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 Veel hooggeëerd publiek bezocht Circus Paletti
 Hazen in de Onlanden  Aandacht voor gezond
eten tijdens Nationaal Schoolontbijt

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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grote foto voorkant: Harriët Middendorp

Van de redactie

In dit nummer

Hella Balster

Vroeger was alles beter. Vroeger was je een
week lang de Albert Heijn aan het leegkopen om voldoende snoepvoorraad op te
bouwen voor de elfde van de elfde, oftewel
Sint Maarten. En nu? Slechts twee kinderen aan de deur gehad! Waar moet dat
heen, vooral met het overschot aan Mini
Twix, Mars, Snickers en andere tandartsverhogende middelen. Misschien kunnen
we er schoenkadootjes van maken nu de
Sint het land is ingestormd en geregend.
In elk geval heeft de Sint nu voldoende
water onder de kiel om op vrijdagmorgen 4 december rond 9.00 de haven van
Roderwolde aan te doen.
Dieren die zich prima thuis voelen in de
waterige Onlanden, zijn hazen. U kunt
er alles over lezen in het artikel van Wil
Schröder. Wie er soms ook als een vandoor
gaat is een inbreker. Als deze het hazenpad
kiest is dat uiteraard bij voorkeur zonder
uw en onze spullen. Wijkagent Robert
Bouma legt haarfijn uit hoe u de kans op
inbraak kunt beperken.
Pakt u uw agenda er even bij om de kersten oudejaarsvieringen te noteren. Dan zien
we elkaar daar.

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Nationaal Schoolontbijt 7
Onderbouw 8
Middenbouw 9
Jarigen 9
Bovenbouw 10
Peuters 11
VOOOR 12
Floralia 13
14 VOOR DE KLEINE LEZERTJES Bo en Boe in de
boom
15 Verenigingsnieuws
Dorpshuis 15
Tennisvereniging Roderwolde 17
Klaverjassen en sjoelen 17
Biljarttoernooi Wolmer Bokaal 18
Rowolmer Archief 19
Jacobskerk Roderwolde 19
Culturele Driehoek 21
22 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De
Onlanden
23 RECEPT VAN DE MAAND
24 VAN ONDER DE WIEKEN
25 INGEZONDEN Inbrekers slaan juist nu

hun slag
27 Prikbord
28 HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK Henk

30
31
31
33
33
34
34

Glas en Jaap Noordhuis van Noordhuis
Roden
COLUMN Nogmaals:
Bejaardengymnastiek
DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers
AANKONDIGING Kinderkerstfeest
INGEZONDEN Het woord van het jaar
2015
AANKONDIGING Oudejaarsmiddagborrel
Dorpsagenda
Colofon

 De Wôlmer  november 2015  pagina 3

Buurtnieuws
Bert Blaauw

Inloopavond m.b.t. de aanleg van een
fietstunnel bij de oversteek Brunlaan
Op 27 oktober was er in café Boonstra in
Peize, vanaf 17.00 uur, een inloopavond
georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van de provincie Drenthe en de
gemeente Noordenveld uitleg gaven
over de plannen m.b.t. de aanleg van een
fietstunnel onder de weg van Peize naar
Groningen. Omdat het oversteken voor
fietsers, komend vanaf de Brunlaan en ook
vanuit de richting Eelderwolde, daar heel
gevaarlijk is, is na flink aandringen van
De Verenigingen van Dorpsbelangen uit
Peize en Roderwolde, en het verrichten
van de nodige tellingen ter plekke, door
de provincie een plan uitgewerkt dat ter
inzage lag en waarover vragen konden
worden gesteld. Van die gelegenheid is
volop gebruik gemaakt. Ook RTV Drenthe
heeft op die dag hier aandacht voor gehad.
Zowel de gemeente als de provincie hebben geld beschikbaar gesteld en het ligt in
de bedoeling in de loop van volgend jaar
met de aanleg te beginnen.
Floralia
In het dorpshuis werd op 30 oktober door
VOOOR de jaarlijkse Floralia georganiseerd,
met dit jaar als thema: Circus. De sportzaal was daartoe, inclusief de spelletjes,
de kinderen en de begeleiders, helemaal
in die stijl aangekleed. Het was werkelijk een bijzonder aangezicht. Via het Rad
van Avontuur kwamen vele bezoekers in
het bezit van leuke prijsjes. En na afloop
kon degene die dat wilde, tegen betaling
uiteraard, mee-eten met de organisatie.
Er was zelfs de mogelijkheid om de snert
of stamppot boerenkool thuis te laten
bezorgen tussen de middag. En van die
gelegenheid werd volop gebruik gemaakt.

VOOOR kan terugzien op een geslaagde
Floralia.
Klusmorgen dorpshuis
Zaterdag 7 november was de klusmorgen
van het dorpshuis gepland. Er kwamen
liefst 13 personen helpen om het blad rond
en van het gebouw op te ruimen, de ramen
te wassen, de opbergkasten een flinke
beurt te geven en in de bergruimte het
materiaal opnieuw in te delen. Het dorpshuis kan er nu weer een tijdje tegen.
Fietspaden onder handen
Het fietspad vanaf het Oosteinde richting Roden wordt flink onder handen
genomen. Het wordt zo ingericht, dat
straks de fietsers op alle kruisingen voorrang hebben. Voor de automobilisten zal
dat even wennen zijn, maar het schept
in elk geval een hoop duidelijkheid.
Hetzelfde fietspad richting Peize heeft een
aantal proefvakken gekregen. Er zijn verschillende belijningen aangebracht en het
is aan de fietsers die over het pad rijden
om te bepalen aan welke zij de voorkeur
geven. Misschien een hint aan u, om ook
eens over dat pad een ritje te maken, zodat
u zelf een beoordeling kunt maken.
Nieuwe burgemeester
Op 3 november is Klaas Smid geïnstalleerd
als nieuwe burgemeester in de gemeente
Noordenveld. De redactie wenst hem een
hele goede tijd toe in onze mooie gemeente.
De eerste reacties die over hem binnenkomen zijn positief, maar hij is er nog maar
net en of hij aan de verwachtingen zal
voldoen zal straks wel blijken.Hij heeft
in elk geval mee, dat volgens het CBS de
Drenthen de gelukkigste mensen van ons
land zijn.
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Ik had dat idee al veel langer, maar durfde
er niet openlijk voor uit komen. Laten we,
nu het is aangetoond, er dan ook meteen
maar flink van gaan profiteren.
130 km op de vierbaansweg
Vanaf 1 februari 2016 mogen we op nog
meer autowegen dan nu het geval is, 130
km per uur rijden. Of we daar nu gelukkiger van worden is nog maar de vraag. Qua
tijd levert het weinig op en aan brandstof
ben je meer geld kwijt. Bovendien is hard
rijden erg milieuonvriendelijk. Aan u de
keuze.
Inbraakgolf in Roden
De laatste tijd wordt in een bepaald gebied
in Roden regelmatig ingebroken. Het is
zo erg, dat de politie is overgegaan tot het
plaatsen van digitale billboards langs de
toegangswegen, om bij verdachte situaties dit te melden. Ook wijst ze erop, dat
de dieven laurierblaadjes tegen de deuren
plaatsen om erachter te komen of die wel
opengaan. Als dat een paar dagen niet
gebeurt, zou dat kunnen wijzen op het
feit dat de mensen op vakantie zijn. Het is
maar even dat u het weet.
Plaatsen buurtcentrale
Op donderdag 19 november is bij het
dorpshuis de POP (Point of Presence) oftewel de buurtcentrale geplaatst. Hiermee is
de aanleg van het glasvezelnetwerk voor
De Kop Breed van start gegaan. De officiële opening werd verricht door Henk
Jumelet, gedeputeerde van de Provincie
Drenthe, die werd ingeleid door Evert
Blansjaar, directeur van de coöperatie De
Kop Breed.

Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Floralia
De jaarlijkse Floralia vond plaats op 31
oktober 2015. Veel kinderen en ouders
hebben genoten van de (vernieuwde) spelletjes in circus “Paletti”. Daarnaast was er
ook veel belangstelling voor de mogelijkheid om na afloop mee te eten. VOOOR ,
hartelijk dank voor de organisatie!
Podium
In de week van de Floralia hebben alle
leerlingen van groep 1 t/m 8 allen een
opleiding genoten tot circusartiest. Op
dinsdag 3 november mochten zij hun kunsten vertonen in circus “Paletti”. De zaal
zat vol met ouders, opa’s, oma’s en andere
belangstellenden. Wat hebben we genoten
van de clowns, acrobaten, olifanten, goocheltrucs, springtouwen en liedjes! Aan
het einde van dit jaar treden alle leerlingen tijdens het kerstfeest op donderdag 17
december graag weer een keer op voor alle
ouders van onze school.
Nationaal Schoolontbijt
Op dinsdagochtend 10 november hebben we met onze school meegedaan aan
het Nationaal Schoolontbijt. In de klassen
hebben we gesproken over het belang van
een goed ontbijt. Daarnaast was het ook
heel gezellig om gezamenlijk met elkaar te
ontbijten!
Sinterklaas
De Sint en zijn pieten zijn inmiddels weer
in het land. Sinterklaas heeft aangegeven
dat hij ondanks zijn drukke agenda toch
naar Het Palet kan komen. Op vrijdagochtend 4 december hopen wij hem en zijn
pieten te mogen begroeten in de haven van
Roderwolde.
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Koos Vrieling Boomkwekerij
Tuincentrum
Hovenierswerken
Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde

Ook voor aanleg en
onderhoud uitgevoerd door
vakbekwaam hoveniers!

www.koosvrieling.nl

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf

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

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

 

n

ken



 

Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12
9301 ZS Roden
Tel. 050 - 501 86 84
Het juiste adres voor alle autoreparaties;
specialist in APK-keuringen (reeds vanaf
� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.

Transportweg 3 - 9301 ZX Roden

Nationaal Schoolontbijt
Foto’s Harriët Middendorp

Op dinsdag 10 november vond op Het Palet het Nationaal Schoolontbijt plaats. De kinderen
hebben heel gezellig met z’n allen genoten van een gezond ontbijt.
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Onderbouw

advertenties

Dit kan uw advertentie zijn.

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

sint maarten
IK GING LOPEN MET LIEKE.
IK HEB SNICKER,MARS,TWIX.
Ik moest om 17.30 bij LIEKE ZIJN.
Ik liep in Roderwolde .
Ik heb 10 euro 20.
We heben veel liedjes gezongen.
Ik heb ook nog speelgoed.
Ik heb ook cips

Sintmaarten lopen
Ik ging lopen
met Marc,
Jeffrey,Lucas,Elmer
en Wisse .
We hebben heel veel
snoep op gehaald
ik heb een rugzak al
mijn zakken vol en mijn handen vol.
Ik heb 15 euro opgehaald en een schelp.
Om half 6 vertrok ik en om kwart over 8 was
ik thuis.
Sem.

Leonie keun groep 5
Sint maarten
Ik ging met Sem,Marc,Lucas,Wisse,Elmer en
ik Jeffrey.
Ik moest om 17.30 bij Sem zijn.
We moesten naar Lucas.
En we gingen met ze allen alle 6.
En mijn zusje ging met Daniek.
Dyone en Daniek gingen al vast.
Zommege mensen waren er niet.
Aan het einde was ik moe ik ging naar huis zij
ik tegen de anderen en ook tegen leos want
we zagen we ze.
Ze gingen mee lopen.
We kwamen bij de kerk kruispeunt aan en we
alle maal weg en dit was het verhaal

Geschreven door sem raangs

Jarigen
Loes van Dam wordt op 29 november 12 jaar
Elmer Haverkort wordt op 29 november
8 jaar
Silke Venema wordt op 7 december 4 jaar
Amber Heidstra wordt op 13 december 12
jaar

Jeffrey van der veen
Groep 5
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Bovenbouw
Verhalen wedstrijd
De kinderen van groep 5/6/7/8 hadden
ongeveer vanaf de zomervakantie tot de
herfstvakantie
tijd om hun vakantieverhaal te schrijven.
Het mocht een fantasie verhaal zijn, een half
fantasie verhaal
of een waargebeurd verhaal.
Er waren ook prijzen te winnen voor nummer
een ,twee en drie
Op de derde plek: Sem Raangs.
Op de tweede plek: Maura v/d Heide.
En op de eerste plek : Marit Belga.
De verhalen stonden in de vorige Wolmer.
Door : Marit Belga groep 8
ROFO van groep 8
De kinderen van groep 8 hebben voor de
herfstvakantie ROFO georganiseerd .
Het was op 29 oktober van 20.00 tot21.00
Groep 6/7 waren te gast bij het feest . Als
eerste was de uitleg van het feest .
Daarna gingen we lekker dansen op harde
muziek . We gingen daarna terug
klas . Daar gingen we lekker chips en popcorn
en ander drinken eten en
daarna gingen we een spel doen met gore
smurrie .Je moest je hand in
het potje met smurrie stopen en een muntje
eruit vissen en daarop stond
een nummer .Als je alle nummers had moest
je een code kraken daarmee
maakte je een kistje open .Wie als eerste een
kistje opengemaakt had
kreeg je een prijs met je groepje de prijs was
een klein bekertje .
De winnaars mochten hun beker ook vullen
met snoep en popcorn.
Tot slot was er nog een kleine disco waar ze
ook spelletjes deden

Zoals doen durf of waarheid en je kon ook
gewoon dansen .
Dit was ROFO van groep acht
Geschreven door Ruben Middendorp
Podium
Het circus Paletti was aangekomen in
Roderwolde op de school O.B.S Het Palet.
Er waren verschillende groepen.
We beginnen bij groep 1,2.
ze waren opgesplitst in 4 groepjes. De eerste
act werd gespeeld door drie clowntjes.
Ze waren erg grappig, al helemaal de clown
die steeds zijn neus liet vallen.
De tweede act werd gedaan door drie olifanten. Ze deden knappe kunstjes op twee
tonnen en vier ronde blokken. Ik vond dat erg
knap voor een olifant.
De derde act werd gedaan door drie acrobaten. Ze konden over een bank dat heen
en weer ging lopen! Dat was erg knap! Aan
het einde gingen ze in een piramide staan.
Dat was ook erg knap. En tot slot kwamen er
twee dieren. Eén kat en één zebra. Zij gingen
ook over een soort wipwap. Aan het einde
gingen ze door ringen die in vuur stonden!
Gelukkig verbranden ze niet. Aan het einde
van hun act kregen ze een hartelijk applaus.
We gaan nu naar groep 3,4,5.
Ze hadden ook verschillende groepjes 3 om
precies te zijn.
Als eerste gingen der een paar kinderen
touwtje springen.
Als volgt gingen ze touwtje springen in een
groot touw.
Daarna gingen ze iets doen met ballen. Hoe?
Nou twee hadden een bal en gingen tegenover elkaar staan. Dat deden meerdere. Toen
gooide iemand de bal hoog en ondertussen
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rolde de andere de bal naar de gene die tegen
over hem of haar stond. Ze vingen de bal
altijd! Erg knap. En zo ging het een tijdje door.
En tot slot zongen ze een liedje. Daarna kregen zei ook een daverend applaus.
En we sluiten af met groep 6,7,8.
Om te beginnen hadden we twee goede
presentatoren.
We gingen daarna door met het begin liedje.
Toen dat gedaan was kwamen als eerste de
acrobaten in de ringen.
Na de acrobaten kwam de goochelaar met
het assiestent. Ook aangekondigd door de
presentatoren. Het waren coole trucs.
Daarna kwam de dieren temmer met de
draak en de jaguar.
En weer daar na kwam de act met de ripsticks. Ze sprongen van rip naar ripstick.
Hierna kwam het aapje in de touwen.
Als volgt kwamen de dansers op hun skeelers.
En als één a laatste de sterke mannen.
En als aller aller laatste kwamen de clowns.
Dat was hilarisch!
Hat was namelijk niet normaal met alleen
maar moppen maar het was met een slagroom taart met extra veel slagroom er op. En
je raad het al het kwam recht in het gezicht
van het hoofd van een clown.
En aan het einde van hun act moest juf Marije
op een stoel zitten. Ze deed automatisch
een vuilnis zak om. Want weet je wat er
gebeurde? Ze deden slagroom op haar haar!
Hahahaha.

weer een groot feest je kon er lekker eten en
drinken. Er waren ook veel spelletjes zoals:
Darten, voetbal, blikgooien, sjoelen, kussens
slaan op een balk, knikker rollen, parcours
lopen, grabbelton, snoep rat en muis slaan. Er
waren ook prijzen te winnen.
Net zo als altijd werd er weer aan het rad van
fortuin gedraaid. Er waren leuke prijzen te
winnen. Er was ook een aparte ronde voor
kinderen. En natuurlijk werden ook de Floralia
loten getrokken, die de kinderen verkochten
aan de deur. Bij drie verschillende onderdelen
was het een wedstrijd. De drie onderdelen
waren: voetballen, darten en spijker slaan.
De winnaar van voetbal was Tycho Stevens
bij darten was het Quinty Boonstra en bij spijkerslaan had Tycho Stevens ook gewonnen
deze winnaars kregen ook een extra prijsje.
S`avonds kon je er ook nog blijven eten hopelijk vond u de Floralia leuk.
Geschreven door Maura van der Heide en
Amber Heidstra groep 8

Peuters

Loes van dam,
Groep 8

Floralia 2015
Zaterdag 31 oktober was in het dorpshuis de
Floralia het begon om 15:00 en het duurde
tot 18:00.Het thema was Circus. Het was

Afgelopen week hebben we met onze lampions door het dorp gelopen. We hebben
een mooie vissenkom gemaakt en er een
passend lied bij geleerd. Misschien is er
wel één van onze peuters bij u aan de deur
geweest.
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Op een ochtend waren we bezig met de
lampions en ik vroeg of de kinderen wel
wisten wat Sint Maarten inhield.
Als antwoorden kreeg ik: “dan ga je met
een lampion lopen
en liedjes zingen”
en “ja dan zing
je sint Maarten,
sint Maarten de
koeien……enz”.
Maar het duidelijkste antwoord was
wel : “dan moet je
een héééééle grote tas meenemen voor de
snoepjes”.
De lampions zijn echter al weer opgeruimd
en misschien zijn de snoepjes al weer
opgegeten. We gaan al weer op naar het
Sinterklaasfeest. Een spannende tijd voor
veel kinderen. Op peuterspeelzaal gaan we
natuurlijk ook werken over dit thema. We
gaan er boekjes over lezen, liedjes zingen,
ons verkleden en knutselen. Op 4 december komt Sinterklaas op de basisschool en
wie weet, misschien brengt hij voor de kinderen van peuterspeelzaal Dreumes dan
ook wel een cadeautje mee.
Verjaardagen:
7 december wordt Silke Venema 4 jaar.
26 november is juf Karin jarig.
Allebei alvast van
harte gefeliciteerd
en voor Silke een
hele fijne tijd toegewenst op de
basisschool.

VOOOR

Floralia
Lieve dorpsgenoten,
31 oktober hebben we in het dorpshuis de
Floralia gevierd. Het was een overtuigend circus dit jaar met alle toeters en bellen die je bij
een circus verwacht. Compleet zelfs met een
trapeze, waar je met échte acrobaten kunsten kon uitvoeren en op de foto kon. Foto’s
van de middag worden binnenkort gedeeld.
Na de Floralia hebben we samen gegeten:
erwtensoep en boerenkool met worst. Een
leuke middag.
Joop en Roelie Kalfsbeek wonnen de hoofdprijs in de verloting: Gefeliciteerd!
Maar vooral willen we graag al onze sponsors
en vrijwilligers nog eens extra bedanken!
Buiter, van Bergen, bakkerij Ons Belang,
slagerij Hilgen, Pro Voet (Anneke Buring),
Albert van Zonneveld , Brasserie Intermezzo,
Vrieling kwekerijen, molen Woldzigt, de
Essentie, Fitness Centrum Roden, Café
Boonstra, Braams lamsvlees, Bouwjaar
’63, Esther van Dijk, Henri Bloem Wijnen,
Creastea, Univé, Bathoorn
Heel erg bedankt allemaal voor het leuke
feest!

In de vorige wolmer stond dat Sanne
Kruims jarig was op 10 oktober. Sanne is
echter pas in januari jarig. Sorry, een foutje
op onze lijst.

Namens VOOOR (Vereniging Ondersteuning
Openbaar Onderwijs Roderwolde),
Marijke, Rina, Erik, Feike, Bartele, Andrha
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Floralia
foto’s Harriët Middendorp
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VOOR DE KLEINE LEZERTJES

Bo en Boe in de boom
Ellis Vertellis

Bo en Boe zaten samen hoog in de boom
bij de school. Bo was al wakker. Ze had de
hele dag lekker warm tegen Boe aangeleund gezeten. Af en toe werd ze wakker,
keek met haar mooie oranje uilen-ogen
even om zich heen en viel dan weer in
slaap. ‘Even een uiltje knappen’ noemde
Boe dat altijd. Bo deed voortdurend kleine
uilenslaapjes en werd dan weer eventjes
wakker om wat om zich heen te kijken. Er
gebeurde altijd zo veel in het dorp en Bo
wilde graag alles zien en alles meemaken.
Boe sliep de hele dag aan een stuk door, hij
was moe van de hele nacht vliegen, van het
muizenvangen en van het geklets van Bo
en wilde slapen, van de vroege ochtend tot
de late avond en dan begon het weer van
voren af aan. Niks geen kleine uilenslaapjes voor Boe, een goede nachtrust en dan
weer op jacht, daar hield hij van.
Bo was wakker geworden van kleine
lichtjes en kleine stemmetjes. Ze rekte
haar uilen nekje uit en keek eens goed
wat ze in de verte hoorde en zag. Het was
net donker geworden in het dorp. In alle
huizen waren de lichtjes aangegaan en uit
veel voordeuren kwamen kindjes met hun
pappa’s en mamma’s en ze droegen kleine
lichtjes met zich mee. Bo begreep niet goed
waar dat voor was, de lantaarnpalen in het
dorp gaven toch al licht, en in de huizen
brandde licht, waarom wilden de kindjes
zelf ook nog lampjes meenemen?
Bo besloot het allemaal eens goed te onderzoeken en om het beter te kunnen zien
vloog ze naar een andere boom. Boe had
niks gemerkt, die sliep nog steeds. Bo zag
de sliert met kinderen een tuinpad

opgaan, moeder belde aan bij de deur van
de buren en deed een stapje achteruit. En
wat hoorde Bo toen de buurvrouw de deur
opendeed? De kindjes voor de deur zongen
een prachtig lied. Hun kinderstemmetjes
klonken vrolijk en een beetje verlegen
door het dorp. De buurvrouw vond het ook
mooi merkte Bo wel. Ze bleef niet staan
maar ging op haar hurken zitten zodat haar
oren nog beter het mooie liedje konden
horen en zodat haar ogen nog beter het
mooie lichtje van de kindjes konden zien.
Toen Bo ook eens beter keek zag ze dat het
niet zomaar lichtjes waren maar versierde
lichtjes! ‘Wat hebben jullie mooi gezongen’
hoorde Bo de buurvrouw zeggen ‘en wat
een mooie lampion, hebben jullie die zelf
gemaakt?’
Bo hoorde een heel nieuw woord dat ze
nog nooit gehoord had: ‘lampion’ dat vond
ze wel een heel deftig woord voor zo een
mooi lichtje! Bo begreep dat de buurvrouw
het ook heel mooi vond want ze liet de
kindjes iets lekkers kiezen van een grote
schaal. Bo moest haar nekje nog verder
uitrekken om te zien wat er allemaal op
die schaal lag. De kindjes moesten lang
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verzinnen voor ze konden kiezen, zo veel
lekkers lag er op de schaal. Toen ze een
mooie gekleurde lolly in de kinderhandjes zag kwam moeder er weer aan. ‘Wat
zeg je dan?’ vroeg moeder. Waarop de
kindjes zeiden: ‘dankjewel buurvrouw’ en
weer verder gingen naar de volgende deur.
Moeder deed de lolly in hun rugzakje zodat
het veilig meegenomen kon worden.

Bo vloog terug naar de boom waar Boe net
wakker werd. Ze wilde het hem allemaal
vertellen en samen met hem verder kijken
naar de lichtjes en luisteren naar de liedjes.
Ze vroeg zich af of Boe het ook een mooi
feest zou vinden en of hij ook trek zou hebben in zo’n lekkere lolly? Wat denk jij, als
Boe mocht kiezen, wilde hij dan een lolly
of een lekker muisje?

Verenigingsnieuws
Dorpshuis
Oliebollenactie Dorpshuis van Bakkerij Ons Belang
De activiteitencommissie van het Dorpshuis Roderwolde e.o. houdt ook dit jaar weer een
oliebollenactie. Naast oliebollen en bollen met krenten kunnen er ook appelbeignets worden besteld. Alles wordt geleverd door bakkerij Ons Belang. De bestelling wordt bezorgd
op donderdag 31 december. U kunt uw bestelling doorgeven via onderstaande bestellijst of
mailen naar bestellingenmfa@hotmail.com
Wij komen uiterlijk 23 december de bestellijst bij u ophalen. Gelieve dan ook gelijk afrekenen, het zou fijn zijn als u gepast betaald. U mag uw bestellijst, inclusief het geldbedrag,
ook bij Gerda Boonstra in de brievenbus doen (Hansenkamp 28).
Wij brengen de bestelling donderdag 31 december voor 13.00 uur bij u langs.
Mocht er iets fout zijn gegaan met de aflevering, bel dan gerust die dag naar Gerda
Boonstra 06-11208082
Bestellijst
Ik bestel:
.......

zak[ken] met 10 oliebollen à € 6,00		

=

€ ………

.......

zak[ken] met 10 bollen met krenten à € 6,50 =

€ ………

.......

zak[ken] met 4 appelbeignets à € 5,50		

€ ………

=

						Totaal		€ ………
Naam: ___________________
Adres: ___________________
 De Wôlmer  november 2015  pagina 15

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

Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

Tennisvereniging Roderwolde
Hanna Beutetoernooi
Op zondag 4 oktober streden 7 teams om
de felbegeerde Hanna Beute-bokaal. De
teams waren aan elkaar gewaagd, maar
uiteindelijk streek het gemengd duo Hella
Balster/ Willen Roffel met de eer.

november tot april, een van de binnenbanen in de REO-hal te Roden.
We laten in elk geval onze eigen gravelbanen tot de kerstperiode volledig intact,
zodat voor de echte liefhebbers, de mogelijkheid blijft bestaan om buiten een
balletje te kunnen blijven slaan.
Misschien moet je vooraf het aanwezige
blad even wegslepen, maar tot dusver zijn
de banen nog in redelijke conditie. Op de
laatste onderhoudsavond van dit seizoen
hebben we in elk geval de windschermen
van de hekwerken verwijderd, om eventuele stormschade te voorkomen.

Ook na het toernooi was het genieten
geblazen. Tennisleden Dineke Bos en Ada
van Dijk hadden een heerlijke NoordAfrikaanse maaltijd bereid, die we ons op
het verwarmde terras goed lieten smaken.

De kantine is normaal gesproken gesloten,
maar de kleedkamers met toiletten zijn via
de achteringang altijd bereikbaar.
In de kerstvakantie zullen we weer een
beroep op de leden gaan doen, om de
belijning, speelnetten en dergelijke te gaan
schoonmaken en opruimen.

Klaverjassen en sjoelen
Uitslag 1e klaverjas en sjoelavond Het Rode
Hert.
De eerste avond zit er weer op. Het was
een gezellige avond met veel strijd. Er
waren veel enthousiaste sjoelers. Vorig
seizoen heeft Stien van de Velde de wisselbeker gewonnen.
Als de gure herfst invalt neemt de animo,
om even een balletje te slaan op onze eigen
gravelbanen, altijd snel af. Veel van onze
leden huren dan ook gezamenlijk of individueel, in de “wintermaanden” van

Het aantal klaverjassers blijft wat tegenvallen dus klaverjassers………kom volgende
keer gezellig kaarten! Er zijn vier avonden,
de score van drie avonden tellen mee voor
de eindstand. De wisselbeker is in handen
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van Henk Buring dus kom en ga de strijd
aan!!!!!!!!!!!!!!!!!
Uitslagen sjoelers:					Uitslagen klaverjassen:
Wim Venekamp
1320				Reinder Lanting
5434
Stien v.d. Velde		1297				Aaltje Blaauw		4995
Jannie Buring		1293				Bert Blaauw		4955
Jan v.d. Berg		1263				Marga La Crois		4423
Gerrie Meijer		1259				Cor Emmens		4396
Frans Meijer		1252				Henk de Vries		4376
Jaap Aukema		1241				Henk Roelfzema
4151
Wieky Vroom		1240				Henk Buring		4036
Trieneke Aukema
1236
Marius Vroom		
1235
28 November is de volgende klaverjas en
Grietje v.d. Berg
1220
sjoelavond in Het Rode Hert. De derde en
Gea Lanting		
1211
vierde avond zijn 30 januari en 5 maart
Jeltje Venekamp
1200
2016. Om 19.30 uur beginnen we met de
Grietje v.d. Veen
1189
eerste speelronde.
Albert v.d. Veen
1186
Wip Kregel		
1185
Wie nog graag mee wil doen is hartelijk
welkom.

Biljarttoernooi om de
Wolmer Bokaal 
In Het Rode Hert werd 13 en 14 november
voor de 9e keer gestreden om de Wolmer
Bokaal. Winnaar van de Wolmer Bokaal 2015
werd Egbert van Zonneveld.

Winnaar: Egbert van Zonneveld, tevens winnaar kortste partij.
2e prijs: Geert Jan Bolhuis, tevens winnaar
hoogste serie.
3e prijs: Annamarie Dijk
4e prijs: Jan Dam
Het was weer een gezellig toernooi met
als afsluiting zondag het koppeltoernooi.
Uitgebreider verslag in de volgende Wolmer.

Rowolmer Archief

Jacobskerk Roderwolde

ODA dingetjes
Voor veel mensen is ODA al een stukje
geschiedenis. Om te voorkomen dat
stukjes geschiedenis ongemerkt uit
Roderwolde verdwijnen, hebben we het
Rowolmer Archief opgericht. Daarom:
als u nog iets tastbaars van ODA bewaart,
zoals boekjes, foto’s, enzovoort, en dat ligt
alleen maar achterin een la stof te verzamelen, dan is het nu een geschikt moment
om deze zaken bij het Archief onder te
brengen. U hoeft daarbij geen afstand te
doen van uw eigendom: alles kan zowel
worden geschonken als in bruikleen worden gegeven.
Natuurlijk kunt u iets op de eerste
zaterdagmorgen van de maand bij
ons langsbrengen, maar we willen het
ook bij u thuis ophalen. Mail ons via
archief@roderwolde.info of bel Jannie
Buring (050 503 3497).

KERSTVIERINGEN JACOBSKERK RODERWOLDE
Kerstmiddag
Op dinsdagmiddag15 december vieren we
weer onze Kerstmiddag. We beginnen om
15.00 uur in de Jacobskerk met verhalen en
liederen over Kerst onder begeleiding van
Dirk van Hell op het orgel. Daarna zetten
we het samenzijn voort in het jeugdgebouw
waar we na koffie en thee met diverse lekkernijen kunnen luisteren naar een kerstverhaal
dat Annie Scheepstra ons zal voorlezen.
Aansluitend is er een gezamenlijke broodmaaltijd. Alle mensen uit Roderwolde en
Roden zijn hierbij van harte uitgenodigd!
Opgeven kan bij mevrouw T. Aukema, telefoon: 050-5032494
Kinderkerstfeest
Op zondag 20 december om 19.00 uur vieren
we het Kinderkerstfeest in de Jacobskerk.
De kinderen zijn alweer druk bezig met het
instuderen van de liedjes en het Kerstspel.
Bent u ook zo benieuwd ? Het wordt in
elk geval weer echt feest. Natuurlijk is er
in de pauze weer chocolademelk en ranja
en kerstkoeken voor iedereen. U bent van
harte welkom om deze gezellige dienst bij te
wonen.
Kerstnachtdienst
De Kerstnachtdienst is op donderdag 24
december en begint om 21.30 uur. Dit jaar
zal het Kaukasisch Mannen Ensemble (Leek
e.o.) onder leiding van Jan Slomp meewerken aan de dienst. Zij zullen Georgische,
Armeense en Russische liederen voor ons
zingen. U bent van harte uitgenodigd !
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(nieuw en gebruikt)

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

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

Duurzaamheid

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

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

Iedereen kan zingen, ontdek jouw talent !
Esther van Dijk is een enthousiaste, klassiek geschoolde
zangeres. Zij biedt zangles aan volwassenen en kinderen. Mail
of bel voor een gratis proeßes naar:
Esther4singing@gmail.com
06 51 76 70 81
Hoofdstraat 38A
9315 PC, Roderwolde
www.esthervandijk.eu

Dit kan uw advertentie zijn.

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

Culturele Driehoek
Culturele Driehoek Roderwolde met
Focus Vocaal: GAUDETE

Zondag 13 december 15.00 uur zal in de
Jacobskerk te Roderwolde het vrouwenkoor Focus Vocaal een winterkerstconcert
geven.
Het vrouwenprojectkoor Focus Vocaal
o.l.v. Elzemien Brouwer geeft al bijna vijftien jaar bijzondere concerten. Elk project
is anders en heeft een eigen sfeer, maar de
rode draad is het streven naar kwalitatief
goede uitvoeringen van bekende en minder bekende modern klassieke muziek.
Daarbij zoekt Focus Vocaal verbinding
met andere kunstvormen, instellingen
en muzikanten en niet in de laatste plaats
met het publiek. In 2013 trad Focus Vocaal
op uitnodiging van de ‘Vrienden van de
Melkfabriek’ al eens op met een zandkunstenares in het project ‘Bridge of Songs’.
In het aankomende winterkerstproject
‘GAUDETE’ (verheugt u) nodigen zij het
publiek uit om zich te komen warmen en

laven aan vrolijke, sfeervolle en gloedvolle
muziek. Dit keer nemen ze de percussionisten Simon Haakmeester en Edwin van
der Wolf mee, onder meer om ons te begeleiden bij een hedendaagse versie van het
middeleeuwse stuk ‘Gaudete’. Ook sopraan
Alina Rozeboom verleent haar medewerking aan het concert. In het stuk ‘Blow,
blow, thou Winterwind’ van John Rutter
wordt de vreugde om in de winterse natuur
te verblijven bezongen en in de vrolijke
canon: Come in, Come in, wordt iedereen
aangemoedigd om lekker bij het haardvuur
te komen zitten en cider te nuttigen…..
Kortom: een warm en winters programma!
Entree € 9,00 Kaarten verkrijgbaar bij
www.cultureledriehoekroderwolde.webxpress.nl
Boekhandel Daan Nijman, Heerestraat 87 te
Roden
Café het Rode Hert Hoofdstraat 32 ,
Roderwolde 050-5034238.
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Het wordt weer winter in De Onlanden.
De zomergasten als zwaluwen, grutto’s en
kieviten hebben weer plaatsgemaakt voor
de ganzen en vele diersoorten trekken zich
terug in een winterslaap. Deze maand dus
aandacht voor één van de diersoorten die
we zomer en winter in het gebied kunnen
tegenkomen, de haas.

alleen gebruik van een burcht in de tijd dat
zij jongen baart en zoogt, een periode van
ca. 8 weken in het voorjaar. Dan weet zij
wel een hol te vinden waar het zeker veilig
is.

Hazen zijn taaie overlevers, zij kunnen
heel goed ontberingen doorstaan. Toen in
1998 grote delen van de huidige Onlanden
overstroomden en vele muizen, wezels e.d.
in het gebied verdronken, wisten de hazen
zich rennend en zwemmend te redden.
Een vos verblijft alleen tijdens de
zoogperiode in een burcht

De hazen vluchtten naar een stukje land
dat net boven water bleef (fragment

Hazen leven niet in holen, maar in een
leger. Dat klinkt heel stoer, maar in de
praktijk stelt dat niet veel voor. Het is
meestal slechts een kuiltje in het gras
achter een pol en biedt maar weinig
beschutting. Maar hazen zijn bikkels. Ze
hebben een snelle verbranding die hen
snel weer opwarmt.

uit de film over De Onlanden)

Hazen kunnen uitstekend zwemmen en
zien er ook in de winter, als dat nodig is,
niet tegen op zwemmend hun weg te vinden. In de Onlanden zul je geen konijnen
of dassen aantreffen. Zij leven in holen en
houden niet van moerasgebieden, waar de
kans groot is dat die eens vol zullen lopen
met water. Maar de vos dan? Die zien we
regelmatig in de Onlanden en leeft toch
ook in een hol (burcht)? Een vos maakt

Een haas krijgt meestal drie keer per jaar
zo’n twee tot vijf jongen. De jonge haasjes
die soms in februari, maar evengoed in
november geboren kunnen worden, worden vrijwel direct na de geboorte door de
moeder achtergelaten en zij komt eens per
etmaal langs om haar jongen te voeden. De
jongen houden zich schuil achter het graspolletje en omdat ze een goede schutkleur
hebben en geen geur verspreiden, worden
ze door roofdieren (zoals de vos) niet gauw
opgemerkt.
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RECEPT VAN DE MAAND

Chinese mie met
knapperige groente

Jonge haasjes worden door hun
schutkleur niet snel opgemerkt

In de paringstijd gaan de mannetjeshazen
flink tekeer. Bij de strijd om de gunst van
de vrouwtjes zie je vaak grote groepen
hazen rennen, buitelen en “boksen”. Er
vinden vaak heftige vechtpartijen plaats
en veel hazen lopen dan ook regelmatig
schade op. Een ingescheurd oor of zelfs
een uitgekrabd oog is geen uitzondering.
Uitdrukkingen als “angsthaas” en “het
hazenpad kiezen” of “er als een haas vandoor
gaan” zijn dus niet terecht. Hazen zijn om
de drommel niet bang. Wie is er niet eens
geschrokken wanneer er in het veld een
haas voor je voeten wegschiet als je er al
bijna op bent gaan staan? Dat ze hard kunnen rennen weten we en misschien heb
je ze ook wel eens enorme sprongen zien
maken. Voor een brede sloot schrikken
ze niet terug en als het moet, zwemmen
ze zonder probleem naar de overkant van
een breder water. Kortom, ook een simpele
haas is een boeiend dier.

Een haas kan niet alleen enorm hard rennen, maar ook
erg ver springen

Voor 2 personen
hh300 gr. Gemengde groenten (broccoli, wortel en peultjes b.v.)
hh1 el. Olie
hh1 Zakje zwarte bonen roerbaksaus
hh1 Pak dunne eiermie
hhGarnalen of kipfilet of van beiden
wat naar behoefte
hhBladselderij
Snijd de kipfilet in reepjes. Snijd de groenten in stukjes en reepjes. Verwarm de olie
in een wok of braadpan en roerbak er de
kipfilet 3 minuten in.
Voeg de groenten toe en roerbak alles
nog eens 3 minuten op hoog vuur.
Voeg het zakje saus en de benodigde
hoeveelheid water toe (Op verpakking
kijken. Niet bij ieder merk wordt water
toegevoegd) en laat alles nog 2 minuten bakken. Verwarm de noedels zoals
op het pak staat en voeg ze toe aan het
kip-groentemengsel.
Warm alles al omschepend goed door.
Garneer eventueel met fijngesneden
bladselderij.
Ik heb zelf grote garnalen (en geen kip)
gebruikt en die eerst apart gebakken en
op het laatst toegevoegd aan het gerecht.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Onderhoudswerkzaamheden op vele fronten
Dirk Magré

De periode na het seizoen is ook de periode om eens een aantal werkzaamheden
uit te voeren in en rond de molen.

In mijn eerdere berichten heb ik al
uitgelegd wat de molenmaker (Anne
Doornbosch) aan opdrachten heeft. Daar
kom ik verderop nog wel op terug. De
aannemer (van der Sluis uit Roden) is ook
druk met allerlei klusjes.
Op de knieën
Op zaterdag 24 oktober ging een aantal
bestuursleden (samen met uw molenaar) op de knieën om de straat voor de
molen van onkruid te ontdoen. De gele
strook klinkers en de gootrand voor de
Meulenkaomer en molen zien er nu weer
piekfijn uit.Enige tijd geleden is ook de
bestrating voor een deel opnieuw gelegd,
zodat de oprit vanaf de weg tot aan de
molen er ook weer strak bij ligt.
Werkzaamheden molenmaker
Zoals heel wat van jullie wellicht al heeft
gezien staat er een forse hoogwerker voor
de molen. Daarmee zijn al wat voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd voor
het vervangen van de lange spruit. Die
moet zowel aan de buitenkant als binnen

in de molen losgemaakt worden van allerlei verbindingsbalken. Buiten zijn de lange
schoren losgekoppeld en opgehangen aan
de korte spruit. Om te voorkomen dat ze in
de wind heen en weer gaan zwaaien zijn er
extra spanbanden aan vastgemaakt.

Binnen in de molen is een extra borging
aangebracht om te voorkomen dat de kap
zou kunnen wegdraaien (spontaan kruien)
en is de lange spruit losgemaakt van de
twee dikke voeghouten waar hij op ligt.
Alles is nu klaar voor de grote hijsklus.
Wellicht is dit al achter de rug als jullie
deze Wolmer lezen.
Aannemer
De aannemer heeft ook een heel rijtje uiteenlopende klussen op zijn lijstje staan:
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hhVerkankerde gevelstenen uithakken en
vervangen;
hhHet schoorsteentje op het vuister
opnieuw opmetselen;
hhRottend hout in achterkant met raam
vervangen;
hhDakkapel van het museum zwamvrij
maken;
hhNieuw dakraam plaatsen in de
molenaarswoning;
hhGootbeugels opknappen (samen met
onze buurman “de smid”) en weer verankeren in de muur.
hhOp de stelling een loodkraag vervangen
en goed vastzetten.
Al met al heel wat drukte om ons heen
deze dagen. Het knapt er allemaal wel heel
mooi van op!

Het is nog spannend of de werkzaamheden
aan de molen dan al weer ver genoeg zijn
gevorderd om alles weer in bedrijf te kunnen stellen. De molenmaker heeft beloofd
daar zijn best voor te zullen doen.
Activiteiten de komende tijd
hhOp zaterdag 21 november en ook op
zaterdag 19 december zijn we ’s middags open voor publiek. U kunt dan
ook weer terecht voor uw meelaankopen (volkoren meel en gebuild meel
en natuurlijk ook onze onvolprezen
pannenkoekmix).
hhHeb je tussendoor wat meel nodig?
Neem dan even contact met ons op. Dan
kunnen we altijd wat afspreken.
Hartelijke groet, de molenaar en molenaarsvrouw, Dirk Magré en Wilma Bruin.

INGEZONDEN

Inbrekers slaan juist
nu hun slag

Demonstratie olieslaan eerste zaterdag van
de maand
Zoals ik in de vorige “van onder de wieken”
al aangaf gaan we gedurende deze periode gewoon door met de demonstraties
olieslaan.
Op zaterdag 5 december gaan we dus weer
aan de slag. Vanaf half twee tot ongeveer
4 uur ben je welkom om het allemaal te
komen bekijken en uitleg te krijgen van de
olieslagers.

Het wordt straks weer vroeg donker. Dat
weten woninginbrekers ook. Die slaan
juist in de donkere dagen hun slag. Hoe
voorkomt u dat u slachtoffer wordt?
Wijkagent Robert Bouma: ‘Geef ze geen
kans!’
Bij een inwoner van Roden werd enkele
tijd geleden ingebroken. Ze was niet thuis
toen de inbreker zijn slag sloeg. ‘En de
crimineel had “slechts” een paar sieraden
meegenomen’, zegt ze. Toch heeft ze lang
heel slecht geslapen. ‘Het is het idee dat
iemand bij je thuis is geweest.’ Hoewel ze
na de inbraak meteen goede sloten op de
deur heeft laten zetten en alle preventietips ter harte heeft genomen, voelt ze zich
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Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

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

www.trimsalonmolenbrug.nl
info@trimsalonmolenbrug.nl

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

nog steeds niet altijd veilig in haar eigen
huis.
Ingrijpend
De politie weet hoe ingrijpend een woninginbraak is. Niet voor niets zet de politie
alles op alles om juist deze misdaad op te
lossen en de daders te pakken. Volgens
wijkagent Robert Bouma is dit top prioriteit van de politie en is het belangrijk dat
inwoners ook zelf maatregelen treffen.
Vooral van oktober tot maart, want dan
zijn inbrekers extra actief.
Robert Bouma: “Hoewel het aantal inbraken in mijn wijk mee valt, is elke inbraak
één teveel. Een inbraak maakt bij veel
mensen grote indruk. Ik hoor vaak van
bewoners waar is ingebroken en hoe
ingrijpend ze het vinden dat een onbekend
iemand in hun woning is geweest en aan
hun spullen heeft gezeten. Dit maakt hen
lange tijd onrustig. Ook is men vaak bang
dat er nog eens bij hen wordt ingebroken”.
Preventie
De wijkagent en zijn collega’s zitten er
bovenop. “We moeten een vuist maken.
Samen met de gemeente, woningbouwverenigingen, het Openbaar Ministerie en
natuurlijk met de ondernemers en bewoners zelf. Het gaat er om dat je de kans
om slachtoffer te worden zo klein mogelijk maakt. De meeste inbraken gebeuren
nog steeds bij mensen die hun deuren en
ramen niet goed afsluiten, geen stevig slot
op de deur hebben of duidelijk zichtbaar
op vakantie zijn. Met de rolluiken naar
beneden, een stapel post in de gang en de
gordijnen dicht”.
Bel 112
Tot slot heeft de wijkagent nog een belangrijk punt. “Hoort of ziet u iets ongewoons?

Een vreemde auto in de straat? Een persoon op de uitkijk? Een raam dat aan
diggelen valt? Aarzel niet en bel direct
112. We kunnen beter een keer te veel
komen dan een keer te weinig!. Bovendien
weet u als inwoner van de woonwijk wat
normaal is en wat niet. U kunt door het
geven van een cruciale tip een belangrijke
bijdrage leveren aan de opsporing van
woninginbrekers”.
Preventietips, inbraak voorkomen:
hhZorg voor goed hang- en sluitwerk
hhSluit deuren en ramen af, ook als u even
naar boven loopt
hhGebruik tijdschakelaars en installeer buitenverlichting eventueel met
schermerschakeling
Meer tips en informatie? Kijk op www.
politie.nl

Wijkagent Robert Bouma: ‘Geef ze geen kans!’

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

Bedankt
Hierbij willen wij iedereen hartelijk
bedanken voor de felicitaties, vele kaarten
en de prachtige bloemen van ons 60 jarig
jubileum
Geert en Greta Belga
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HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK

Henk Glas en Jaap Noordhuis van Noordhuis Roden
Henk van Kalken

Toen ik de deur die toegang verleent tot het bedrijf aan de Nijverheidsweg 1 in Roden
opende, werd de indruk die ik van buitenaf al had bevestigd: de adresnaam past goed
bij het bedrijf. De twee ondernemers Henk Glas (39) en Jaap Noordhuis (34) stralen beide hetzelfde uit: nijverheid en klantgerichtheid. Later bij de rondleiding in de
bedrijfsruimte werd die indruk alleen nog maar meer bevestigd. Krachtige, imposante
houtbewerkingsmachines, magazijnen voor onderdelen en opslag van bouwmaterialen,
waaronder ook installatiemateriaal. Ze spreken met graagte en bevlogenheid over hun
onderneming.
Wat doen jullie allemaal?
Jaap Noordhuis: ‘Van oudsher is Noordhuis
een bouwbedrijf. Toen Henk en ik het
bedrijf in 2012 hebben overgenomen
hebben wij het uitgebreid met een bouwmaterialenhandel en installatietechniek.
Dat hebben we gedaan om een totaalpakker aan te kunnen bieden. Voor zowel
bouw- als installatietechnische zaken kan
men hier op één aanspreekpunt terecht.
We doen onderhoud van woningen,
bedrijfspanden, aanbouwen, nieuwbouw
van woningen, utiliteitsbouw en natuurlijk verbouwingen, het hele segment.
Eigenlijk hebben we drie bedrijven: een
bouwbedrijf, een installatiebedrijf en een
handelsbedrijf (bouwmaterialen).’
Zitten jullie ook nog in het uitvoerende
werk?
Tweestemmig: ‘Nee!’
Henk: ‘Toen wij vier jaar geleden begonnen deden we dat nog wel. We konden de
omzet vergroten, waardoor we zes werknemers in dienst konden nemen en één
vaste installateur.
Zijn jullie taken verdeeld?
Henk: ‘Nee, in principe doen we alle twee
hetzelfde, al heeft ieder zo zijn eigen sterke
punten. Jaap doet bijvoorbeeld

de boekhouding voor het grootste deel
en de organisatie naar het personeel toe
doe ik voor het grootste deel. Maar als er
werk binnenkomt gaan wij beide kijken.
Voorheen was ik 16 jaar installateur. Ik ben
meer de technicus, terwijl Jaap zijn aannemersdiploma heeft.’
Jaap: ‘Het is mij natuurlijk van huis uit met
de paplepel ingegoten. Na een aantal jaren
elders te hebben gewerkt kwam ik in 2012
tenslotte hier terecht. Die praktijkervaring
is belangrijk. ’
Henk: ‘Als je een verantwoorde calculatie
wilt maken moet je minstens twee jaar in
de buitendienst hebben gelopen.’
Jaap: ‘Wij houden ook niet van stelposten (een stelpost wordt opgenomen in de
begroting terwijl de werkelijke kosten nog
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niet bepaald kunnen worden, HvK). Vaste
afspraken; de klant moet tevreden zijn
over ons. Wij vragen ons altijd af: hoe zouden we het zelf thuis willen hebben. ‘
Henk: ‘Wij verlenen ook nazorg. Een project dat afgesloten is lopen we na en zetten
de puntjes op de i, kleine bijstellingen,
reparaties of beschadigingen wegwerken.’
Hoe ziet de geschiedenis van het bedrijf er
uit?
Jaap: ‘In 1964 is mijn opa hiermee begonnen; eerst als tegelzetter en later is dit
uitgegroeid tot een bouwbedrijf. Opa
loopt hier nog dagelijks rond en klust wat
voor zichzelf. Hij begon vanuit zijn eigen
woning aan het Zuiderveld hier in Roden.
Via de Kanaalstraat hebben ze in 1980 het
huidige pand gebouwd. In 1995 hebben
mijn vader en oom het overgenomen. In
2012 ben ik er samen met Henk ingestapt.
Henk: ‘Wij kenden elkaar alleen telefonisch van het werk, maar zaten altijd op
één lijn. Toen zeiden de vorige eigenaren: ‘Wij willen met pensioen. Volgens
mij moeten jullie het maar overnemen.’
Wij waren er snel uit, maar we startten in
hoogtij-crisis.
Hoe hebben jullie dat gedaan?
Henk: ‘ Een goed ondernemersplan en
exploitatiebegroting maken!’
Jaap: ‘Het was een bestaand bedrijf waarvan we de jaarcijfers konden overleggen.
De crisis is wat ons betreft nog niet voorbij.
Maar we kunnen nog steeds werk aanbieden aan in totaal zeven man personeel.’
Hoe is het om ondernemer te zijn in dit dorp
en deze omgeving?
Jaap, lachend: ‘Ik ben hier, op deze plek
natuurlijk opgegroeid. Mijn ouders

woonden eerst in een stacaravan hierachter. Ze leerden me hier lopen. Ik woon nog
steeds in Roden, maar wel ergens anders.
Henk ‘Ik ben geboren in Roderesch, heb
20 jaar in Alteveer gewoond, toen 8 jaar
samen met mijn vrouw in Roden. Sinds 6
jaar wonen we in Roderwolde. We hebben
best wel veel contacten in deze omgeving.’
Jaap: ‘De naam van het bedrijf was natuurlijk al wel bekend in deze buurt, en toen
wij het overnamen kenden we veel mensen. Je hebt dan ook wel een beetje: ons
kent ons. Dat heb je natuurlijk al gauw in
zo’n dorp en de omgeving. Dat is natuurlijk
ook wel leuk.’
Henk: ‘We gaan niettemin toch ook
veel op pad, bezoeken de gemeente. Dat
leverde op dat we bij hen de dakpannetjes
mochten vervangen en onderhoud doen
van overheidsgebouwen. Het werk komt
niet vanzelf naar je toe, je moet het ook
opzoeken.’
Kunnen jullie ook op zakelijke successen
terugkijken, bij een terugblik vanaf 2012?
Henk: ‘Elke opdracht is voor ons een zakelijk succes!’
Jaap knikt: ‘Nou, we hebben twee vakantiewoningen in korte tijd op Ameland
gebouwd, en dat is een bijzonder succesvol
project geweest. We hebben veel gebruik
gemaakt van locale bedrijven op het eiland.
Onze naam is hiermee gevestigd en er
komt beslist meer werk achter weg.’
Henk: ‘En het kantoorgebouw in Tynaarlo
in de grond was ook wel een uitdaging!’
Jaap valt hem bij en ze vertellen enthousiast over dit project.
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Jullie hebben er ook wel lol in, zo te horen
Ze beamen dit enthousiast.
‘We vinden dit prachtig,’ zegt Jaap tenslotte. Maar goed ook, anders kun je niet
samenwerken. De kleine klusjes zowel als
de grotere klussen zijn belangrijk; alles
krijgt evenveel aandacht.
Hoe zien jullie de toekomst van het bedrijf ?
Henk, grinnikt: ‘We zitten vol plannen!
We willen ook bouwtekenwerk gaan doen;
dat is een aparte tak van sport.’
Jaap: ‘Dat soort dingen moet je als ondernemer ook blijven doen, natuurlijk.’
Als ik later, na de rondleiding door de
diverse afdelingen het terrein verlaat is
één ding mij tijdens dit gesprek wel duidelijk geworden: Noordhuis Bouw zet
in op brede vakkennis, innovatie, kwaliteit en service, zoals bovengenoemde
nazorg. Deze filosofie geeft mij in elk geval
een gevoel van vertrouwen, een gevoel
dat elke bezoeker aan deze twee jonge,
enthousiaste ondernemers ongetwijfeld
ook zal krijgen.
COLUMN

Nogmaals:
Bejaardengymnastiek
Henk van Kalken

Wellicht kunt u zich nog herinneren dat
ik in de column van maart schreef over
de confrontatie met mijn leeftijd, toen mij
gevraagd werd of ik ook lid wilde worden
van de bejaardengymnastiek. Dit verhaal
kreeg nog een vervolg.

naar de school, waar we Sonja Meijer en
Bert Blaauw voor de ingang troffen. Bert
vertelde mij over zijn identieke ervaring
met ‘bejaardengymnastiek.’ Hij en ik wisselden ervaringen uit over wat de zo goed
bedoelde, maar leeftijdsconfronterende
vraag met ons gedaan had. Toen we de
school ingingen naderden we het hoekje
in de gang, waar een bank opgesteld staat
te midden van stellingen met boeken. Een
jongen had zich ietwat slordig over deze
bank uitgespreid en sloeg onze nadering nadenkend-afwachtend gade. Toen
we vlakbij waren klaarde zijn gezicht op:
‘Oooh..!’ riep hij, met een uitdrukking van
dagend inzicht en begrip op zijn gezicht.
‘Jullie komen voor de óudjesgymnastiek!’
Ellis en Sonja bedwongen tactvol hun
lach. Lijfstraffen behoren tot het verleden,
dus Bert en ik glimlachten verkrampt en
bedwongen manmoedig onze tranen, na
deze nieuwe, pijnlijke leeftijdsconfrontatie. Kinderen spreken – helaas voor
ons - meestal de waarheid. Een meisje op
kousenvoeten verergerde de zaak nog wat,
door goedbedoeld de jongen toe te voegen:
‘Dat mág je niet zeggen!’
Natuurlijk betraden Bert en ik het klaslokaal waar de prijsuitreiking plaatsvond
niet als oude, geslagenhonden. En voor
het eerst in vele jaren laafde ik mij weer
eens aan de energie van een klas vol
kinderen. Na de prijsuitreiking verlieten wij dan ook met opgeheven hoofden
de school. Wèl heb ik mij voorgenomen om nog pittiger te gaan sporten.
Jongemannensport, natuurlijk.

Door de redactie van de Wôlmer werd
aan Ellis en mij gevraagd de jurering van
de schrijfwedstrijd te doen. Een hele eer!
Voor de prijsuitreiking begaven we ons
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DRÈNTS DIGGELGOUD

AANKONDIGING

Moi lezers

Kinderkerstfeest

Lubbert

Hej ’t ok lezen? Wej Drenthen bint de
gelukkigste mensen van Nederland. Het
Centraal Bureau veur de Statistiek hef dat
bekend maokt. Nou, daor bint wej dan
mooi klaor met. Deur een enquête is dat
an het licht kommen. Het zal allemaol wal
zo weezen, maor ik kan mej niet heugen,
dat ik veurig jaor minder gelukkig was dan
nou en van de jaoren daorveur weet ik het
al heulemaol niet. De Grunnigers binnen
het minst gelukkig en dat is maor een paor
procent minder. Wat hebben wej nou an
al die flauwe kul. Kunt die underzuikers
niet wat beters underzuiken? Bliekbaor
niet. Nou jao, af en tou wel ies. Miniater
Schultz van Infrastructuur en Milieu hef
besleuten, dat der op meer snelwegen in
oes land vanaof februaori 130 km reden
mag worden. En nou is de underzucht,
dat je de aofstand tussen Grunningen en
Hoogeveen 2 minuten sneller kunt aofleggen as je in plaots van 120 km nou 130
km riedt. Dat schöt op, maor as je argens
wat oponthold hebt, levert het eigenlieks
heulemaol gien tiedsverschil op. Maor deur
hard te rieden komt der meer Co2 in de
lucht en dat wilt ze in Den Haag niet. En
wat schets mien verbaozing? Op de radio
heurde ik een hoge ambtenaor van datzelfde ministerie zeggen, dat dit nou wal
kun, umdat de boeren in de aofgelopen
jaoren de oetstoot zo veul terugbracht hadden, d.m.v. de aanpak van het mestbeleid.
As ze nou ies goed gungen uutzuiken oaf
zoiets wal eerluk is, dan doen ze tenminste een nuttig underzuik, maor ik kan je de
oetslag nou wal al veurspellen. De boeren
trekt dan veur de zoveulste keer an het
körtste ende.

Op zondag 20 december vieren we in het
sfeervolle kerkje van Roderwolde het alom
bekende Kinderkerstfeest. Een sfeervolle
opmaat naar de Kerstdagen.
In samenwerking met BvdM Productions voeren we het kerstspel : ‘Een bijzonder verhaal
in de moderne taal’ op. Het is bijna kerst. En
twee mannen, Lucas en Mattheus schrijven
allebei het verhaal van de geboorte van Jezus.
Maar deze verhalen zijn niet hetzelfde. Zal dit
allemaal goed komen ??? Tijdens het schrijven zullen de kinderen laten zien wat er in die
dagen gebeurde.
Een groep kinderen van de basisschool uit
Roderwolde en omstreken speelt dit sfeervolle kerstspel waarin geacteerd, gezongen
en gemusiceerd wordt.
Het kerstspel is voor jong & oud en wordt
gespeeld in de Jacobskerk in Roderwolde op
zondagavond 20 december om 19.00 uur.
Het wordt een sfeervol en gezellig kerstfeest
waarbij het publiek ook zelf bekende kerstliederen zal mogen meezingen. Natuurlijk is er,
zoals altijd, in de pauze voor iedereen warme
chocolademelk of ranja met wat lekkers erbij.
Iedereen is van harte welkom.
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café HET RODE HERT

voor al uw voetproblemen

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

| Hoofdstraat 44 Roderwolde

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

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

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

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

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

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

INGEZONDEN

Het woord van het jaar 2015
Bert Blaauw

Door het Genootschap Onze Taal, is op
haar congres in Breda, uit een tiental
genomineerde nieuwe woorden, door
de aanwezigen en de luisteraars van het
programma De Taalschat op radio 1, het
woord van het jaar 2015 gekozen.

P.S. Binnenkort wordt er nog een woord
van het jaar gekozen, door de Dikke Van
Dale. Wellicht dat er daar een andere keus
wordt gemaakt.

Op de eerste plaats is
gekomen:sjoemelsoftware. Dit woord is ontstaan na het gedoe van VW met de auto’s
die meer uitstoot van co2 zouden hebben
dan de tests aangaven.

AANKONDIGING

Oudejaarsmiddagborrel

Oudejaarsmiddagborrel
Als tweede eindigde vluchtelingencrisis.
(Spreekt voor zich)
Op de derde plaats kwam beefgebied. Je zult
er maar wonen.
De verdere genomineerde woorden waren:
hhEconomisme
hhWorstangst
hhVeruberisering
hhFyra-debacle
hhAgriekment
hhJe suis Charlie
hhPakketdrome
Het zijn vaak woorden, die meestal
niet zo lang blijven hangen, al zijn er
uitzonderingen.
Voor uw geheugen vermeld ik hier de gekozen woorden van de afgelopen jaren:
hh2014----rampvlucht
hh2013----participatiesamenleving
hh2012----plofkip
hh2011----weigerambtenaar
hh2010----gedoogsteun
hh2009----twitteren

Kom

Donderdag 31 december tussen 15.00 en 18.00 uur
naar het dorpshuis om elkaar alvast een hand te geven en een
borrel te nemen op het nieuwe jaar.

Elkaar nog even ontmoeten voor de jaarwisseling onder
het daverende geknal van de carbidbussen.

Tot ziens op oudejaarsmiddag!

Dorpshuisbestuur
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Dorpsagenda

Colofon

zaterdag 28 november 2015			
Klaverjassen en sjoelen seizoen 2015-2016,
café Het Rode Hert, aanvang 19.30 uur,
deur open om 19.00 uur
dinsdag 1 december 2015			
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 tot
11.30 uur
vrijdag 4 december 2015			
Frouluuscafé, café Het Rode Hert,
aanvang 17.00 uur
zaterdag 5 december 2015			
Rowolmer Archief: Open Archief van
10.00-12.00 in de MFA
zaterdag 5 december 2015			
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan,
13:30 – 16:00 uur
zondag 13 december 2015			
Culturele Driehoek: winter-kerst
programma : GAUDETE!, Project koor
Focus Vocaal o.l.v. Elzemien Brouwer,
Jakobskerk, aanvang 15.00 uur
dinsdag 15 december 2015			
Kerk: Kerstviering voor belangstellenden
in de Jacobskerk en Jeugdgebouw ;
aanvang 15.00 uur
woensdag 16 december 2015			
Vrouwenvereniging: Kerstavond, café Het
Rode Hert, aanvang 18.00 uur. Opgave bij
het bestuur.
zondag 20 december 2015			
Kerk: Kinderkerstfeest in de Jacobskerk ;
aanvang 19:00 uur
donderdag 24 december 2015			
Kerk: Kerstnachtdienst in de Jacobskerk ;
aanvang 21:30 uur
donderdag 31 december 2015			
Dorpshuis: oudejaarsmiddagborrel,
15.00-18.00 uur

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 december 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:
hhMiedema, dakbedekking en
installatietechniek
hhCafé Marten Scheepstra
hhStichting Olie– en Korenmolen Molen
Woldzigt
hhDiaconie
hhVereniging Dorpsbelangen Roderwolde
hhBertus Jansma
hhStichting Openluchtspel Roderwolde
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Belga’s Internationaal Transport v.o.f.
alles
onder 1

Transportweg
3 - 9301 ZX Roden
dak

Buiter Roden

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

café HET RODE HERT
Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak:
- koffie/thee met ons eigen gebak,
- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,
- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet, hapjesbuffet,
- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels
Dit alles bereid in onze eigen keuken
U kunt ons bellen voor een afspraak
Marga La Crois en Ancel ten Hoopen
Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238
www.cafehetrodehert.nl

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

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Hoofdstraat 32, Roderwolde
050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

 


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)


 

  

Hooiweg 1
9315 TD Roderwolde
T: (050) 551 40 94
mobiel: 06 150 111 08
E: essentie@wanadoo.nl
www.agritoer.com
www.deessentie.com

tal van workshops en lezingen
verrassingsdiners door kok bereid
wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

verhuur

lezingen

culinair

antiek

workshops
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