedensplein, 
muziekvereniging Noordenveld (op de 
been gebracht door Bert Blaauw) verzorgde 
daar de muzikale omlijsting. In de kerk 

was orgelmuziek te horen. Bij de molen 
konden de wandelaars, zonder de molen 
te bezoeken, malende stenen en andere 
molengeluiden horen. De geluidscommis-
sie had hier i.s.m. het molenbestuur voor 
gezorgd. Vele wandelaars zijn echter toch 
nog wel even naar binnen gegaan.

De gekleurde schoenen die onderweg de 
route versierden waren door de basis-
schooljeugd geverfd tijdens een activiteit 
van de activiteitenladder. Het atelier van 
Fokko Rijkens was open voor een bezoekje 
en bij de familie van Zonneveld moesten 
de wandelaars door het weiland en de 
schuur om hun route te kunnen vervolgen. 
In de schuur zorgde Ramon Balster voor 
gezelligheid met zijn cello. De familie van 
Zonneveld gaf uitleg over hun manier van 
werken. Bij het verlaten van het dorp stond 
tenslotte nog Dineke Bos (van de Essentie) 
met biologische vruchtensappen.

Veel vertier dus voor de wandelaars en we 
hebben Roderwolde met elkaar zeker op 
een positieve manier geshowd. Bedankt 
allemaal!



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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Dorpshuis

Klussendag in en om het dorpshuis!
Op zaterdag 7 november, van 09.00 uur 
tot 12.00 uur gaan we weer tuinonder-
houd plegen en schoonmaken bij de MFA ‘de 
Doefkamp’ in Roderwolde. Heeft u even tijd 
om een handje te helpen? Graag! Wij zorgen 
voor de gezelligheid en een bakje koffie/thee 
met wat lekkers.
Hopelijk tot zaterdag de 7e november.

Instructie Verantwoord Alcoholschenken 
(IVA)
Wij willen als bestuur van het MFA gezamen-
lijk met de activiteitencommissie graag actief 
activiteiten blijven organiseren voor het dorp 
en uiteraard ook voor het bestaan van het 
MFA. Een mooi voorbeeld hiervan was wel 
de zeer geslaagde Fair van 13 september 
waar we op veel bezoekers konden rekenen 
maar wat uiteraard ook weer een hele orga-
nisatie was en wat we zonder vrijwilligers 
niet hadden kunnen realiseren. Om alcohol 
te mogen schenken dienen verenigingen te 
beschikken over gekwalificeerd barpersoneel. 
Tijdens de openingstijden waarop alcohol 
wordt geschonken dient er altijd een leiding-
gevende aanwezig te zijn die beschikt over 
de Verklaring Sociale Hygiëne of een barvrij-
williger die een instructie heeft gevolgd over 
verantwoord schenken van alcohol. 
Als er niet gekwalificeerd personeel achter de 
bar staat en we zouden gecontroleerd wor

den kunnen we onze vergunning kwijtraken. 
De Instructie Verantwoord Alcoholschenken 
(IVA) wordt o.a. gegeven door alcohol-
voorlichters van afdeling Preventie van de 
regionale instellingen voor verslavingszorg. 
Deze cursus duurt meestal een aantal uren en 
wordt op 1 avond gehouden. Er zijn kosten 
verbonden aan en wij willen, op onze kosten, 
een ieder die interesse heeft en bereid is om 
af en toe een handje te helpen bij ons achter 
de bar, in de gelegenheid stellen om hiervoor 
gekwalificeerd te worden. Wil een ieder die 
bereid is om de cursus te doen en het leuk 
lijkt om ons bij gelegenheden/festiviteiten te 
helpen achter de bar zich op willen geven bij: 
doefkamp@gmail.com. We verheugen ons 
op een grote deelname! 

Beste donateurs van Stichting Dorpshuis 
Roderwolde e.o.,
Het bestuur is verheugd dat Stichting 
Dorpshuis Roderwolde e.o. afgelopen jaar 
weer een brede steun heeft ontvangen in 
de vorm van donateursgelden. Uw bijdrage 
is voor het voortbestaan van het dorpshuis 
van groot belang. Veel donateurs hebben 
het dorpshuisbestuur gemachtigd de dona-
teursgelden  jaarlijks automatisch te innen. 
Wij maken u er op attent dat deze afschrij-
ving plaatsvindt in de maand november. De 
donateurs die niet via automatische incasso 
betalen worden in november bezocht door 
een vrijwilliger of een van de bestuursleden.
Voor diegene die nog geen donateur is, maar 
dit wel wil worden, gelieve even contact op 
te nemen met een van onze bestuursleden of 
een berichtje achter te laten in de brievenbus 
van het dorpshuis. Wij willen u alvast bedan-
ken voor uw bijdrage voor dit jaar.
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RECTIFICATIE

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 torenspits. 
In bouwhistorische termen heet dit, ’Een 
vierkant tot achtkant ingesnoerde naald-
spits’. 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 windrich-
tingen. Doorgaans zijn deze torenspitsen 
versierd met vergulde elementen, 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 noemen 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 gehou-
den door een klemring. De klemring worden 
stevig aangeslagen en voorkomt dat de muts 
er af kan waaien. De muts is aan de onder-
zijde voorzien van haken. Deze haken hebben 
de functie om leidekkers de gelegenheid te 
bieden zich hieraan met hun klemtuig vast 
te hechten om onderhoud te plegen aan de 
leien van het torendak. Deze leidekkers heb-
ben geen last van hoogtevrees. Ze verrichten 
hun werk in een veiligheidsgordel en wande-
len als het ware gewoon rond het torendak 
om kapotte leien te vervangen. De vergulde 
bol heeft enkel een decoratieve functie ech-
ter, de windvaan geeft de juiste windrichting 
aan. Deze windvaan is gemonteerd aan een 
ronde stalen as. Deze as staat los in een holle 
buis. Onder in deze buis ligt een glazen knik-
ker waarop de as rust. Deze knikker dient om 
de draaiweerstand van de as tot het mini-
mum te beperken. De windvaan is zuiver in 
balans door haar staart, met aan de uittiende 
een met lood gevulde bol. Daarmee weegt 
de staart met de bol evenveel als de wind-
vaan. De restauratie van de toren is voltooid 
in 2002. In dat jaar heb ik de eer gehad om 
de vergulde bol en de windvaan – met witte 
handschoenen aan– weer terug te plaatsen 
op de muts, weliswaar vanuit de bak van 
een hoogwerker. Maar ook dan moet je niet 
worden gehinderd door hoogtevrees. Bij de 
restauratie – aan het begin van deze eeuw – 
is  de toren en de noordgevel van de kerk 
opnieuw gepleisterd en overgeschilderd. Dit 
jaar (2015) is de toren na 13 jaren opnieuw 
geschilderd. De gekozen mortelsamenstel-
ling en het soort muurverf was in 2002 van 
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zodanige kwaliteit dat het niet alleen 13 
jaren heeft volgehouden maar ook dat het 
pleister- en schilderwerk nog in redelijk goed 
staat verkeerde. In 2014 is aan de kerk groot 
onderhoud uitgevoerd. De Jacobskerk en de 
witte toren met haar vergulde bekroning 
zijn nu weer een sieraad voor Roderwolde 
en klaar voor de nieuwe activiteiten van de 
Culturele Driehoek.

Jacobskerk Roderwolde

KINDERKERSTFEEST
In september verschenen de eerste verlichte rendieren al weer in het straatbeeld. Ook is bij 
sommige huizen de kerstverlichting al weer te vinden. Ook al zit je wellicht zelf nog niet in een 
kerststemming, de voorbereidingen voor het Kinderkerstfeest zijn al wel weer begonnen. Elk 
jaar vieren we dit samen met kinderen, ouders, grootouders en andere belangstellenden in de 
prachtige, sfeervolle 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 kinderen van groep 2 t/m 
8 zijn welkom! Op basis van de aanmeldingen zoeken we voor iedereen een mooie rol uit. Als 
je wensen hebt (bijvoorbeeld t.a.v. de hoeveelheid tekst), geef het even aan bij je opgave. Als 
je een instrument bespeelt, vinden we dat extra leuk. Dan zoeken we een mooie rol voor jouw 
instrument in het kerststuk. Uiteraard moet er wel worden gerepeteerd. Dit doen we op vier 
zondagochtenden in november en december van 10.30 – 12.00 in het Jeugdgebouw aan de 
Pastorielaan. De data hiervoor zijn te vinden in de flyer die we uitdelen op school. Deze worden 
ook gemaild en geappt. Opgave kan tot 28 oktober bij Natasja (050-5032362). Je kunt je ook 
aanmelden via de mail (kerstfeestroderwolde@gmail.com) of het antwoordstrookje inleveren 
bij één van ons. Zorg dat je op tijd bent! 

Groeten, Andhra, Bartele, Natasja en Dity                                                                                                         

Naam:  .............…………………………………………………….............................................................................

Groep:  .............……………………………………………………….........................................................................

doet graag mee aan het kerstspel op zondag 20 december. 
Ik speel wel/geen* instrument. (indien wel, welk instrument:  .........................................................

Wensen t.a.v. de rol: ................................................................................................................................

Tefoonnummer: (i.v.m. app) 06- ............................................................................................................

Email: .......…………………………………….......................................................................................................
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Toneelvereniging De Woldbloem

Op 5 oktober jl was de “aftrap” van het 
nieuwe toneelseizoen. 
Tijdens de ledenvergadering bespraken we 
onder andere de invulling van onze toneel-
avonden. Deze zullen er iets anders uit gaan 
zien dan voorheen. Hierover zo dadelijk meer. 
Dat toneelvereniging Woldbloem nog steeds 
een b(l)oeiende vereniging is, mag blijken uit 
ons leden aantal. Met 21 volwassen-, en 18 
jeugdleden mogen we absoluut niet moppe-
ren! Toch doen we dat wel een beetje…........... 
We hebben namelijk een tekort aan jong 
volwassenen. Hiermee bedoelen we 16-25 
jarigen. Met name mannen kunnen we 
gebruiken!! Maar ook dames in die leeftijd 
zijn van harte welkom. Dus beschik je over 
het nodige acteertalent en heb je belang-
stelling, neem dan voor verdere informatie 
contact op met Martin Belga (Bovenland 
11, Roderwolde). Naast de invulling van de 
toneelavonden, bespraken we ook onze 
financiële situatie. We zijn nog een gezonde 
vereniging, dus de bijdrage van leden en 
donateurs zal voorlopig gelijk blijven.

Wat de donateurs betreft;
Met ingang van dit seizoen, zouden we de 
donateursgelden graag per automatische 
incasso willen innen. Hiervoor hebben we 
natuurlijk uw toestemming nodig. Binnenkort 
zullen we dan ook bij u aankloppen en vragen 
of we hier uw toestemming voor krijgen. 
Indien u dit liever niet wilt, is dat natuurlijk 
ook prima en kunt u aan de deur het 
donateursgeld voldoen. 

Dan nu de invulling van de toneelavonden en 
middag;
Op woensdag 3 februari is de generale 
repetitie. We spelen dit, net als altijd, voor de 
jeugd in de basisschoolleeftijd. 
Aanvang 19:00 uur

Op zondag 7 februari speelt onze jeugd 
de stukken:  Pluche Poespas en Grimms 
probleem. 
Aanvang 15:00 uur

Tijdens de evaluatie van de jeugduitvoerin-
gen van vorige seizoenen, kwam steeds naar 
voren dat de jeugd graag een keer extra zou 
willen optreden. Ook vanuit het dorp kwam 
dit verzoek bij ons binnen. Om hier gehoor 
aan te geven zien de toneelavonden er als 
volgt uit;

h Zaterdag 6 februari              
Grimms probleem & Bokkesprongen
h Vrijdag 12 februari                

Pluche Poespas & Bokkesprongen
h Zaterdag 13 februari 

Bokkesprongen + aansluitend feest-
avond (met DJ licht-en-geluid) in Café 
Het Rode Hert.

LET OP:
We beginnen deze avonden om 19:30 uur!! 

De stukken worden uitgevoerd in ons stam-
café Het Rode Hert, te Roderwolde.

De kaartverkoop start op vrijdag 15 januari 
om 15:00 uur in Het Rode Hert. 
Kaarten reserveren kan ook, vanaf 15 januari, 
via onze website www.woldbloem.nl. 
Voor actueel nieuws kunt u ook terecht op 
onze website. 

En volgt u ons al via Twitter en Facebook?
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Korfbalvereniging ODA

Korfbalvereniging ODA werkt ook dit sei-
zoen samen met OWK uit Oostwold. Zoals 
jullie vorig jaar hebben kunnen lezen zijn wij 
de samenwerking met Oostwold aangegaan 
voor de jeugd van ODA. Dit heeft veel posi-
tieve reacties opgeleverd van zowel ouders 
als kinderen, zodat wij ook dit jaar weer de 
jeugd combineren met onze buren, korfbal-
vereniging OWK te Oostwold. Samen wordt 
er gespeeld in twee teams, namelijk OWK/
ODA D1 en OWK/ODA C1. Madelon Keun, 
Anne Krul en Salesta Smilda spelen met de 
OWK-leden Iris van Loo, Bente de Vries en 
Eline Palmen in OWK/ODA D1. Zij hebben 
op het veld gestreden om het kampioen-
schap, helaas hebben ze dit op 1 puntje net 
niet kunnen halen. Het team bestaat uit 6 
fanatieke meiden die op dit moment in een 
viertal spelen. Deze meiden worden getraind 
en gecoacht door een combinatie van ODA- 
en OWK-trainers, namens ODA is dat Dorien 
Bolhuis en namens OWK Jannine Roffel. 
OWK/ODA C1 bestaat uit Bente Hut, Tessa 
Kruizenga, Dorien Poelman en Marit 
Belga namens ODA, aangevuld met Ilse de 
Vries, Jorien Postma, Liejan Postma, Dieko 
Stoelwinder en Fieke Beerling namens OWK. 
Dit team speelt in een achttal. Deze 8 mei-
den en 1 jongen worden getraind door Rene 
Buring (oud ODA-speler), Sander Lap en Gert 
Schuitema. Sander neemt het coachen op 
zich bij de C’s, die ook op een keurige tweede 
plaats zijn geeindigd. Naast de gewone com-
petitie mochten er ook twee ODA-spelers 
meedoen aan de selectietrainingen van het 
Gronings team onder 13 en onder 15. Helaas 
hebben Madelon Keun en Tessa Kruizenga 
het net niet gered, maar ze gaan het volgend 
seizoen gewoon weer proberen om in de 
selectie terecht te komen. Naast korfbal zijn 
er ook andere leuke dingen. Zo worden er 
regelmatig activiteiten georganiseerd vanuit 
beide verenigingen. Vaak op sportief gebied, 

maar het gaat toch echt om de gezelligheid 
die we met elkaar willen hebben. Heb je zin 
om een keer mee te trainen of om te komen 
kijken, dan kan dat natuurlijk. OWK/ODA 
D1 (met een maximum leeftijd van 12 jaar) 
traint op de dinsdagavond van 18.30 to 19.30 
in de Gaveborg in Oostwold en dit team zal 
komend voorjaar weer in Roderwolde gaan 
trainen! OWK/ODA C1 (met een maximum 
leeftijd van 14 jaar) traint op de dinsdag-
avond van 18.45 tot 20.00 en vrijdagavond 
van 19.00 tot 20.00 in de Topsporthal in 
Leek.  Voor informatie of vragen: mail gerust 
naar dorienbolhuis@kvowk.nl

De kas van ODA…
Op de vorige ledenvergadering van ODA is 
gesproken over de besteding van het saldo 
dat in de loop van de tijd is opgebouwd. 
Omdat ODA geen acties meer organiseert, 
teert de vereniging langzaam in op het saldo 
dat bestemd is voor competitieverplichtingen 
voor de (jeugd)spelers. Maar ODA heeft nog 
een tegoed dat in tientallen jaren is ontstaan: 
de toto-lotto-gelden. Vrijwilligers als Andries, 
Teun, Jannes, Jan, Henk en anderen gingen 
jarenlang op de dinsdagavond langs de hui-
zen om deelnameformulieren op te halen en 
te verwerken. Met de dubbeltjes en kwartjes 
die dat per formulier opleverde, is een potje 
ontstaan wat voornamelijk met geld van 
inwoners van Roderwolde is opgebouwd. De 
ledenvergadering was van mening dat dit 
geld dan ook weer in Roderwolde besteed 
zou moeten worden en wel in de vorm van 
(sportieve) activiteiten voor de jeugd. Dat 
doel bekijken we ruim: zo werden de beide 
nieuwe picknickbanken bij het Dorpshuis 
door ODA betaald, maar ook aan de zeskamp 
maakte ODA tweehonderd euro over voor de 
jeugd. In dit tempo kunnen we nog een tijd 
vooruit met het verstrekken van bijdragen. 
Wat belangrijk is om te weten, is dat elke 
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instelling of groep die in Roderwolde iets 
voor de jeugd organiseert, om een bijdrage 
van ODA kan vragen! Bel daarvoor met 
Willem van der Velde (050 503 2608) of 
mail:  pm@kvoda.nl

IJsvereniging  “Roderwolde”

Het Gewest Drenthe van de KNSB heeft de 
volgende data voor het gratis schaatsen  
van de leden op de ijsbaan “De Smelt” in 
Assen  van de aangesloten verenigingen 
bekend gemaakt:

h 24 oktober 17.00 – 19.00 uur
h 21 november 17.00 – 19.00 uur
h 28 december 17.00 – 19.30 uur met een 

toertocht voor de jeugd
h 20 februari 2016 17.00 – 19.00 uur 

Het bestuur wenst iedereen veel 
schaatsplezier.

Tennisvereniging Roderwolde

Junior-senior toernooi Roderwolde
Op zondag 3 oktober 2015 was er weer 
het junior-senior toernooi in Roderwolde. 
Gelukkig was het dit jaar heel erg mooi 
weer. Ook deden er dit jaar veel koppels 
mee. 

De koppels waren: Martin en Marit, Karin 
en Lieke, Jan en Loes, Hella en Jonas, 
Jeroen en Sirius en Harriët en Elmer. Ieder 
koppel moest één keer tegen elkaar spelen.  
Op de 3de plek waren geëindigd: Jeroen en 
Sirius. Op de 2de plek Harriët en Elmer en 
op de 1ste plek Hella en Jonas.

Na de wedstrijden gingen we nog een leuk 
spel doen. Daarna gingen we barbecueën. 
Dat was heel erg lekker. Ik hoop dat het 
volgend jaar weer zo leuk word. 

Jonas Haverkort

Nationaal MS Fonds 
zoekt collectanten

Het Nationaal MS Fonds zoekt collectanten 
voor de jaarlijkse collecteweek van 23-28 
november. 
Tienduizenden collectanten trotseren het 
novemberweer met de instelling: Een beetje 
kou gaat wel weer over, MS niet! 
MS is een grillige ziekte maar vooral ook een 
beetje rare ziekte, want waarom raakt de ene 
persoon met MS in korte tijd snel geïnvali-
deerd en een ander met MS kan nog jarenlang 
goed functioneren? De enige  gemeenschap-
pelijke factor hierbij is angst. Mensen die 
aan MS lijden zijn altijd bang. Bang voor wat 
de ziekte kan aanrichten. Daarom heeft het 
Nationaal MS Fonds een tweetal kernwoorden 
bij alle activiteiten en onderzoeken: gene-
zing en verbetering! Genezing omdat we zo 

graag willen dat we een MS vrije wereld gaan 
krijgen. En wat  je nu nog niet kunt gene-
zen, kan je wellicht wel verbeteren zodat 
de kans op uiteindelijke genezing vergroot 
wordt. Het Nationaal MS Fonds blijft zich 
inzetten op het ontwikkelen van nieuwe 
behandelprogramma ś waarbij het vertragen 
van invaliditeit het belangrijkste uitgangs-
punt is. Want waarom zouden wij stilstaan 
en afwachten als we nu al iets kunnen doen? 
Wil jij je inzetten voor mensen met Multiple 
Sclerose? Meld je aan als collectant via 010-
591 98 39, www.nationaalmsfonds.nl
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Culturele Driehoek

‘Tous les oiseaux d’Europe’ 
Zondag 8 november 2015  15.00 uur 
Tous les oiseaux d’Europe(TlodE) is een 
unieke Vocal Group uit Groningen met 20 
zangers en zangeressen onder leiding van 
Hans Kaldeway. 
TlodE timmert al jaren met succes aan de 
weg met een combinatie van een eigenzin-
nig repertoire, spannende arrangementen 
en verrassende instrumenten. Zij verrassen 
het publiek met vocale versies van nummers 
van Queen, Beyoncé, Pharell Williams en 
Peter Gabriel. Naast recente hits als “Happy”, 

“Royals” en “Take me to church” wordt er 
ook minder bekend werk gezongen van 
o.a. Keane, Prince, en Fatboy Slim in geraf-
fineerde, achtstemmige arrangementen. 
Kippenvel gegarandeerd!
Dirigent,componist Hans Kaldewey 
studeerde cum laude af als koordirigent. Hij 
is een echte duizendpoot want hij speelt 
bij de optredens ook piano, xylofoon en 
iPad. Daarnaast maakt Hans de meeste 
arrangementen voor de vocal group. 
Kom kijken bij het optreden en laat u 
verrassen!

Entree € 9,00
Kaarten verkrijgbaar via:
www.cultureledriehoekroderwolde ; 
webxpress.nl; Boekhandel Daan Nijman, 
Heerestraat 87 te Roden
Café het Rode Hert Hoofdstraat 32 , 
Roderwolde 050-5034238.

RECEPT VAN DE MAAND

Courgettecake

50 gram rozijnen of cranberries
250 gram courgette (geraspt)
260 gram bloem
1 tl. kaneelpoeder
mespuntje zout
1 tl. bakpoeder
2 eieren
120 gram suiker
110 gram lichte basterdsuiker
1 vanillestokje
130 gram zonnebloemolie
50 gram walnoten of pecannoten
3 eetlepels pompoenpitjes
boter om in te vetten.

Verwarm de over voor op 170 graden. Wel 
de rozijnen ongeveer 10 minuten in water en 
giet ze af.
Smelt de boter. Vet de cakevorm in en leg er 
bakpapier in. 
Meng bloem, kaneel, zout en bakpoeder 
goed door elkaar. 
Klop de eieren schuimig met de suiker. 
Halveer een vanillestokje in de lengte, 
schraap het merg eruit. 

Meng het vanillemerg,de courgette en olie 
door de eieren en spatel het bloemmengsel 
erdoor.
Roer de walnoten en rozijnen erdoor en 
schenk het beslag in de cakevorm.
Strooi de pompoenpitten erover en bak de 
cake in de oven in ongeveer 60 minuten gaar.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Rustige tijden zijn aangebroken
Dirk Magré

Na de seizoenssluiting is het altijd even 
afkikken. Ook is er tijd om weer met 
andere zaken bezig te zijn. Toch is er ook 
nog wel een en ander gebeurd.

Tocht om de Noord
Op 27 september was er de Tocht om de 
Noord. Daar heeft iedereen wel wat van 
gemerkt: allemaal gekleurde schoenen aan 
de bomen en enorme aantallen wandelaars 
die door ons dorp kwamen stappen. Heel 
wat van hen deden ook even kort de molen 
aan. Al was het alleen al om even van het 
toilet gebruik te maken (zo’n 115 keer….). 
Uit opgestelde speakers klonken de gelui-
den van het olieslaan. Verder hebben we 
de molen maar beperkt open gehad en 
er werd geen toegang geheven. De molen 
draaide wel (dankzij een gast-molenaar 
en leerling molenaar) rustig zijn rondjes, 
versierd met de vlaggenlijnen tussen de 
einden van de wieken.

Veel mensen kregen de folder van de 
molen mee en werden uitgenodigd om op 3 
oktober nog eens langs te komen: de vaste 
eerste zaterdag van de maand met demon-
stratie olieslaan.

Demonstratie olieslaan eerste zaterdag van 
de maand
Ook gedurende deze periode gaan we 
gewoon door met de demonstraties 
olieslaan. Op zaterdag 3 oktober moch-
ten we ons verheugen op een leuk 
aantal bezoekers tijdens de demonstratie. 
Wellicht dat het mooie weer daar ook aan 
bijdroeg, maar we hebben ook het idee, dat 
een aantal van de wandelaars van de week 
daarvoor gehoor hebben gegeven aan de 
uitnodiging.

Molenmaker in actie
Het valt op dit moment (14 oktober) 
nog niet zo op, maar de molenmaker is 
gestart met een aantal werkzaamheden 
aan de molen. Zijn hoogwerker staat nu 
aan de achterzijde van de molen opge-
steld. De eerste klus is het schoonmaken 
van het geschilderde houtwerk en tegelijk 
inspecteren, waar dit moet worden bij-
gewerkt. Inmiddels heeft hij ook al een 
en ander opgemeten van de te vervangen 
onderdelen:

h Alle kammen en tussenliggende dam-
men van het grote spoorwiel voor de 
aandrijving van het olieslag;
h de te vervangen lange spruit (balk die 

dwars door de kap heen steekt en die 
via de lange schoren verbonden is met 
de staart van de molen.

Het is nog niet bekend wanneer het grote 
hijswerk voor het vervangen van de lange 
spruit gaat plaatsvinden.
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Warm de winter door?
Puilt jouw kast ook uit van mutsen, hand-
schoenen en/of truien, die je niet meer 
gebruikt? Doneer ze dan aan mensen die 
ze nodig hebben in de stad Groningen. 
Voor de “Open Hof” (opvanghuis voor 
thuis- en daklozen) zamelen we ze in. Hoe 
het komt dat mensen op straat leven? Er 
zijn veel redenen voor. Zonder te oorde-
len willen wij een kleine bijdrage leveren 
aan het verbeteren van hun leefomstan-
digheden. Breng ze zaterdag 21 november 
tussen 13:30 en 16:30 uur naar molen 
Woldzigt.

Activiteiten de komende tijd
h Op zaterdag 24 oktober zijn we open 

voor publiek. U kunt dan ook weer 
terecht voor uw meelaankopen (volko-
ren meel en gebuild meel en natuurlijk 
ook onze onvolprezen pannenkoekmix)
h Op zaterdag 7 november is weer de 

demonstratie olieslaan (zoals gebrui-
kelijk de eerste zaterdag van de maand 
van 13:30 - 16:30 uur).

Kom eens een keertje kijken. U weet toch 
dat alle inwoners binnen de schoolkrijg 
en donateurs gratis toegang hebben. De 
vrijwilligers/olieslager geven graag uitleg 
bij het olieslaan.  Als er voldoende wind is, 
gaan we volledig op windkracht. Zo niet, 
dan schakelen we de antieke elektromo-
tor in en wordt het geheel toch in bedrijf 
gesteld. 

Hartelijke groet, de molenaar en mole-
naarsvrouw, Dirk Magré en Wilma Bruin.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Moi lezers,

Aj het neijs een beetie volgt, dan komp der 
een hoop ellende veurbei. Elke dag woj 
der weer met confronteerd. En ik besef 
ok donders goud, dat een hoop mensen 
in een verschrikkeleke situatie zit. Maor 
as de verantwoordeleke autoriteiten der 
underling al niet oetkompt, hoe moet wej 
underdaonen dat dan oplössen, ok al wil 
wij dat nog zo graag. Daor komp nog bei, 
en ik wiet niet hoe het jullie vergaot, dat ik 
lang niet alles meer vertrouw. Kiek maor 
ies wat der bei Volkwagen en de Fifa is 
gebeurd. En dan nuim ik  nog maor twei 
veurbeelden. Gao der maor van oet, dat 
dit nog maor de top van de iesbarg is. En 
vandaor da’k ok bliede bin met sommige 
kleine gebeurtenissen, die ok het neis 
haolt en wal komisch bint. Zo kwam ik een 
stukkie tegen waorin stun, dat heul veul 
mensen tiedens het bezoek an de wc heur 
smartphone of aaipet of hoe zo’n ding ok 
maor mag heten, an’t controleren bint. En 
toen mus ik eeven denken an vrogger, toen 
wej thoes nog gien wc hadden, maor een 
(schiet)hoessien. Daor was een bank met 
een rond gat derin en daorunder stun een 
tun. Daor weur de ontlasting in opvangen. 
Closetpapier hadden wej niet. Wej maok-
ten ons gat schoon met papier van een in 
stukken gescheurde Avrobode. Maor veur 
we dat deden lazen we eerst nog ies even 
welke programma’s der op de radio waren. 
(televisie was der toen nog niet) Maor jam-
mergenog waren die der dan al op west en 
van “programma gemist” hadden wej nog 
nooit heurt.
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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)



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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HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK

Harrie Aalders, specialist in grind, natuursteen en boomschors
Henk van Kalken

Zodra ik de loods betreed, waar ook het 
kantoor annex kantine in gevestigd is, 
weet ik: hier wordt met zware materialen 
gewerkt. Dit blijkt ook prima met Drentse 
gemoedelijkheid en vriendelijkheid 
gecombineerd te kunnen worden. Samen 
met Harrie Aalders (45) en zijn buurman, 
tevens onderhuurder, Michel Griep van 
hoveniersbedrijf Ilex drink ik onder wat 
gezelligheidspraat een bakje koffie.

De eerste vraag is wat het bedrijf zoal doet. 
Dat blijkt veel en verrassend veelzijdig te zijn.
Harrie Aalders: ‘Handel en verkoop van 
zand en grind in de meest brede zin des 
woords. We hebben wel veertig soor-
ten zand, grind en split op voorraad. Die 
importeren we vanuit heel Europa.’

Moet je daarvoor veel op reis?
‘ In het begin heb ik wel veel bezocht en 
bekeken, maar nu nemen de vervoerders 
het gewoon op bestelling mee. Ook om een 
constant vast product te houden doe ik al 
jarenlang zaken met vaste adressen.’ 

Aan wie lever je zoal?
‘ Zo’n 40% aan particulieren en 60% aan 
bedrijven, zoals hoveniers, bouwbedrijven, 

wegenbouwers, gemeenten en straten-
makers. Men kan ook puin, groenafval 
en grond kwijt, dat we allemaal recyclen. 
Daarvoor hebben we zeefmachines die 
de grond weer beschikbaar maken voor 
hergebruik. Voor puin hebben we een 
puinbreker. We hebben ook spoorbiel-
zen en ik maak betonnen keerwanden, 
erg handig voor boeren en bouwbedrij-
ven voor allerlei opslag. We doen ook 
shovelwerk en ik heb ook nog b-keuze 
PIR-schuimisolatie in de handel. Vaak licht 
beschadigd maar zeer goed bruikbaar.’

Je verhuurt ook bedrijfsruimte begreep ik?
‘Ja, ik verhuur ook bedrijfs- en 
opslagruimte.’

Aan wat voor bedrijven?
‘Hier zit een witgoedschuur, een installa-
tiebedrijf, er zit een hovenier, mijn vrouw 
geeft workshops in bloemstukken maken, 
een klussenbedrijf die ook in catering 
doet en er zit nog een schildersbedrijf in 
met allerlei opslag… en ik heb ook nog 
inboedelopslag.’  

Vertel eens iets over de geschiedenis van het 
bedrijf?
‘1989 ben ik -  officieel - begonnen. Later 
kwam mijn vrouw Helen (41) erbij. Zij 
doet trouwens ook wel eens ritjes met de 
vrachtauto. Dit bedrijf ontstond eigenlijk 
wat bij toeval. Ik was vroeger vrachtwa-
genmonteur bij de gemeente. Ik kocht 
eens een vrachtwagentje waarvan de 
versnellingsbak kapot was, een kieper-
tje. Ingewikkelde materie, maar ik kon 
hem repareren. Een kennis van me zat op 
een camping en vroeg of ik wat zand kon 
brengen voor allerlei voorzieningen op 
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de camping. Toen kwam zijn buurman en 
nog iemand, waarop ik dacht: kom, ik zet 
eens een advertentie in de krant. Bij mijn 
ouders, die nogal wat ruimte hadden had 
ik wat zand achter het huis liggen. Ik kocht 
een kraantje erbij, en voor ik het wist 
begon het te lopen. Er moest al gauw een 
grotere vrachtauto komen. Natuurlijk heb 
ik in de jaren 90 het tij behoorlijk meege-
had, zodat het bedrijf kon groeien. 

Later verhuisde ik met het bedrijf naar 
Zevenhuizen. In 2005 ben ik hier aan de 
Turfweg gekomen. Een groot voordeel is, 
dat ik veel zelf kan doen, zoals repareren 
en construeren van machines en wagens.’ 
Lachend: ‘Mijn bijnaam is niet voor niets 
Willy Wortel.’

Wat kun je, terugkijkend als een zakelijk 
succes aanmerken?
‘Er springt niets uit. Alles is via de weg der 
geleidelijkheid ontwikkeld en gegroeid.’

Wat heb je van de crisis gemerkt? 
‘Heel veel! De prijzen staan onder druk, 
zoals de vrachtkosten. In de jaren 90 moest 
ik veel bezorgen, tegenwoordig komen 
ondernemers materialen veelal afhalen, 
hoewel die bezorgkosten niet echt hoog 
zijn. Ik heb geen personeel hoeven ont-
slaan, gelukkig. Ik had twee man personeel, 
maar er is er in ’t voorjaar helaas iemand 
overleden. Vreselijk.’ Harrie zwijgt even. 
‘Momenteel runnen we de zaak met mijn 
vrouw en die ene man personeel. Gezien 
de crisis, die ik ook nog steeds voel, hou ik 
het daar voorlopig ook bij.’

Kun je zeggen dat je hier met de omgeving 
vergroeid bent?   
Gedecideerd: ‘Zeker! Ik ben hier geboren 
en getogen, mijn ouders kwamen ook uit 
Nieuw Roden en Zevenhuizen. Dus om het 
zo eens te zeggen: het is hier of het is niet! 

In deze omgeving is mijn bedrijf vrij uniek, 
met de brede voorraad, zes dagen in de 
week bereikbaar en kan ik ook leveren. Dat 
is dan ook de kracht van het bedrijf. Alles 
direct uit voorraad leverbaar; ik zorg dat 
alles er direct is.’ 

Je richt je hoofdzakelijk op de gemeente 
Noordenveld? 
(nadenkend): ‘Nou… door het internet is er 
ook landelijk wel wat te doen. Het gebeurt 
ook wel dat ik materiaal in de big bag 
doe wat door de bode door het hele land 
gebracht wordt. Ik heb ook best wel bij-
zonder materiaal wat niet iedereen heeft, 
zoals allerlei soorten boomschors. Dat gaat 
nogal eens het land door. Net zoals die 
isolatiemateriaalplaten en betonnen keer-
wanden trouwens. Die lever ik ook wel aan 
Oost-Duitsland. Je zou zeggen dat ze dat 
materiaal daar zelf wel hebben, maar er 
zijn daar klanten die de keerwanden hier 
met vrachtauto’s tegelijk afhalen.’

Als je naar de toekomst kijkt, hoe ziet die er 
voor jezelf en het bedrijf uit?
‘Hoewel de ontwikkelingen in de wereld-
economie me wel eens zorgen baren, denk 
ik dat dit soort materialen altijd wel nodig 
blijven. Ik zie de toekomst van dit bedrijf – 
en ook die van mezelf -  wel positief in. Hij 
lacht even: ‘Mijn oudste zoon vindt het een 
soort walhalla, en helpt nu al na schooltijd 
een handje mee.’

Na het gesprek geeft Harrie Aalders me 
een rondleiding door de loodsen met de 
werkplaats en over het uitgestrekte ter-
rein. Hij neemt me mee naar de top van 
een hoge bult, waar ik een uitstekend uit-
zicht over het terrein krijg. Het resultaat 
was zonder meer indrukwekkend. Overal 
opgeslagen materialen tegen eigenge-
maakte betonnen keerwanden aan. 
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Als ik mijn indrukken moet samenvatten 
heb ik een boeiend gesprek gehad met een 
veelzijdig vakman, die in het bezit van een 
flexibele ondernemersgeest is. Voor zowel 
ondernemers als particulieren een inte-
ressante plaats om eens te bezoeken en de 
diversiteit van alle opgeslagen materialen 
zelf in ogenschouw te nemen. 

COLUMN

Boosheid en beestachtigheid
Henk van Kalken

Er zijn uiteenlopende redenen waarom 
een mens boos kan worden. Soms, omdat 
je denkt dat iemand iets doet ten nadele 
van jezelf. Soms ook omdat je aangeslagen 
bent door gruwelbeelden, zoals het kleine 
jongetje dat levenloos met zijn gezichtje in 
de branding lag. Maar ik werd boos op het 
Spaanse bedrijf European Security Fencing 
(ESF) uit Malaga, dat euforisch Twitterde 
dat hun bedrijfsresultaten de laatste tijd 
zo geweldig zijn door de verkoop van vele 
kilometers scheermesprikkeldraad. Een 
foto van de rollen prikkeldraad en daar-
onder een wervende reclametekst: ‘Van 
hier naar Europa! De volle honderd pro-
cent van het scheermesprikkeldraad in 
Europa komt van onze fabriek.’ Een cyni-
cus heeft het horrorproduct ‘Concertina’ 
genoemd, vanwege de overeenkomst 
(hoe ziek is je voorstellingsvermogen 
dan?) met een Spaanse trekharmonica. 
Trapeziumvormige, vlijmscherpe mes-
jes, die bedoeld zijn om de duizenden 
vluchtelingen die (Zuidoost Europa) bin-
nenkomen tegen te houden. Ze vormen 

weerhaakjes die vreselijke verwondingen 
teweegbrengen. Iemand, die in een wan-
hoopspoging probeert om de gruwelen 
van de oorlog in eigen land definitief te 
ontvluchten en in deze gegalvaniseerde 
verschrikking belandt, wordt zo ongeveer 
gefileerd. Ik ga hier geen oordeel geven 
over de enorme vluchtelingenstroom die 
op gang is gekomen en wat de voor- en 
tegenstanders daarvan vinden. Iedereen 
heeft recht op een eigen mening. Maar het 
gaat om mensen. En daarin zit meteen de 
paradox: het zijn mensen die door oorlogs-
geweld op de vlucht slaan, maar ze worden 
door mensen hiertoe gedreven. Het zijn 
mensen, die zich volkomen belangeloos 
inzetten en deze slachtoffers helpen en 
opvangen, geld en goederen doneren en 
zelfs vluchtelingen in huis nemen. Maar er 
zijn ook mensen die zichzelf schaamteloos 
aan de ellende en het lijden van anderen 
verrijken, zoals het Spaanse bedrijf ESF. Ik 
blijf vinden dat beestachtigheid vooral in 
mensen gevonden wordt en nooit in de 
dieren.
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INGEZONDEN

Bevings: de aardbevingsapp van en voor 
Groningers over aardbevingen in Groningen

Bevings: dé app die, belangeloos en direct, 
de laatste informatie over de aardbevingen 
in Groningen laat zien. In deze app lees je 
direct waar, wanneer en met welke intensiteit 
een beving heeft plaatsgevonden. En, 
indien nodig en mogelijk, nieuwsberichten 
met nadere informatie. Dit voorjaar 
bedacht Yvonne Arnst dat het handig zou 
zijn als er een app was, waarop te zien 
is wanneer er waar in haar provincie een 
aardbeving is geweest. “Ik was eigenlijk in de 
veronderstelling dat een dergelijke app er wel 
zou zijn. Dat leek toen niet het geval vertelde 
Auke Valk mij. Beiden vonden wij dat deze 
app er “moest” komen. Voor de Groningers 
en over Groningen. Veel zoekwerk over hoe 
één en ander technisch in elkaar kon worden 
gezet, overleggen wat we er wel en wat we 
er niet in wilden zetten en nu is de app er dan 
eindelijk!” 
Auke: “toen Yvonne mij belde met de vraag 
naar de app dacht ik ook: die is er vast en 
ik was dan ook verbaasd dat dit niet zo was. 
Ik bouw apps en Yvonne werkt al tiental-
len jaren als communicatieadviseur, dus 
onze beslissing was snel genomen. Die app 
moest er komen en zou er ook komen. En 
nu is tie er ook!”. “Wij hebben ons eigen geld 
en tijd in de bouw van de app geïnvesteerd, 
omdat wij willen dat de app onafhankelijk 
is en de informatie belangeloos verstrekt 
aan de Groninger. Dus geen app van een 
gemeente, provincie of van de NAM, maar van 
Groningers voor Groningers. We willen ook 
mensen uit onze provincie laten meedenken 
wat we nog meer met deze app kunnen 
gaan doen in de toekomst. En de app is 
vanaf vrijdag 2 oktober, 20.00 uur gratis te 
downloaden in de appstore. De app geeft 
onafhankelijke informatie over datum, tijd, 
intensiteit en locatie van de aardbevingen 

in de provincie”, aldus Yvonne Arnst. 
“Vandaar ook dat de we app Bevings heb-
ben genoemd”, aldus Auke: “Groningser 
kan toch haast niet?!” 

Voor meer informatie: 
Yvonne Arnst   06 48 76 50 84
Auke Valk   06 50 66 36 98

Gedicht Nieuwe Buren
Bart Henstra

Nieuwe Buren
En wij maar turen.
Zijn zij aan het gluren?
Hoelang zal dit duren?
Ach toch ,  waarom?
Zoiets is toch stom.
En vreselijk dom.
Benader hun als vriend.
Welke goedig verdiend.
En is hier het stramien.
Want een goede buur.
Maakt het leven niet zuur.
Maar vrede voor lange duur!



NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Vrijdag 9 oktober hebben we kunnen genie-
ten van de natuurfilm Waterland Drenthe in 
Het Rode Hert. Ieder die er geweest is zal 
beamen dat het een fascinerende film was, 
met beelden waarvan je af en toe nauwelijks 
kon voorstellen dat ze in onze eigen provincie 
zijn opgenomen. Jammer dat niet nog meer 
mensen van de gelegenheid gebruik hebben 
gemaakt om deze film te zien. De filmma-
kers zijn al weer volop bezig met een nieuwe 
filmDe filmmakers zijn al weer volop bezig 
met een nieuwe film, met als voorlopige titel 
Wildernis Drenthe. 

Deze maand wil ik weer even verder kijken 
dan onze Onlanden. Als je op een aange-
name  wintermiddag een mooie wandeling 

wilt maken, hoef je maar een klein autoritje 
te maken om één van de vele landgoederen 
bij Eelde-Paterswolde te bezoeken. (Wist je 
trouwens dat die naam niets met paters te 
maken heeft, maar afgeleid is van Potterswôl 
en verwijst naar de potklei in de ondergrond, 
net als in ons eigen Kleibosch). De water- en 
bosrijke omgeving van Eelde was voor de 
adellijke klasse in Stad en Ommeland een 
geliefd gebied om buitenplaatsen te bouwen 
en landgoederen (parken) aan te leggen. 
Heel bekend is natuurlijk De Braak, gele-
gen aan de zuidwestkant van Paterswolde. 
Aan de overkant van de Hoofdweg ligt het 
landgoed Vennebroek, een fraai landhuis 
met daarachter het vogelrijke (kijkhut) 
Vriezenveen. Voor de stevige wandelaars zijn 

Dit kan uw advertentie zijn.

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

advertenties
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beide landgoederen heel goed in één wande-
ling te “behappen”. 

Buitenplaats Vennebroek h
hh
Iets zuidelijker vinden we een uitgestrekt 
parkbos met de verzamelnaam Vosbergen. 
Ook daarin vinden we diverse buitenplaat-
sen, waarvan het Huis Lemferdinghe niet 
alleen de bekendste is, maar ook de meest 
boeiende historie kent. De oorspronkelijke 
Havezathe, al in de 15e eeuw gebouwd door 
de adellijke Drentse familie Ter Borch, is in 
het begin van de 19e eeuw met één van de 
twee schathuizen wegens slechte bouw-
kundige staat afgebroken. Het huidige huis 
Lemferdinge is dus eigenlijk het overgeble-
ven schathuis. Tot de bekendste bewoners 
van dit huis behoorde het domineesechtpaar 
Bähler-Boerma. Een kinderloos echtpaar dat 
zeer sociaal bewogen was. Zo stichtte Gesina 
Boerma een dorpsbibliotheek ter verheffing 
van de arbeidersklasse. Zij was ook de grond-
legger van het Eelder dorpshuis, de eerste in 
Nederland.        
Huis Lemferdinge, tegenwoordig horeca en 
trouwzaal 

Vlakbij Lemferdinge staat het Huis De Duinen, 
ook een buitenplaats en even verderop het 
Huis Vosbergen, waar tegenwoordig een 
muziekinstrumentenmuseum in gevestigd 
is. Dit laatste huis is oorspronkelijk als boer-
derij gebouwd, maar later door het echtpaar 
Kraus-Groeneveld tot landhuis verbouwd. In 
het omliggende parkbos, met vele fraaie 
vijvers, is o.a. het graf van dit echtpaar te 
vinden.

Tot nu toe heb ik vooral verteld over de land-
huizen en hun bewoners, terwijl dit stukje 
over de natuur zou moeten gaan. Toch is 
er een duidelijk verband, De adellijke fami-
lies hebben nl. niet alleen buitenplaatsen 
gebouwd, maar ook de bossen aangeplant, 
inclusief waterpartijen en kunstmatige 
heuvels. 

Tenslotte dan toch nog een stukje “natuur”. 
Direct ten oosten van de Vosbergen ligt de 
polder Lappenvoort, waar de oude bene-
denloop van de Drentsche Aa is hersteld. 
Met heeft via een buizenstelsel onder het 
Noordwillemskanaal, een deel van het water 
van de Drentsche Aa weer door de bijna ver-
dwenen oorspronkelijke loop laten stromen. 
Door even vanuit het bos de polder in te 
lopen kom je dus aan de herstelde Aa.

De herstelde loop van de Drentsche Aa in de 
polder Lappenvoort 
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Dorpsagenda

zaterdag 31 oktober 2015   
VOOOR: Floralia, thema Circus. 
15.00-17.30 uur. Aansluitend stamppot 
eten i.s.m. Dorpshuis

dinsdag 3 november 2015   
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend, 
Jeugdgebouw, 10.00  tot 11.30 uur

vrijdag 6 november 2015   
Frouluuscafé, Het Rode Hert, 17.00 uur

zaterdag 7 november 2015   
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan, 
13:30 – 16:00 uur

zaterdag 7 november 2015   
Leerlingenavond van Esther van Dijk, 
zangeres,  Het Rode Hert, 20.30 uur

zondag 8 november 2015   
Culturele Driehoek: ‘Tous les oiseaux d’ 
Europe’,  Het Rode Hert, 15.00 uur 

vrijdag 13 en zaterdag 14 november 2015 
Biljarttoernooi voor de Wolmer Bokaal, 
Het Rode Hert

zondag 15 november 2015   
Koppel biljarttoernooi, Het Rode Hert

woensdag 18 november 2015   
Vrouwenvereniging: 70 jaar bestaan, Het 
Rode Hert, aanvang 15.00 uur

donderdag 19 november 2015   
Dorpsbelangen: Alg. Halfjaarlijkse 
Ledenverg, Het Rode Hert,  20.00 uur

donderdag 26 november 2015   
ijsvereniging Roderwolde: alg. jaarverg. 
Het Rode Hert, 20.00 uur

vrijdag 27 november 2015   
Tennisvereniging: klaverjasavond bij café 
Scheepstra

zaterdag 28 november 2015   
Klaverjassen en sjoelen seizoen 2015-2016, 
Het Rode Hert, 19.30 uur, deur open om 
19.00 uur

Colofon

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 november 2015

Lever uw bijdrage aan in Word-formaat. 
Lever eventuele afbeeldingen apart aan.

De Wôlmer wordt ongeveer twee weken 
na de inleverdatum bezorgd.

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

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

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

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

- sanitair

- vakkundige tegelzetters

- vloerverwarming

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

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

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

- wandtegels
- vloertegels
- natuursteen
- badkamers
- hardstenen dorpels
- vensterbanken
- sanitair
- vakkundige 
  tegelzetters
- vloerverwarming

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



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

 
 

Hoofdstraat 32, Roderwolde 
050-5034238 

www.cafehetrodehert.nl 

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

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak


