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Van de redactie
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Hella Balster

De kerstboom in het dorp staat weer!
Nog even en 2016 is voorbij. Met weemoed denk ik terug aan de vele mooie
momenten van dit jaar. Zoals de sportieve prestaties van dorpsgenoten, de
Grote Rowolmershow, waar ongekend
muziek- en theatertalent zich openbaarde. De gezellige zomermarkt en druk
bezochte Rowolmer Fair en haar prachtige
automobielen...
Een aangename tijd staat ons nu te wachten met de vele vieringen rond kerst en
oud- en nieuw. Mooie momenten om op
‘s jaars einde naar toe te leven zijn het
Kinderkerstfeest in de kerk (23 december)
en de Kerstnachtdienst op 24 december.
Op de 31ste gaan we weer knallen. Ik heb er
zin in.
Namens de redactie wensen wij u veul heil
en zegen in het neie jaor!

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws
Onderbouw 6

Middenbouw 7
Bovenbouw 9
Jarigen 11
Peuterspeelzaal Dreumes 13
13 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 13
Dorpshuis 14
Vrouwenvereniging 15
Rowolmer Archief 15
Tennisvereniging Roderwolde 17
Jacobskerk Roderwolde 18
Toneelvereniging Woldbloem 19
Frouluuscafé 20
Klaverjassen en sjoelen 21
23 INGEZONDEN Klaas Smid, voorzitter RVT
Landschapsbeheer Drenthe
25 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De
Onlanden
27 VAN ONDER DE WIEKEN Het blijft rustig
29 AANKONDIGING Nieuwjaarsborrel
31 COLUMN Lijstjes
32 INGEZONDEN Dirk Magré 30 jaar
molenaar
33 DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers
33 Dorpsagenda
34 Colofon

 De Wôlmer  december 2016  pagina 3

Buurtnieuws
Bert Blaauw

Sinterklaas
Onder grote belangstelling van kinderen ouders, grootouders en dorpsgenoten
arriveerde Sinterklaas maandagmorgen 5
december rond de klok van 9.00 uur in de
haven van Roderwolde. Doordat het flink
had gevroren, was er even angst, dat de
boot niet door het ijs zou kunnen varen,
maar gelukkig had de Goedheiligman
de hulp van een “ijsbreker” ingeroepen.
Zodoende kon de “vlaggetjesboot” zonder problemen in de haven aanmeren. Het
was volgens de Sint wel een koude tocht
geweest, die niet te vergelijken viel met de
weersomstandigheden in Spanje.
Tijdens de wandeling naar school warmde
hij zich met z’n twee Pieten weer wat op en
kon hij aldaar de dag op een heel gezellige
wijze doorbrengen.

verschillende eigenaren, Staatsbosbeheer,
Natuurmonumenten en Het Drents
Landschap, moeten worden verleend. Maar
de intentie is er en de doelgroep zal in
eerste instantie kinderen met hun ouders/
grootouders, zijn.
In een mum van tijd staat er een huis
Zo is er slechts een fundering en een paar
dagen later staat er een compleet huis.
Natuurlijk moet er nog veel gebeuren,
maar de contouren zijn duidelijk zichtbaar.
De woning die gebouwd wordt op perceel
Hoofdstraat 1B is compleet als bouwpakket aangeleverd. Even de grote kraan erbij
en het klusje is in een paar dagen geklaard.
Het lijkt als het ware wel een beetje op het
bouwen met Lego.

IJsnieuws
Koning Winter heeft zijn intrede gedaan
en er heeft zich op de sloten en plassen
af en toe al een klein laagje ijs gevormd.
Het was prachtig ijs, alleen nog lang niet
sterk genoeg om op te kunnen schaatsen.
Het bestuur van de ijsvereniging heeft er
intussen wel voor gezorgd, dat de ijsbaan
onder water staat. Dus mocht het ijs zo dik
zijn, dat het betrouwbaar is, dan kunnen
we ervan uitgaan, dat we zullen kunnen
genieten van ijspret. Mocht het dan een
tijdje doorvriezen, dan is er wellicht ook
de mogelijkheid om een toertocht te rijden
door de Onlanden. Het bestuur onderzoekt momenteel de haalbaarheid om die
te organiseren. Natuurlijk komt er heel
wat bij kijken om dat te doen. Zoiets gaat
namelijk onder auspiciën van de KNSB
en die stelt nogal wat voorwaarden aan
zoiets. Ook zal er toestemming door de
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de kinderen van groep 1 t/m 5 zijn verblijd
met prachtige cadeaus. In de bovenbouw
hebben surprise- en dichtpieten gezorgd
voor een geslaagd Sinterklaasfeest. Dank u
Sinterklaas, graag tot volgend jaar!

Carbidschieten
Ook dit jaar zal op oudejaarsdag traditioneel carbidschieten plaatsvinden op het
sportveld. Het carbidteam Roderwolde is
er klaar voor. Vanaf 10 uur ’s morgens kunt
u het evenement bezoeken, al hoeft u niet
bepaald dichtbij komen om het knallen te
horen.
U kunt uw bezoek ook combineren met
de oudejaarsborrel in het dorpshuis. (Zie
elders in dit nummer)

Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Kinderpostzegelactie
In september zijn de leerlingen van
groep 6/7/8 langs de deuren geweest om
Kinderpostzegels te verkopen. De stichting
Kinderpostzegels heeft laten weten dat ze
apetrots op ons zijn. Onze school heeft een
bedrag van €2315,60 opgehaald. Samen
hebben alle leerlingen in Nederland het
totaalbedrag van €9,3 miljoen bij elkaar
gebracht!
Sinterklaas
Op maandagochtend kwam Sinterklaas
aan in de haven van Roderwolde. Wat
waren de kinderen blij om hem weer te
zien! We hebben de Sint toegezongen en
zijn daarna met hem naar school gelopen.
Sinterklaas heeft de groepen bezocht en

Kerstfeest
Het kerstbuffet blijft elk jaar weer een
groot succes bij de leerlingen. Daarom hebben we er ook dit jaar weer voor gekozen
om het traditionele lopende kerstbuffet
te organiseren. De kinderen lopen langs
alle gerechten die door de ouders worden
aangeleverd en pakken wat ze zelf lekker
vinden. Dit jaar is het buffet op donderdag
22 december 2016. Kinderen en gerechten
verwachten we tussen 16.45 en 17.00 uur.
Het einde van het buffet is om 18.30 uur.
Vanaf 18.30 uur zijn de ouders welkom
op school: wij zorgen voor een gezellige
afsluiting.
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Onderbouw
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Middenbouw
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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

Bovenbouw
Dansworkshops.
Op 17, 24 en 31 November hadden
groep6/7/8 dansworkshops.
De eerste keer leerden we het eerste deel
van de choreografie.
Een choreografie is een moderne dans. We
moesten eerst een warming-up doen.
En we moesten doen alsof we door een
parcours gingen en dat ging ook in de
choreografie.
Ook deden alsof we een soort robot waren.
En je had een maatje daarmee moest je tegen
elkaars rug aan gaan en dan naar beneden en
weer naar boven. Toen ging je een domino
doen
Links rechts en zo door. Toen ging je naar
je positie en dan stond je in basis voor de
volgende oefening. Vervolgens ging de linkerkant eerst weer door een soort parkoer. Toen
de rechterkant die deed hetzelfde. Daarna
ging je 4 stappen en dan een beweging.

Vervolgens naar beneden en dan weer verder.

Dit is een plaatje van moderne dans.
En aan het eind gaven we de show aan de
hele school.
einde
Ruben Alberts , Sabine Tuinhof en Marijn
Venekamp.
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Cupcakes bakken op Het Palet
Op vrijdag 2 december hebben alle kinderen
van Het Palet Sinterklaas cupcakes gebakken.
Er waren 8 groepjes van 6 kinderen. De begeleiders waren Thea en Sjoerdina.
In de cupcakes zaten pepernoten en speculaas kruiden om een Sinterklaas gevoel te
geven.
De 2 oudste uit het groepje moesten hun
spullen afwassen, dat ging best snel.
Iedereen had 2 cupcakes en je mocht de cupcakes mee naar huis nemen.
Om 12 uur gingen alle kinderen in de
klas eten. De bovenbouw die gingen nog
Buurman & Buurman kijken. En om 14.00 gingen alle kinderen met hun cupcakes naar huis.

om alle leerlingen in groep 7 en 8 een niveau
mediawijsheid mee te geven. Alle kinderen
die Mediamasters spelen, behalen de titel
‘Mediamaster’. Het diploma krijgen ze aan
het einde van de Week van de Mediawijsheid
uitgereikt. En wij OBS Het Palet zijn ongeveer
2800ste geworden van Nederland geworden
en we zijn 2de van Drenthe geworden. Het
verhaal ging over een robot in een supermarkt. Genaamd: Snurf. Je kon thuis ook
leuke Mediamissies doen bijvoorbeeld: Een
Quiz en de bibliotheekmissie. Iedereen van
groep 6/7/8 vond Mediamasters een groot
succes.
Gemaakt door: Tijs Noordhof, Rostyslav
Posthumus en Luuk Battjes

Dit verhaal is gemaakt door:
Jesper Alberts & Salesta Smilda

Mediamasters 2016
Mediamasters 2016 begon op 18 november en eindigde op 25 november. Wij zijn
veel te laat begonnen, want meester dacht
dat het op 25 november begon, maar op
25 november was de finale. Mediamasters
biedt scholen op een uitdagende manier in
de klas met mediawijsheid aan de slag te
gaan. Kinderen leren spelend over hun eigen
onlinegedrag en bewijzen om mediawijs ze
zijn. Ze maken kennis met de mogelijkheden die media bied en leren er kritisch mee
om te gaan. Mediamasters heeft het doel

Sint in 6/7/8
Maandag 5 december was Sinterklaas in
groep 6/7/8.
Hij heeft toen een heleboel mooie surprises meegenomen. Er waren een heleboel
verschillende soorten en maten. Er was bijvoorbeeld een enorme sneeuwpop gemaakt
van plastic bekertjes. Maar er was ook een
weg autootjes erop en ga zo nog maar even
door. Bij iedere surprise zat een gedicht die
iedereen heeft voorgelezen.
Toen sint en zijn pieten binnenkwamen
gooiden ze pepernoten naar binnen en toen
liep iedereen rond als een kip zonder kop.
Iedereen wou natuurlijk zo veel mogelijk
snoepjes en pepernoten. We hebben ook nog
een liedjes gezongen voor sinterklaas en zijn
pieten.
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Aan het einde van de dag hebben we ook nog
de film van Home Alone gekeken. Daarna
heeft iedereen zijn surprise mee naar huis
genomen.
Gemaakt door Yaroslav Posthumus, Jesse
Vrieling en Madelon Keun
groep 7/8

hoed. Toen sinterklaas en de 2 pieten aan wal
kwamen gaven ze de meeste kinderen een
hand. Een piet gaf ook een high five. Toen
iedereen een handje of high five had gekregen liepen ze weer naar school. De sint en
pieten waren eerst bij groep 1&2. Daarna gingen ze naar de middenbouw.
En als laatst gingen ze naar de bovenbouw.
Ze strooide pepernoten en schuimpjes.
Het was dikke pret. Jammer genoeg gingen
ze al snel weer weg. Waarschijnlijk omdat ze
weer naar een andere school moesten.
Gemaakt door Sirius en Floor

Aankomst Sinterklaas

Jarigen

Sinterklaas en de pieten kwamen op maandag 5 december de haven binnen. De
kinderen van basisschool ‘OBS Het Palet’
stonden Sinterklaas op te wachten. Ze zongen liedjes en zwaaiden. De kleuters hadden
een mooie hoed gemaakt. En de kinderen uit
de middenbouw hadden ook een prachtige

Sem Raangs wordt op 1 januari 10 jaar
Lucas Stelma wordt op 2 januari 10 jaar
Jesper Alberts wordt op 3 januari 11 jaar
Ruben Alberts wordt op 3 januari 11 jaar
Carsten Oosting wordt op 11 januari 9 jaar
Madelon Keun wordt op 19 januari 12 jaar
Thomas de Rink wordt op 22 januari 6 jaar
Ires Brouwer wordt op 28 januari 6 jaar
Elske van der Meer wordt op 31 januari 7 jaar
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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

Peuterspeelzaal Dreumes
Vorige week vierden we Sinterklaas op de
peuterspeelzaal. Bij binnenkomst ontdekten we dat er een piet geweest was. Hij had
in ieder klompje dat bij de haard stond iets
lekkers gedaan. Niet alleen daar, maar ook
tussen het speelgoed vonden we allemaal
pepernoten.
Nadat de ouders vertrokken waren zijn
we zelf pepernoten gaan bakken. Dan
blijkt dat het toch wel heel erg moeilijk is
om goede ronde bolletjes te draaien. De
prachtigste creaties kwamen uit de oven
tevoorschijn. Ze smaakten er echter niet
minder om.

natuurlijk op een hele gezellige tijd met
daarna de kerstvakantie en oud en nieuw.
Na de kerstvakantie op 7 januari wordt
Mette ter Steege 3 jaar.
Alvast gefeliciteerd!
We wensen iedereen alvast hele fijne
kerstdagen, een fijne kerstvakantie en een
gelukkig en vooral gezond 2017.

Daarna hebben we pietengym gedaan en
iedereen heeft een heus pietendiploma
mee naar huis gekregen. We hebben nog
even moeten zoeken naar de cadeaus, maar
gelukkig vond Sanne ze boven op de kast.
Voor ieder kind zat er een doosje met oudhollandse spelen in en een emmertje klei.
En nu is Sinterklaas (tot grote opluchting van sommige kinderen) al weer
vertrokken.

Over een paar dagen gaan we de kerstboom weer tevoorschijn halen en samen
zullen we hem dan gaan versieren.
Natuurlijk gaan we ook zelf nog mooie
kerstknutsels maken waarmee we
het lokaal zullen versieren. We hopen

Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen
Aan alle leden van Dorpsbelangen
Roderwolde
Ook dit jaar bent u bezocht met het verzoek
om de bijdrage € 7,= te betalen voor uw lidmaatschap van Dorpsbelangen.
Dit jaar hebben we ook de vraag bij neergelegd of u ons zou willen machtigen het geld
te mogen innen via een automatisch incasso.
Velen hebben hier aan gehoor gegeven waarvoor dank.
Bij diegene die toch de voorkeur gaven aan
een persoonlijk bezoekje zullen wij het geld
voor uw lidmaatschap uiteraard blijven
ophalen.
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De donateurs die Dorpsbelangen hebben
gemachtigd willen wij laten weten dat het
bedrag a € 7,= in december van uw rekening zal worden geschreven.

en de daarbij behorende bijdrage en een
ieder fijne kerstdagen en een heel gelukkig
nieuwjaar wensen.
Hartelijke groet,

Wij willen iedereen hartelijk bedanken
voor het lidmaatschap van Dorpsbelangen

Het Bestuur van Dorpsbelangen

Dorpshuis

Kom

zaterdag 31 december tussen 15.00 en 17.00 uur
naar het dorpshuis om elkaar alvast een hand te geven
en een borrel te nemen op het nieuwe jaar.
Voor oliebollen, appelflappen en andere
versnaperingen wordt gezorgd.

Een mooie kans elkaar overdag nog even te ontmoeten
onder het daverende geknal van de carbidbussen.
Tot ziens op oudejaarsmiddag!!

Dorpshuisbestuur
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Vrouwenvereniging
Vrouwenvereniging Roderwolde vierde
Sinterklaas.
Woensdagavond 30 november had
Sinterklaas alvast enkele cadeautjes bij de
Vrouwenvereniging gebracht. Hij wist dat
wij deze avond een bijeenkomst hadden.
En zo blijkt dus wel dat de zwarte pieten
overal hun oor te luister leggen. Helaas
kwam hij zelf niet en kon ook dit jaar geen
zwarte piet vooruit sturen vanwege allerlei
andere drukke werkzaamheden. Maar aangezien wij ons ook wel kunnen vermaken
met de cadeautjes en het bingo spel verliep
de avond zeer plezierig.
We hadden het zo geregeld dat we eerst
enkele dames een cadeautje lieten pakken onder het kleed vandaan wat midden
over de gehele tafel heen lag. Want Ancel
had voor deze avond de tafels aan elkaar
gezet, zodat we in een kring zaten en heerlijk konden snoepen van de chocola en de
pepernoten wat ook op de tafels stond. De
dames hoefden dus niet van hun stoel af
en konden lekker blijven zitten. Toen deze
dames hun gedichten hadden voorgelezen
en de cadeautjes hadden uitgepakt hebben we een spelletje bingo gedaan met
3 prijsjes. En zo hebben wij dit de hele
avond herhaald totdat iedereen een leuk
cadeautje in ontvangst had genomen en
haar mooie gedicht had voorgelezen. En
de prijsjes voor de bingo ook op waren.
Er waren zeer leuke cadeautjes bij, zoals
theedoeken, keukendoeken, badzeep en
lekkere geurtjes, een leuke briletui of
pennenzakje een kop en schotel aan een
ketting voor het vogelvoer, plantjes, een
kaartenhouder, gebreide sloffen. Heel veel
variatie dus, net als de gedichten. Er waren
Pieten die hele lange gerichte gedichten
hadden gemaakt maar er waren ook pieten
die kort maar krachtige gedichten hadden

geschreven, misschien staan die nog in de
kinderschoenen en moeten die het dichten
nog leren. Dat zullen we dan volgend jaar
ervaren. Het was een gezellige avond die
zo maar weer voorbij was. En nu gaan we
op naar onze kerstavond in 2016 en wel op
14 december.

Rowolmer Archief
BERIGT 37
Kentekens van motorvoertuigen tot 1951
In 1898 introduceerde Nederland als
derde land ter wereld een nationale kentekenplaat. Dat stond toen bekend als
een “rijvergunning”. Het eerste kenteken
bevatte het cijfer 1, het tweede het cijfer
2, enzovoorts. Eind 1905 waren er al 2065
nummers uitgegeven en werd het vanwege deze grote drukte tijd voor een beter
systeem.
Vanaf 1906 moest elke chauffeur een
rijbewijs en een “nummerbewijs” in zijn
bezit hebben. Deze nummerbewijzen
werden per provincie uitgegeven en elk
motorvoertuig was verplicht om een nummerbord met een provinciaal kenteken te
voeren. Omdat dit op de duur niet meer
goed werkte, kwam er in 1951 een nieuw
landelijk systeem met cijfers en letters,
dat we in aangepaste vorm nog steeds
gebruiken.
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Alle kentekens in Drenthe begonnen
in 1906 met de letter D. Niet de “D” van
Drenthe, maar de vierde letter van het
alfabet: Drenthe was namelijk de derde
provincie, na Groningen (“A”) en Friesland
(“B”) en de letter “C” werd niet gebruikt.
Zo waren er in onze provincie eind 1950
meer dan 20.000 auto’s geregistreerd, van
D1 t/m D22928.

bedrijfsmatig, personenwagens en vrachtwagens. In deze “D”-periode zijn er voor
Roderwolde 29 kentekens uitgereikt, voor
Foxwolde 16 en voor Sandebuur 3. U
ziet hier een overzicht tot 1927 met het
nummer, een verwijzing naar het inventarisnummer in het Drents Archief, de
datum van uitgifte en de naam van de
eigenaar.

Ook in Roderwolde en omstreken raakte
men gemotoriseerd: particulier en

De complete lijst staat op onze website in
Berigt 37.

D770
D1572
D1644
D1910
D1933
D2246
D2325
D2546
D2892
D3516
D3674
D3780
D3781
D3788
D3815
D3819
D3909
D3994
D4166
D4168
D4249
D4574
D4784

68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

6-2-1919
2-7-1920
23-7-1920
16-4-1921
10-5-1921
25-1-1922
10-4-1922
3-8-1922
30-4-1923
16-5-1924
14-7-1924
27-8-1924
27-8-1924
29-8-1924
10-9-1924
11-9-1924
23-10-1924
31-12-1924
30-4-1925
30-4-1925
8-6-1925
11-1-1926
2-6-1926

Onderwijzend personeel van de
OLS-Roderwolde
Wie van bouwjaar 1955 is of daaromtrent
zal dit drietal vast meteen herkennen:
onderwijzend personeel van de OLSRoderwolde. Deze foto werd in 1962
genomen voor de hoofdenwoning naast de
school.

Roelof Aukema
Sietse Postema
Lammert Meijer
Hendrik van Hemmen
Lammert van der
Veen
Egbert Willems Hzn.
Thomas Doede
Cremer
Marten Scheepstra
Jan van der Heide
Floris Aukema
Hendrik Haan Kzn.
Berend Douwes
Albert Luining
Ties Rozema
Hendrik Raven
Hindrik Hagenauw
Johannes van der
Veen
Tiem van der Schans
Hindrik Oosterhof
Arend Brouwer

Roderwolde
Foxwolde
Foxwolde
Roderwolde
Roderwolde
Foxwolde
Roderwolde
Foxwolde
Foxwolde
Roderwolde
Roderwolde
Roderwolde
Roderwolde
Roderwolde
Foxwolde
Foxwolde
Roderwolde
Roderwolde
Foxwolde
Roderwolde
Roderwolde
Roderwolde
Foxwolde

Helaas zijn ze alle drie nu overleden. Peter
van der Velde overleed in januari 2004,
Rokus Sprenger in februari 2015 en afgelopen maand, op 14 november, overleed
Anneke Hofstede.
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gemeenschap met veel plezier hebben
deelgenomen aan deze gezellige avond.
Er werd weer in vier partijen gestreden om
de eer van de overwinning met de hoogste totaalscore. Dit keer ging die eer naar
Hindrik Schuiling. Een kleine troost (?)
voor echtgenote Dineke, die met de poedelprijs naar huis ging. Met een kleine 200
punten achter de winnaar eindigde Emmie
Meijer op een eervolle tweede plek.

Anneke Hofstede heeft niet zo lang voor
de klas gestaan in Roderwolde. Zij kwam
uit Den Horn, vanwaar zij op haar scootertje elke dag de reis ondernam. Toen zij
met Peter Toutenhoofd trouwde, mochten
“haar” eerste en tweede klas ‘s middags met
een rammelende autobus naar de bruiloft in het nieuwe stuk van het stadhuis in
Groningen. Een hele belevenis!

Tennisvereniging Roderwolde

Met een vliegende start begonnen Henk
Buring en Annelies Kroeskop gelijk met
bijna 2100 punten met de hoogste score
van de hele avond! Toen het lot dit duo
twee rondes later nog eens aan elkaar
verbond, wilden ze deze prestatie nog wel
eens herhalen. Helaas ging die vlieger niet
op. Met slechts 845 punten haalden ze dit
keer de laagste score van de avond.
“Het blijft een geluksspelletje” was dan
ook een kreet die regelmatig te horen was,
“maar wel leuk”. Henk, bedankt dat je het
weer voortreffelijk had georganiseerd.

Gezellige Klaverjasavond van de
Tennisvereniging
Hoewel het er even naar uitzag dat het
moest worden afgelast wegens een te krap
aantal aanmeldingen, bleek dat uiteindelijk
toch erg mee te vallen met 17 enthousiaste
klaverjassers. Omdat één van de aanmelders op het laatste moment vanwege ziekte
moest afhaken, gingen we op 25 november
met het mooie aantal van 16 personen de
strijd aan om de punten.
Zoals altijd stond Marten, ondanks de
moeilijke tijd die hij doormaakt, weer
garant voor uitstekende verzorging van de
inwendige mens. Verheugend was, dat ook
een paar nieuwe leden van de Rowolmer

Komende activiteiten
hh7 januari : Nieuwjaarsborrel
hh14 januari: Wintertoernooi
Voor meer informatie, kijk op onze website
www.roderwoldetennis.nl
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Jacobskerk Roderwolde

Kinderkerstfeest RODERWOLDE
Op vrijdag 23 december vieren we in de sfeervolle “Jacobskerk” van Roderwolde
het alom bekende Kinderkerstfeest. Een sfeervol begin van de Kerstdagen.
Kinderen van basisschool “Het Palet” uit Roderwolde
en omstreken spelen mee in een sfeervol kerstspel
waarin geacteerd, gezongen en gemusiceerd wordt.
We voeren we het kerstspel :

‘Gehengel van de Engel’
op. Het is bijna kerst. En de engelen verzinnen een
manier om de herders en de wijzen duidelijk te maken
waar het Koningskind geboren is.
Zal het ze lukken om de herders en de wijzen de juiste
weg te wijzen ???
Het wordt een gezellig kerstfeest waarbij het publiek ook zelf
bekende kerstliederen zal mogen meezingen. Natuurlijk is er, zoals
altijd voor iedereen warme chocolademelk of ranja met wat lekkers
erbij.
We hopen u dan te ontmoeten

Kerstnachtdienst Jacobskerk
De Kerstnachtdienst is op zaterdag 24
december en begint om 21.30 uur.
Dit jaar zal vocal group “Donne
Ostinate” uit Roderwolde onder
leiding van Esther van Dijk
meewerken aan de dienst.
U bent van harte uitgenodigd !
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Toneelvereniging Woldbloem
leuk! Ze genieten van alle bijzondere
dingen in hun spannende, tochtige en
griezelige huis. Maar de buren denken hier
anders over...
Nieuwsgierig? Neem dan een kijkje op de
site, www.woldbloem.nl.

Vanaf oktober j.l. is Toneelvereniging
Woldbloem alweer druk aan het repeteren. Dit jaar spelen de volwassenen Opa
Ziedspan en de jeugd Wolvenlaan 13B.
De vereniging mag dit jaar bij beide groepen nieuwe leden verwelkomen, die zich
dit jaar meteen inzetten als spelers. Maar u
hoeft de oude vertrouwde gezichten zeker
niet te missen dit jaar.

De uitvoering van de jeugd is op zondag
29 januari 2017 om 15.00 uur in café Het
Rode Hert in Roderwolde.
De uitvoeringen van de volwassenen zijn
op vrijdag 3 en zaterdag 4 februari 2017
om 20.00 uur. Ook in café Het Rode Hert.
De kaartverkoop start op vrijdag 13 januari.
Tot volgend jaar?!

Over de stukken,
Opa Ziedspan gaat over de familie Snijders.
En speelt zich af op de boerderij van de
familie. Hier maken ze van alles mee.
Vooral met opa Geert die volgens zuinige
schoondochter Martha maar een luie kerel
is die niks meer uitvreet op de boerderij.
Maar opa zit vol verrassingen en ideeën en
zorgt hierdoor nog geregeld voor vuurwerk
op de boerderij.
Op de Wolvenlaan 13b woont familie
Macaber in een groot, oud, krakerig huis.
Er is een donkere kerker, een spinnige
zolder, een pratend portret en elke week
wordt er flink gestoft. Dat wil zeggen: elke
week wordt er een flinke laag stof uitgestrooid! Dit lijkt allemaal een beetje eng,
maar de familie Macaber is juist hartstikke
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advertenties

Frouluuscafé
Frouluus café wordt Vrouwlie café
Volgens sommige “echte Rowolmers
of Rowôlmers” (hier zijn de meningen
over verdeeld) is het geen Frouluus maar
Vrouwlie. Zij vonden het nogal storend dus
vanaf nu hebben wij iedere eerste vrijdag
van de maand(van oktober tot mei) vanaf
advertenties
17.00 uur een Vrouwlie café.

en
Vakmennsmakelen
i

Het enige echte Sinterklaas doorgeefspel
vrijdag 2 december was heel gezellig en
“superleuk”. In de pauze had Ancel 3 soorten soep met verschillende soorten brood
klaar staan.
Vol energie werd er daarna verder gespeeld
en uiteindelijk ging iedereen blij en tevreden met een pakje naar huis.
Het volgende Vrouwlie café is 6 januari
2017. Vanaf 17.00 uur gezellig borrelen en
w.v.t.t.k (wat verder ter tafel komt).

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden

V

Tel: 050 - 40 235 40
info@nijdammakelaars.nl
nijdammakelaars.nl

advertenties
advertenties

Wij wensen alle lezers een goed en gezond
2017 toe.

advertenties

en
Vakmennsmakelen
i

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

Nijdam
Roderw
9311 P

Tel: 05

info@n
nijdam

Klaverjassen en sjoelen
Uitslag 2e klaverjas en sjoelavond Het Rode Hert.
De tweede avond zit er voor de sjoelers weer op. Er wordt weer zeer fanatiek gestreden.
Net als de eerste avond, maar nu met een grotere voorsprong, gaat Jannie Buring als winnaar van de avond met het plantje naar huis.
Uitslagen sjoelers:
1e avond
2e avond
Totaal
Jannie Buring		1314		1336		2650
Frans Meijer		1313		1316		2629
Wim Venekamp
1310		1279		2589
Harm Christiaans
1284		1304		2588
Stien v.d. Velde		1285		1276		2561
Jeltje Venekamp
1258		1282		2540
Jan van den Berg
1265		
1255		
2520
Wip Kregel		1231		1261		2492
Grietje van den Berg 1251		
1223		
2474
Henk Buring		1231		1220		2451
Grietje van der Veen 1193		
1218		
2411
Gerrie Meijer				1291		1291
Gea Lanting				1285		1285
Jaap Aukema		1258				1258
Trieneke Aukema
1157				1157
Het aantal klaverjassers blijft tegenvallen. Doordat een aantal klaverjassers zich voor deze
avond heeft afgemeld zijn er uiteindelijk 5 klaverjassers.
Aaltje Blaauw besluit zich terug te trekken zodat de mannen, Henk Buring, Henk de Vries,
Reinder Lanting en Bert Blaauw rustig kunnen klaverjassen. De opdracht van Aaltje aan Bert
is wel dat hij zou winnen en het prachtige plantje mee naar huis zou nemen. Bert heeft hier de
hele avond zeer hard voor gestreden en het is hem gelukt! Hij heeft glansrijk gewonnen en gaat
trots met het fuchsiaatje naar huis.
21 Januari is de volgende klaverjas en sjoelavond in Het Rode Hert. De vierde avond is 25 februari 2017. 19.00 uur deur open. Om 19.30 uur beginnen we met de eerste speelronde.
Wie nog graag mee wil doen is hartelijk 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

Klaas Smid, voorzitter RVT Landschapsbeheer Drenthe

Onlangs is Klaas Smid, burgemeester van de gemeente Noordenveld, toegetreden als
voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschapsbeheer Drenthe. Klaas Smid heeft
grote belangstelling voor het landschap en de betrokkenheid van bewoners daarbij.
Ook voegt hij aan de RVT een groot bestuurlijk netwerk toe.
Na het vertrek van Bert Wassink in
2015, is de voorzittershamers tijdelijk
waargenomen door Wim Koeneman.
De Raad van toezicht, toen bestaande
uit Wim Koeneman, Theo Spek, Peter
Berendse en Jacob Mulder, ondersteunde
Landschapsbeheer Drenthe bij de koers
en de ontwikkeling van onder meer het
Streekbeheer. Met de benoeming van
Klaas Smid wordt deze koers onverminderd doorgezet.
Erik de Gruijter, directeur van
Landschapsbeheer Drenthe is erg blij met
de aanstelling van Klaas Smid. “We werken veel met gemeenten en de provincie
samen in het Streekbeheer: het concept
waarbij overheden samen met bewoners
en grondeigenaren het groen onderhouden
en verbeteren. Landschap speelt een fundamentele rol in het welzijn van bewoners,
en daar hebben gemeentes een belangrijke
taak in.

Klaas Smid, burgemeester van
Noordenveld: ”Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen aan een stichting die
overheden, bewoners, bedrijven en organisaties met elkaar verbindt, ten aanzien
van het beheer van landschap, natuur en
cultuurhistorie op het platteland.”
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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

NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder, foto’s Lia Snoek en Johan Clobus

Zo rond de feestdagen en de jaarwisseling is het in vele media gebruikelijk terug
te blikken op het afgelopen jaar. Het leek
mij wel een aardig idee om eens te kijken
wat er zoal te beleven was in de Natuur
in De Onlanden in 2016. Je loopt dan wel
het risico te komen tot een lange lijst van
diersoorten, al dan niet voorzien van een
plaatje en een praatje. Daar valt niet aan te
ontkomen, maar ik zal proberen alleen de
bijzondere waarnemingen te benoemen,
anders wordt het wel een hele lange lijst.
Zoogdieren
Als we kijken welke zoogdieren er zoal in
De Onlanden rondscharrelden, ontkomen
we er niet aan te beginnen met de grootste
aanwinst, de otter. Zoals bekend vertoeven er al een paar jaar otters in het gebied,
maar het meest verheugend is, dat hun
aantal nog steeds toeneemt. Dit jaar hebben meerdere paartjes jongen gekregen en
er is zelfs een drieling gesignaleerd. Omdat
otters nachtdieren zijn en zeer schuw, is
de kans dat we ze met eigen ogen zien zeer
klein.
De sporen die ze achterlaten zijn wel simpel te vinden.

Hoopjes zand met rechts
otterpoep en links ottergeil

Onder de brug aan de Hooiweg vind je
regelmatig kraphoopjes en als je geluk hebt
liggen daar uitwerpselen op. Behalve poep
(spraint) vind je ook wel eens het zgn.
ottergeil, een geurstof die de mannetjes
achterlaten om vrouwtjes (en rivalen) hun
aanwezigheid en bedoelingen kenbaar te
maken.
Een andere bijzondere verschijning dit jaar
is de wasbeerhond. Hoewel gedacht werd
dat het een eenmalige verschijning was in
De Onlanden en het beest weer verdwenen was nadat eind februari een exemplaar
was doodgereden op de A7, werd in april
op één van de nachtcamera’s opnieuw een
wasbeerhond gesignaleerd. Misschien is
het een paartje geweest.
Een wasbeerhond is geen familie van de
beer, maar eerder van de wolf en de vos.
Het is een roofdier, maar leeft, net als de
das, vnl. van plantaardig voedsel en klein
dierlijk voedsel als muizen, kevers en
wormen. (Overigens heb ik deze zomer
ook sporen van een das gevonden nabij het
Groot Waal en bevindt zich in de nabijheid
ook een dassenburcht).

Wasbeerhonden (foto Jaap Mulder)
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Dat er vossen, steenmarters en hermelijnen in onze omgeving voorkomen is
bekend, misschien heb je er zelf al wel
eens een gezien, maar dat de veel zeldzamere boommarter ook in het Groot Waal is
waargenomen is heel speciaal. De boommarter lijkt veel op de steenmarter, maar
zijn borstvlek is wat geliger en iets kleiner.
De oortjes zijn wat groter.
Hopelijk kunnen we over een paar jaar ook
de bever aan het lijstje van zoogdieren in
De Onlanden toevoegen.
Roofvogels
Ook het overzicht van alle waargenomen
roofvogels is imposant. De meest voorkomende is nog steeds de buizerd, hoewel
zijn aantal, evenals dat van de torenvalk,
wat afneemt. Een verklaring daarvoor zou
kunnen zijn, dat hun voornaamste prooidier, de veldmuis, ook in aantal afneemt en
plaatsmaakt voor de waterspitsmuis, die ze
minder lekker vinden. Toch hoor je gelukkig nog vaak het kenmerkende “gemauw”
van de buizerd en zie je zijn majestueuze
vlucht.

altijd bij de waarneming van een zeldzame
vogelsoort komen daar dan “zwermen”
vogelaars op af, uitgerust met omvangrijke
telescoopkijkers en dito cameralenzen.
Het lijstje van de roofvogels is nog lang
niet compleet. In de lijst van waarnemingen op de site van “natuurindeonlanden.nl”
stonden o.a. nog de rode wouw, de roodpootvalk, de smelleken, de boomvalk en de
slechtvalk vermeld.
Reigerachtigen
In een waterrijk gebied als dit kun je vele
soorten watervogels verwachten. De
familie van de reigers neemt daar een
belangrijke plaats in. Hoewel je hem
zelden ziet kun je bij een tocht door De
Onlanden het “gehoemp” van de roerdomp
bijna niet missen. Tot dezelfde familie
behoort ook de waterral, je zou het een
verkleinde versie van de roerdomp kunnen
noemen.

Roerdomp op het ijs bij de mijmerbank
Buizerd met zijn opvallende handveren

Ook de kiekendief (zomers de bruine - en ’s
winters de blauwe -) is een regelmatige verschijning. De steppenkiekendief (lichtbeige
buik en zwarte vleugeltips) werd ook dit
jaar weer verscheidene keren gezien, evenals de ruigpootbuizerd. De visarend werd dit
jaar op diverse plaatsen, waargenomen, o.a.
bij de mijmerbank aan de Hooiweg. Zoals

Waterral
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Ook de kwak hoort in dit rijtje. Tussen
een groep van 84(!) zilverreigers bij het
Leekstermeer werd een koereiger waargenomen. Knap dat je dat ziet want ze lijken
veel op elkaar. De koereiger is een stuk
kleiner en heeft een kortere lichte snavel.
De lepelaars die ieder jaar hier foerageren, mogen natuurlijk ook niet onvermeld
blijven.

Tenslotte noem ik dan nog even het ijsvogeltje, dat zich ook regelmatig laat zien
nabij de mijmerbank. Hoewel velen van
jullie wel weer eens naar een echte winter verlangen, zou dat voor het kwetsbare
ijsvogeltje wel eens desastreus kunnen zijn.
Vele vogelliefhebbers trotseren de kou
om het ultieme plaatje van het prachtig
gekleurde vogeltje te schieten. Het lijkt af
en toe wel een “hangplek” voor vogelaars.

Overige bijzondere vogels
Om het verhaal niet te lang te maken
gooi ik de overige bijzondere waarnemingen maar even op een hoop. In de
Peizerweering, tegenover restaurant De
Onlanderij, nestelde deze zomer een groep
zwarte sterns. Er zijn meer soorten sterns
waargenomen, o,a, de witvleugelstern.
Van de vele eenden en ganzensoorten
noem ik alleen twee zeldzame soorten: de
casarca eend en de roodhalsgans, al was het
alleen omdat Lia daar zulke mooie plaatjes
van heeft kunnen maken.

Casarca eend
VAN ONDER DE WIEKEN

Het blijft rustig
Dirk Magré

Vorige keer schreef ik over welke extra
maatregelen we op de molen (kunnen)
nemen als er zwaar weer op komst is.

twee roodhalsganzen tussen brand- en rotganzen

Juist het daarop volgende weekend werd
voor de zondag een waarschuwing afgegeven voor zware windstoten. Dus werden
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de stormborden uit de wieken gehaald en
de molen met zijn kop in de wind gezet.
Dat was niet voor niets. Verder is het echter weer heel rustig weer geweest.
Bij de laatste keer olieslaan (3 december) was er weer zo weinig wind, dat we
de elektromotor weer hard nodig hadden. (Zonder belasting wilden de wieken
sowieso al niet draaien).
Als het maar even kan, gebruiken we de
kracht van de wind om het olieslag aan te
drijven. Aan de ene kant is dat veel stabieler dan met de elektromotor. Aan de
andere kant is het ook een stuk dynamischer. De wind is nou eenmaal nooit de
hele tijd gelijk in kracht. Af en toe is het
hollen en (bijna) stilstaan als op de wind
wordt olie geslagen.

Piet Boelen, ruim 15 jaar voorzitter van de
Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt,
heeft een aantal maanden geleden aangegeven het stokje (bij gebrek aan een
voorzittershamer) over te willen geven en
dan ook zijn bestuursfunctie neer te zullen
leggen.
Het bestuur is dan ook naarstig op zoek
gegaan naar gegadigden voor een bestuursfunctie om daarna te kijken wie de
voorzittersrol op zich gaat nemen.
Harm Jansen uit Roden, al zo’n 7 jaar
olieslager en sinds 2010 vrijwillig molenaar in Norg en tevens reserve molenaar
op Woldzigt, reageerde enthousiast op de
vraag of hij het bestuur wilde versterken.
Op 6 oktober trad Harm aan als bestuurslid (met algemene stemmen aangenomen).

Het nadeel van de elektromotor zit meer in
de aandrijfriemen die de krachten moeten
overbrengen. Vooral als het koud is, dan
loopt alles wat moeizamer (het smeervet
is dan bijvoorbeeld een stuk stijver). Dan
hebben de riemen nog wel eens de neiging te gaan slippen. Zo erg, dat af en toe
de hele olieslag stil staat terwijl de motor
gewoon doordraait.
Nieuwe voorzitter
Bij de volgende vergadering (22 november)
kwam daar bovenop, dat de vergadering met algemene stemmen Harm heeft
benoemd tot voorzitter van de stichting.
Harm heeft naast zijn olieslagers/molenaars rol bestuurlijke ervaring. Zo is hij de
afgelopen 4 jaar al voorzitter van de afdeling Drenthe van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars (en net voor een nieuwe periode benoemd).
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Nieuwjaarsborrel 2017
Elke eerste zaterdag van de maand slaan
we olie. Een uitzondering hierop is de
eerste zaterdag van januari (de 7e). Dan
hebben we onze Nieuwjaarsborrel in de
molen om 15:00 uur. U bent allemaal hartelijk welkom!
Activiteiten de komende tijd
hhOp zaterdag 7 januari 15:00 - 17:00 uur
NIEUWJAARSBORREL.
hhzaterdag 4 februari 2017 13:30 - 16:30
uur onze maandelijkse demonstratie
olieslaan.
Kom eens een keer kijken. Onze vrijwilligers geven je graag uitleg bij het
olieslaan. Zoals je wellicht weet hebben

inwoners van de schoolkring (Roderwolde,
Foxwolde, Leutingewolde, Sandebuur,
Matsloot) gratis toegang in de molen.
Wil je tussendoor producten van de
molen afnemen, of een afspraak maken
voor een groepsbezoek, bel of mail even
naar de molenaar: tel: 050 - 5032198
(bij afwezigheid boodschap inspreken en je telefoonnummer er bij);
email: info@woldzigt-roderwolde.nl
Zie ook de website: www.woldzigt-roderwolde.nl
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin
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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

COLUMN

Lijstjes
Henk van Kalken

Het is weer tijd voor lijstjes. Van alle denkbare en ondenkbare zaken wordt ‘Iets Van
Het Jaar’ benoemd. In praatprogramma’s
als DWDD wordt het Woord van het Jaar
uitgeroepen en daarnaast een woord dat
juist uit het woordenboek geschrapt moet
worden. Van dat laatste ben ik vaak een
voorstander. Vooral verengelste woorden
kan men wat mij betreft voor het overgrote deel verwijderen.
Er is echter een Nederlands woord dat er
wat mij betreft sinds jaar en dag, óók uit
mag: topcrimineel. En in samenhang daarmee, knuffelcrimineel.

(waarom noemen we dat geen gespreksprogramma’s?), schreef columns (of liet
die schrijven), en reed flierefluitend, door
velen nagewuifd, op een scooter door het
centrum van Amsterdam.
Strontcrimineel is niet zo parlementair,
maar komt wel veel dichter bij het onderbuikgevoel wat ik bij dit soort lieden heb.
Putcrimineel misschien? Rioolcrimineel?
Natuurlijk zijn er altijd omstandigheden,
waardoor iemand de criminaliteit ingaat.
Maar om hem/haar dan een topcrimineel
te noemen…

‘Top’criminelen zijn helemaal niet top. En
zeker niet de juiste kandidaat voor een
massale volksknuffel.
Het zijn mensen die we tot een ‘hoger’
echelon van figuren rekenen, die mensen
láten vermoorden, afpersen, prostitueren
en achter de schermen aan de touwtjes van
de drugshandel trekken, naast ander crimineel ongerief. Die aan de samenleving
niets hebben toegevoegd dan leed en chaos.
Die duperen zonder aanzien des persoons,
want dat is inherent aan het karakter van
een crimineel: een totaal gebrek aan empathie en mededogen voor de medemens.
Slechts hun eigen ego en vooral geld en
materie zijn dingen die tellen. Naarmate
je meer bedreven bent in het veroorzaken
van leed en chaos kom je hoger op de hiërarchische criminele ladder. Het is typisch
Nederlands om heimelijk tot openlijk een
soort bewondering te hebben voor deze
lieden. Een wel hele bekende op dit gebied
was afkomstig uit mijn eigen Jordaan
in Amsterdam. Hij bezocht talkshows

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

Herhaling oproep: Te huur gevraagd
Woonruimte, met klein stukje grond, in
Roderwolde of omgeving.
Omdat ik helaas niet aan de Hansenkamp
17 kan blijven wonen en wel met veel plezier in dit dorp woon, zoek ik woonruimte
in Roderwolde e.o. Hoort, zegt het voort.
Heb of weet je iets, tips: heel erg
welkom, ik ben te bereiken via
hanniebushoff@xs4all.nl of 0630706516
Hannie Bushoff
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INGEZONDEN

Dirk Magré 30 jaar molenaar
Marjan Schetsberg/secretaris

Tijdens de laatste vergadering van het
molenbestuur hebben wij Dirk kunnen
feliciteren met het feit dat hij al 30 jaar
molenaar is.
Dirk is in 1984 begonnen aan de opleiding
vrijwillig molenaar.
De molens waarin hij zijn opleiding genoot
waren “de Kievit” in Grijpskerk en de poldermolen “Tochmaland” in Kollum.
Een van de mede-molenaars in opleiding
daar was Janko Doornbosch (die in 1986
molenaar op Woldzigt werd).
In mei 1986 slaagde Dirk op de poldermolen
“De Puollen” in Dronrijp.
In die tijd woonde hij in Enumatil, waar hij
na zijn diplomering regelmatig te vinden
was op de molen “Eben Haëzer”.
In 1996 kreeg Dirk contact met de molenaars van de molen in Norg.

Kort na het openen van de vergadering
was het volgende punt: koffie drinken met
een lekkere punt van de prachtige taart
van CreaSTea. Wij wensen Dirk en Wilma
nog vele jaren toe in onze molen.

Daar is Dirk vanaf voorjaar 1996 tot voorjaar 2014 actief geweest op de beide molens
die het dorp rijk is: “Noordenveld” en “De
Hoop”.
Vanaf 1 januari 2014 is Dirk molenaar op
“Woldzigt” en bewonen hij en Wilma de
molenaarswoning.
Was het molenaarschap eerder puur hobbymatig naast een volledige werkweek; vanaf
zijn aanstelling op “Woldzigt” is hij veel
meer uren in/op de molen te vinden.
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DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Nou nog mooier. Nou wil oeze minister
van Verkeer, Melanie Schultz van Haeren,
een underzuik laoten doen of het niet
goed zul weezen, dat je achter het stuur
beter gien gebruuk kunt maoken van je
smarthphone. Naor mien miening mag dat
al heilemaol niet en al zul dat niet verboden weezen, dan huif je der nog gien
undezuuik naor laoten doen, Dat mot hoe
dan ok verbeuden worden. Punt oet. Daor
huuf je gien extrao geld an te besteden.En
niet allen in een auto, maor ok op de fiets.
Die lui riedt je ok zowat van de bienen aof
en toe.
Er is duudeluk vaststelt, dat het aantal
verkeersongelukken de leste tied stark toenummen is.
Die bint niet allemaol veroorzaokt deur
gebruuk van de smarthphone, maor wal
veul.
Wej bint lest op reis west met de bus en
dan zit je wat hoger boven de weg. Dan
kuj mooi naor binnen kieken in auto’s en
vraachtwaogens. Je wilt niet weten hoeveul van die chauffeurs tiedens het rieden
met zo’n ding bezig bint. Bienao allemaol.
En je maokt mej niet wies, dat dat aaltied
goed gaot.
Dus ik zul de minister anraoden:
Onmiddelluk verbieden die hap. Zo snel
meugeluk.

Dorpsagenda
dinsdag 20 december 2016			
Kerk: Jeugdgebouw en kerk, kerstviering voor
belangstellenden, aanvang 15.00 uur
donderdag 22 december 2016			
School: Kerstfeest en podium ‘s avonds
vrijdag 23 december 2016			
Kerk: Kinderkerstfeest, aanvang 19.00 uur.
zaterdag 24 december 2016			
Kerk: Kerstnachtdienst, aanvang 21.30,
m.m.v. vocal group “Donne Ostinate” uit
Roderwolde o.l.v. Esther van Dijk
maandag 26 december 2016 t/m zondag 8
januari 2017					
School en PSZ Kerstvakantie
dinsdag 3 januari 2017			
Kerk: koffie-en ontmoetingsochtend
in het Jeugdgebouw voor iedereen van
10.00-11.30 uur
vrijdag 6 januari 2017		
Café Het Rode Hert: Frouluuscafé, vanaf
17.00 uur
zaterdag 7 januari 2017			
Molen Woldzigt: Nieuwjaarsreceptie en
borrel
zaterdag 7 januari 2017			
Rowolmer Archief: Open Archief van
10.00-12.00 uur

 De Wôlmer  december 2016  pagina 33

vervolg Dorpsagenda

Colofon

zaterdag 7 januari 2017			
Tennisvereniging: nieuwjaarsborrel voor
leden

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw,
Lydia Glas, Sonja Meijer

zaterdag 14 januari 2017		
Tennisvereniging: nieuwjaarstoernooi REO-hal

Adres: Dreesdestraat 16, 9301 GG Roden
E-mail: de.wolmer@gmail.com
Telefoon: (050) 503 22 13
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16

zondag 15 januari 2017				
Aansluitend aan de kerkdienst :
nieuwjaarsvisite in het Jeugdgebouw
woensdag 18 januari 2017			
Vrouwenvereniging: Jaarvergadering met
lezing. Kim van Dam, onze dorpsgenoot,
vertelt over de Poolexpeditie met beelden
zaterdag 21 januari 2017			
Café Het Rode Hert: 3e avond kaarten en
sjoelen voor inwoners van Roderwolde/
Foxwolde e.o. seizoen 2016-2017, aanvang
19.30 uur
zondag 22 januari 2017			
Stamppotconcert met muziek van Adorable
i.s.m. Theater de Winsinghhof, café Het Rode
Hert, aanvang 17.00 uur
zondag 29 januari 2017			
Toneelvereniging Woldbloem:
jeugdvoorstelling “Wolvenlaan 13b”, café Het
Rode Hert, aanvang 15.00 uur

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 januari 2017
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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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

vraag naar onze folder

Auto in de kreukels? Geen problemen.
Auto in de kreukels? Geen problemen.
Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!
Bathoorn nemen!

Ruime
showroom
Ruime
showroom
Ruime showroom
Lichtadvies
bij
thuis
Lichtadvies
bijuuuthuis
thuis
Lichtadvies bij
Vrijblijvend
uitproberen
Vrijblijvend uitproberen
Vrijblijvend
uitproberen
Gratis
Gratis bezorgen
bezorgen
Gratis
bezorgen

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com
Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com
DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

11-3-2015 13:12:14

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

11-3-2015 13:12:14

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd 1

11-3-2015 13:12:14

Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Kanaalstraat 37
050
5020387
Kanaalstraat
37Roden
Roden
050
5020387
Kanaalstraat
37 Roden info@oosteromverlichting.nl
050 5020387
www.oosteromverlichting.nl
www.oosteromverlichting.nl
info@oosteromverlichting.nl
www.oosteromverlichting.nl info@oosteromverlichting.nl

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

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

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

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

- hardstenen dorpels

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

- sanitair

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

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

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

Banden
Stabilitator
Breek kabel
Trekhaakkoppeli
ng
Remmen
Schokdemper
vanaf
Oplooprem
Gasslangen
Verlichting
Afpersen -gaslei
ding
Vochtmeten
Gasdrukregelaar
En nog 24 ande
re controle punt
en

€ 75,-

Wij kunnen ook de
verkoop van uw caravan/
camper regelen

