
 Palmpasen stokken geven kleur aan kerk
 Roderwolde e.o. (even) weer schoon  Het haasje of toch niet?

NUMMER 131

JAARGANG 14

APRIL 2017

DORPS– EN SCHOOLKRANT



Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

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

boekhandel 
daan nijman



 De Wôlmer  april 2017  pagina 3

Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

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

boekhandel 
daan nijman

Van de redactie
Ilse Blaauw

De lente is begonnen! En dat hebben we 
gemerkt. Maart roerde haar staart met 
bijna zomerse dagen, maar april doet wat 
het wil, met nachtvorst en hagelbuien. 
Zowel de natuur als de Rowôlmers ontwa-
ken uit de winterslaap en gaan weer aan 
de slag. In de tuin, maar ook in het open-
baar groen, op de tennisbaan. Er wordt 
gesnoeid, opgeruimd, schoongemaakt, 
alles is weer startklaar om veel buiten te 
zijn.

Een aantal verenigingen maakt zich op 
voor feest! Zowel de tennisvereniging als 
de Meulenkaomer hebben dit jaar wat te 
vieren. Terwijl ik dit stukje tik, had ik ook 
gezellig bij de Keet kunnen zijn. De jon-
gelui hebben een alternatief geboden voor 
het gezellig samenzijn, wat we op tweede 
paasdag hebben moeten missen, omdat 
er geen paasvuur is dit jaar. De uitnodi-
ging op facebook was mij ontgaan, maar 
gelukkig was er iemand die me er op wees, 
toen ik even aanwipte bij het Boer on toer 
evenement bij de familie Middendorp. 
Daar heb ik ook de nodige dorpsgenoten 
getroffen. Zo zie je maar weer, Rowôlmers 
zoeken elkaar graag op!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

1 april
Hoewel het misschien wel een heimelijke 
wens bij u zou kunnen zijn, heeft de direc-
tie van het nieuwe Van der Valk Hotel bij 
het transferium Hoogkerk, tot nog toe, niet 
de stap gezet om een open dag te organise-
ren voor belangstellenden.

Degenen  die op zaterdag 1 april dan ook 
op de bus stonden te wachten om daar-
voor te worden opgepikt, kwamen van een 
koude kermis thuis. Het was bedoeld als 
een 1 april grap.

Dat gold ook voor de bijeenkomst over 
informatie m.b.t. zonnepanelen en wind-
molens in het dorpshuis. Natuurlijk was 
dat sneu voor hen die dat niet door hadden.

Henk Bathoorn stopt bij Woldbloem
Tijdens het afgelopen speelseizoen, had 
Henk Bathoorn al aangekondigd, dat hij 
met zijn activiteiten binnen de toneelver-
eniging Woldbloem zou stoppen. Vanaf 
zijn 16e jaar was hij daarin al actief. Niet 
als speler, maar als grimeur en decorbou-
wer en schilder. Dat deed hij ook vele jaren 
voor Het Openluchtspel. Henk liet weten 
nog wel een jaartje door te willen gaan om 
zijn opvolger in te werken. 

Tijdens de jaarlijkse feestavond op 25 
maart in het MFA, werd hij voor al zijn 
werkzaamheden in de afgelopen 50 jaar 
door het gelegenheidsduo Job en Jans op 
een cabareteske wijze bedankt. Zij zouden, 
volgens hun zeggen, door de burgemeester 
zijn gevraagd om dit te doen. Wat schetste 
echter de verbazing, toen tijdens hun 
optreden Klaas Smid, onze burgemeester 
en dorpsgenoot, zelf de kantine binnen 
stapte om Henk een rozet op te spelden 

en een oorkonde aan te bieden namens de 
tennisvereniging, en een boeket bloemen 
namens de gemeente Noordenveld.

Daarna werd de feestavond o.l.v. Dick 
Bathoorn op een sfeervolle manier 
voortgezet.

Nederland (en Roderwolde e.o.) schoon

Zaterdag 25 maart was de landelijke 
schoonmaakdag, waaraan medewer-
king werd verleend door obs Het Palet en 
Dorpsbelangen. Gewapend met prikkers 
en voorzien van veiligheid hesjes ging een 
groep vrijwilligers het dorp en omgeving 
door om het zwerfafval op te ruimen. Het 
resultaat was een aantal vuilniszakken vol 
en een schoon dorp. Mensen laat het alsje-
blieft zo blijven.
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Tennisbaan weer klaar om op te spelen
Onder toezicht van de accommodatiecom-
missie van de tennisvereniging is het met 
een aantal leden weer gelukt in twee dagen 
de baan speelklaar te krijgen. De eerste 
dag wordt de bovenlaag van het oude gra-
vel verwijderd en het nieuwe aangebracht. 
Daarna wordt het speelveld geëgaliseerd. 
Op de tweede dag worden de lijnen getrok-
ken en de netten opgehangen.

Vanwege het slechte weer moest deze keer 
gebruik worden gemaakt van de uitwijk-
datum. Dat neemt niet weg, dat de beide 
velden ruimschoots op tijd klaar waren 
voor het begin van het buitenseizoen, 
vanaf 1 april.

Nu maar hopen op veel tennisplezier voor 
de leden. En mocht u ook zin hebben om 
eens een balletje te slaan, neemt u dan 
gerust contact op met de mensen van het 
bestuur of één van de leden.

U bent van harte welkom.

Poging tot insluiping
Op maandag 3 april is bij de fam. Smilda 
te Sandebuur een poging tot insluiping 
gedaan.

Er werd gevraagd of er lamsvlees te koop 
was. Dochter Celesta belde daarvoor haar 
moeder en die zei dat ze de  mensen weg 
moest sturen. Dat deed ze en  moeder 
belde direct 112. 

De basisteams van Noord Drenthe, 
Ommelanden West en de Stad Groningen 
van de politie kwamen daarop in actie, met 
als resultaat, dat op de Matsloot 5 mannen 
uit de regio Utrecht konden worden aan-
gehouden. De heren zijn opgesloten voor 
verhoor.

Roderwolde even Rowol
Het actiecomité Drents op Stee heeft in 
het holst van de nacht op 22 maart het 

plaatsnaambord Roderwolde veranderd in 
Rowol. Zij is namelijk groot voorstander 
van het gebruik van Drents in de openbare 
ruimte. Wie ze zijn is niet bekend maar ze 
willen op de borden, net als in Friesland 
is gedaan, de Drentse benaming hebben. 
Elk jaar zijn een paar dorpen aan de beurt. 
Naast Roderwolde waren dat Zweeloo 
(Zweel), Ekehaar (Iekhaor) en Wijster 
(Wiester). De naam Rowol was echter ook 
zo weer verdwenen.
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Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Kunstweken
In de week van 6 maart zijn we aan de slag 
geweest met het project “De Kunstweken”. 

Groep 1/2 heeft het over Mondriaan gehad, 
in groep 3/4/5 stond Keith Haring cen-
traal en in groep 6/7/8  werden de werken 
van Picasso nader bekeken. In ons school-
museum zijn de eerste kunstwerken al te 
bewonderen! Via de link komt u in ons 
digitale schoolmuseum: www.kunstweken.
nl/PaletRoderwolde 

Nieuwe bomen geplaatst
Donderdag 4 april zijn er door de firma 
Koos Vrieling 4 prachtige platanen 
geplaatst op ons kleuterplein. We hopen 
dat deze bomen ons plein meer schaduw 
gaan geven. Daarnaast ziet ons plein er ook 
weer iets mooier uit! Onze dank gaat uit 
naar VOOOR, zij hebben gezorgd voor de 
financiële ondersteuning om dit mogelijk 
te maken. 

Koningsspelen groep 1 t/m 4 en sportdag 
groep 5 t/m 8
Op vrijdag 21 april 2017 vieren we voor 
de vijfde keer de Koningsspelen. Het kan 
dan ook niet anders dan dat het één groot 
FEEST wordt: dat is dan ook het thema 
van de Koningsspelen 2017. Ook dit jubi-
leumjaar bestaan de Koningsspelen uit 

Jarigen

Anne Krul wordt op 2 mei 12 jaar
Sabine Tuinhof wordt op 3 mei 12 jaar
Tristan Smilda wordt op 19 mei 10 jaar
Daniek van Zonneveld wordt op 22 mei 5 jaar
Miroslav Posthumus wordt op 28 mei 6 jaar
Jurre Venekamp wordt op 30 mei 8 jaar

het Koningsontbijt, de Koningssportdag 
en als warming-up het lied van Kinderen 
voor Kinderen. De Koningsspelen wor-
den georganiseerd door de Johan Cruyff 
Foundation en de Krajicek Foundation. Juf 
Annie en Juf Marijke zorgen in samenwer-
king met de tennisvereniging voor een 
feestelijke en sportieve invulling van deze 
dag. 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 mee aan 
de gemeentelijke sportdag in Roden. Deze 
vindt plaats bij het sportcentrum in Roden 
en de voetbalvelden van V.V. Roden. Er 
wordt zowel binnen als buiten gesport. De 
kinderen hebben zelf kunnen kiezen uit 
een aantal sporten. 

We vertrekken deze dag met de fiets om 
8.15u vanaf de parkeerplaats bij school. 
Rond 15.00u verwachten we weer terug te 
zijn op school. De begeleiding is deze dag 
in handen van meester Hijko en juf Anyta.

Boekenwebshop Daan Nijman
Sinds kort is de website https://palet.
daannijman.nl/ online. Via deze site kunt 
u boeken bestellen bij Daan Nijman. Van 
elke bestelling via deze site gaat 10% naar 
onze school. Mocht u in de toekomst kin-
derboeken willen aanschaffen, denkt u 
dan via deze weg even aan ons? 
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

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

€ 75,-
vanaf

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

Voortgezet Onderwijs WLG
Ik ben Madelon ik zit nu in groep 8 en ik ga 
volgend jaar naar het voortgezet onderwijs.

In januari hebben we naar andere scholen 
gekeken. Toen ik in groep 7 zat heb ik ook 
al wat scholen bekeken. Toen heb ik heel 
veel scholen bekeken. Dit jaar ben ik alleen 
bij de Lindeborg en Het WLG (Willem 
Lodewijk Gymnasium) geweest, omdat ik 
alleen nog tussen die scholen twijfelde. Ik 
heb er heel lang mee gezeten, omdat heel 
veel kinderen dit jaar naar de Lindeborg 
gaan. Uit eindelijk heb ik voor het WLG 
gekozen. Heel veel dingen aan die school 
lijken me fijn omdat het geen grote school 
is, dat alleen gymnasium is dus er is niet 
maar 1 klas gymnasium doet, wat mij ook 
wel fijn lijkt is dat de leraren gespeciali-
seerd zijn in het gymnasium niveau en dat 
hadden ze niet op de Lindeborg, ze heb-
ben een fietsenkelder dat is natuurlijk heel 
handig, want als het regent word je fiets 
niet nat en wat ik zelf het leukste vind is 
de Cup a Soup automaat : )

Waar ik ook heel blij mee ben is dat ik niet 
alleen naar die school hoef, want ik ga 
samen met Floor naar het WLG en mis-
schien komen we zelfs bij elkaar in de klas. 
Ik heb er in ieder geval heel veel zin in.

Door Madelon Keun

Voorgezet onderwijs
Ik ben Anne Krul. Ik ben 11 jaar oud en ik 
zit in groep 8. Volgend jaar ga ik naar de 
Lindeborg in Leek.  Ik vind de Lindenborg 
erg leuk omdat het een fijne sfeer heeft en 
er gaan ook andere kinderen heen en dat 
vind ik erg gezellig. Ik ben naar de open 
dag van de Lindenborg geweest en dat 
vond ik ook erg leuk.

 Ik vind het ook wel jammer want ik had 
het hier erg gezellig maar ik denk dat het 
volgend jaar ook heel erg gezellig is. De 
CITO eindtoets begint Dinsdag 18 april en 
eindigt op donderdag 20 april. Ik hoop 
dat de cito ’s goed gaan.  Nu nog de laatste 
paar maanden en dan naar de middelbare 
school!

Geschreven door Anne Krul.

Voortgezet onderwijs
Ik ben Steyn Huistra, ik ben 12 jaar en ik 
ga volgend jaar naar het voortgezet onder-
wijs. Zelf vind ik het erg spannend, omdat 
ik hier het oudste ben en daar in 1 klap 
weer de jongste.

Het liefst ga ik naar de Lindenborg in 
Leek, omdat mijn broers en zus daar ook 
heen gaan. Ik ben ook naar het openhuis 
geweest van die school en het leek me daar 
erg leuk. Daar kon je ook allemaal proef-
lessen doen. Zoals, Aardrijkskunde, Duits, 
Techniek, Scheikunde enzovoort. Na het 
Openhuis kon je naar een huisje naast de 
school om een tas met allemaal spulletjes 
op te halen.

Gemaakt door, Steyn Huistra Groep 8

Voorgezet onderwijs W.L.G.
Ik ben Floor uit groep 8 en ik ga iets vertel-
len over waar ik volgend jaar na toe ga en 
waarom. Ik heb gekozen voor het Willem 
Lodewijk gymnasium (of wel het W.L.G). 
Ik ben ook nog naar de opendagen van 
het Parcival colleges en de Lindenborg 
geweest. Ik twijfelde best lang nadat 
ik naar de opendagen was gegaan heel 
erg tussen het W.L.G en de Lindenborg. 
Uiteindelijk heb ik dus gekozen voor het 
W.L.G. Dat komt omdat daar alleen maar 
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het niveau gymnasium is en je bent niet 
meteen de slimste en bij de Lindeborg 
maar 1 gymnasium klas en zelf vind ik 
dat niet zo fijn. Ook zijn de leraren van 
de Lindenborg niet gespecialiseerd in het 
niveau gymnasium. Bij het W.L.G heb ik 
het gevoel dat ik meer uitdaging zal gaan 
krijgen. En ik denk dat ik ook meer contact 
zal krijgen met andere groepen. Ik vind het 
ook fijn dat ik ook met iemand kan fietsen 
namelijk met Madelon maar dat is natuur-
lijk niet het allerbelangrijkste. Daarom heb 
ik gekozen voor het W.L.G en ik hoop dat 
het daar volgend jaar heel leuk word.

Door Floor van der Heide

Voortgezet onderwijs                                             
Ik ben Sabine Tuinhof en ik zit nu in groep 
8. Ik ga volgend jaar naar het voortgezet 
onderwijs. Ik heb in januari al naar scho-
len gekeken. Maar in groep 7 heb ik ook al 
een paar andere scholen bezocht. Ik twij-
felde eerst nog tussen de Lindeborg en het 
Augustinus maar ik vond de Lindeborg 
toch net een iets leukere school. Ik ga 
volgend jaar naar de Lindeborg in Leek. Ik 
ga daar heen, omdat ik het een hele leuke 
school vind qua sfeer. En omdat er ook 
nog andere kinderen uit groep 8 heen gaan 
dus dan hoef ik waarschijnlijk niet hele-
maal alleen naar school te fietsen. Naast de 
school staat ook nog een soort klein café-
tje waar je allerlei eten kan kopen. In dat 
gebouwtje kreeg ik na dat ik was wezen 
kijken in de school ook nog een tasje met 
allerlei dingetjes erin.

Sabine Tuinhof

Voortgezet Onderwijs
Hallo ik ben Luuk Battjes (11) en ik zit 
in groep 8. Volgend jaar ga ik naar de 
Ronerborg in Roden. Ik ben een keer naar 
het openhuis van de Ronerborg gegaan en 

het leek me een leuke school dus ik besloot 
naar de Ronerborg te gaan. Ik heb bij het 
openhuis veel proeflessen gedaan zoals 
gym, tekenen Engels en nog veel meer. En 
ik vond het best leuk daarom wil ik graag 
naar de Ronerborg.

Geschreven door Luuk Battjes Gr 8

Voortgezet Onderwijs
Ik ben Rostyslav Posthumus. Ik ben 11 jaar 
oud en ga volgend jaar naar het voortgezet 
onderwijs. Ik vind het spannend, omdat 
ik dan naar een grote school ga en ik zit 
nu op een best kleine school. Ik ga naar 
de Lindenborg in Leek. Ik ben naar het 
Openhuis van die school gegaan en vond 
het een leuke school. Je kreeg proeflessen 
en ze legden uit wat voor vakken je daar 
had. En ik kreeg als proeflessen : Gym en 
Aardrijkskunde. Toen je wegging kon je 
bij een klein huisje naast de school een tas 
met spulletjes halen. Daarna ging ik weer 
naar huis.

Gemaakt door: Rostyslav Posthumus 
Groep 8

Voortgezet onderwijs Marijn.
Ik ben Marijn Venekamp en ik ben 11 jaar. 
Ik ga naar Leek naar de Lindenborg ,omdat 
mij dat een leuke school lijkt en mijn 
oudere broer gaat daar ook heen. Veel van 
mijn klas gaan ook naar de Lindenborg. En 
ik hoop dat er ook iemand van mijn klas bij 
me komt.

Ik ben er ook al heel vaak geweest, want ik 
was er ook met plusklas geweest. Maar ik 
ken nog lang niet het hele gebouw denk ik, 
maar ik heb al wel veel gezien. Ik heb heel 
veel zin in mijn nieuwe school!

Geschreven door: Marijn Venekamp   
Groep 8.
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Voorgezet Onderwijs
Ik ben Salesta Smilda. Ik ben 12 jaar en 
ik zit in groep 8. In het volgend school-
jaar ga ik naar de Ronerborg in Roden. Ik 
vind het een leuke school, omdat ik het 
gezellig vind en er al veel mensen zijn 
die ik ken. En het is ook nog eens dicht-
bij. Ik vond de opendag van de Ronerborg 
al leuk. Dus ik wist meteen al dat het wel 
een leuke school voor mij is. Ik hoop dat 
ik veel ga leren op de Ronerborg en dat ik 
vooral slimmer word. De CITO Eindtoets 
is Dinsdag 18 april, woensdag 19 april en 
donderdag 20 april. Ik hoop dat het goed 
gaat en dat ik volgend jaar gezellig naar de 
Ronerborg kan. Maar eerst nog dit school-
jaar afmaken.

Geschreven door Salesta Smilda ;)

Middenbouw

Kasper Eldering Wisse van der Heide

Voorgezet Onderwijs
Hallo, ik heet Yaroslav Posthumus en ik 
ben 11 jaar. Ik wil volgend jaar naar de 
Lindenborg.

Ik ging naar een openhuis en dat vond 
ik wel leuk, dus ik besloot om naar die 
school te gaan. Bijna al mijn vrienden gaan 
ernaartoe. En op het openhuis kon je ook 
proefjes doen en je kreeg je een rondlei-
ding en op het laatst kreeg je een klein 
cadeautje. 

Geschreven door Yaroslav Posthumus 
groep 8
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Carsten Oosting

Onderbouw 
Matthijs Middendorp

Niek Bodde

Peuterspeelzaal Dreumes

Hallo allemaal! Het is al weer bijna Pasen. 
We hebben al van heerlijk lente-, zelfs 
bijna zomerweer kunnen genieten. De 
kinderen spelen weer heerlijk in de zand-
bak als we buiten zijn en racen rond op de 
fietsen. Van de familie Hagenauw hebben 
we een driewieler gekregen waar we ont-
zettend blij mee zijn. Nogmaals hartelijk 
bedankt hier voor.

In maart hebben we een schoonmaak-
avond gehad op de peuterspeelzaal. Al 
het speelgoed heeft weer een sopje gehad 
zodat de kinderen weer met lekker schone 
spullen kunnen spelen. Alle ouders kwa-
men helpen en hierdoor was de klus al heel 
snel geklaard, super!

Op de peuterspeelzaal staat op het moment 
van schrijven alles in het thema van Pasen 
en lente. We hebben o.a. een paasmandje 
gemaakt, eieren gezocht en een leuk liedje 
geleerd over een blije kip die een ei had 
gelegd;
De kip was zo blij
Ze legde toen een ei
Het ei brak open 
wat kwam daar 
uitgekropen
Weet je wat het kuiken 
riep
Piep-piep-piep-piep.

Verjaardagen
3 mei wordt Zoé Maris 
4 jaar
15 mei wordt Jilt 
Oosterhof 4 jaar

Allebei van harte gefeliciteerd en een hele 
fijne tijd op de basisschool gewenst.



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

Belga’Belga’s Internationaal Ts Internationaal Transport vransport v.o.f..o.f.

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet, hapjesbuffet,

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf
Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke 

bouw- en isolatiematerialen 
Ook voor al uw schilderwerken.

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

 

 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
             Tuincentrum 
                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
 

tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 
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www.deessentie.com

  



 

   
 
 
  
    
   
   



 

 


  

 
 



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)

 



 De Wôlmer  april 2017  pagina 13



 De Wôlmer  april 2017  pagina 14

Vrouwenvereniging

Abel Darwinkel over Huus van de Drentse 
Taol
Meertmaond was de Dialectmaond, 
daarom had de Vrouwenvereniging 
Roderwolde woensdagavond 15 maart 
Abel Darwinkel van het Huus van de Taol 
uitgenodigd. Het Huus van de Drentse Taol 
bestaat dit jaar 10 jaar en ze hebben hun 
plekje in het gemeentehuis in Beilen. Abel 
vertelde over de verschillende dialecten in 
de provincie Drenthe. In het noorden van 
Drenthe hebben ze een heel ander dialect 
als in het zuiden of westen. Bijvoorbeeld 
het woord aardappelen daar zeggen ze 
in het noorden eerappels tegen en in het 
zuiden erpels. In het noorden zegt men 
tegen een koe een koou of een kou, in het 
westen en zuidwesten is het een ko of koe 
en in het oosten van de provincie is het 
een kou of kouwe. En zo had Abel heel veel 
woorden op verschillende uitspraken. Hij 
vroeg ons wat een kavort betekend, nu dat 
is een envelop. Wat nei betekend, dat is 
nieuw. Een stubber is een veger of ragebol. 
En neugen is uitnodigen, dan kun je dus 
op visite gaan. En Abel mocht ons geern 
lieden, of te wel, hij mocht ons graag, want 
wij spraken immers ook dialect en ook 
nog verschillende dialecten. Soms als het 
allemaal een beetje tegen zat dan was hij 
wel eens wat grammieterig. Hij kuierde 
graag door Appelscha waar hij woonde. 
Kuieren is wandelen. Bij het Huus van de 
Taol hebben ze ook een kiepkast, waar je 
kedogies kunt kopen. Dat  wil zeggen een 
winkeltje met cadeautjes, die je daar kunt 
kopen voorzien van een drentse tekst. 
Bijvoorbeeld slabbetjes, mokken, mutsen, 
ansichtkaarten, schoteltjes voor een thee-
zakje en nog veel meer. Het was een leuke 
interessante avond en voor dat we het 
wisten was het alweer berregenstied of wel 
was het einde van de avond aangebroken 

en konden we naar huis gaan om daarna 
naar bed te gaan.

Thema avond De kracht van je bekken 
Woensdagavond 12 april had de 
Vrouwenvereniging Roderwolde Sietske 
Russchen uitgenodigd. Sietske geeft mind-
fulness trainingen en Lichaamsgerichte 
Therapie en Coaching. Mindfulness bete-
kent op een vriendelijke manier aanwezig 
zijn in het huidige moment, of wel een 
andere manier vinden om met je stress 
om te gaan. Deze avond had het thema, De 
kracht van je bekken. Meestal wordt er 
aandacht aan het bekkengebied besteed 
wanneer er klachten zijn, zoals lage 
rugklachten ongewenst urineverlies, men-
struatiepijn en (dreigende) verzakkingen. 
Klachten die veel ongemak, beperkingen 
in de bewegingsvrijheid en schaamte met 
zich mee kunnen brengen. Door je bekken-
bodemspieren te trainen en sterk te maken 
kun je veel problemen voorkomen. Een 
sterk en soepel bekken geeft energie en 
zelfvertrouwen.
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Bekkenbodemspieren zorgen voor een 
sterke bodem die uit drie spierlagen 
bestaat, om je inwendige organen te dra-
gen. Zijn deze spieren niet in staat de 
organen te dragen dan kun je spreken je 
van een verzakking, dat kan een darm of 
een  blaasverzakking zijn. Maar het kan 
ook zijn dat je urineverlies hebt bij het 
hoesten, niezen, dansen, springen of nog 
een andere gebeurtenis. Dit noemen ze 
stressincontinentie. Er is ook een dran-
gincontinentie, dat wil zeggen dat je altijd 
voordat je van je huis vertrekt naar de wc 
moet. Of een overloopincontinentie dat 
houdt in dat je blaas te weinig ruimte heeft 
of gekanteld is. Dan moet je direct plassen 
als er drang is en kun je het niet ophou-
den. Naar mate je ouder wordt worden je 
spieren ook slapper. Aan het eind van de 
dag nadat je misschien veel werk gedaan 
hebt merk je dat dan het best, want dan 
word je zelf vermoeid maar worden ook 
je spieren vermoeid en kunnen ze alles 
moeilijker ophouden of vasthouden. Na al 
deze informatie was het tijd om het zelf te 
voelen hoe en wat je voelt als je je bekken-
bodemspieren gaat oefenen en aantrekken. 
Sietske legde het ons uit. De ene oefening 
moesten we naar voren en de andere naar 
achteren, de ene met kracht zetten en een 
geluid erbij maken dat het nog krachtiger 

werd. Nu waren wij niet zo van de geluid-
jes maar het had wel effect. Soms was het 
ook hilarisch en moesten we lachen en 
gelijk opletten of we geen urine verloren. 
Het was een succesvolle leerzame avond 
op een hele leuke manier gebracht. En mis-
schien staat er nu wel bij menig aanrecht 
een dame ongemerkt te oefenen met haar 
bekkenbodemspieren.

Aankondiging bloemschikavond 20 
september
De Vrouwenvereniging Roderwolde heeft 
voor haar leden een bloemschikavond 
georganiseerd. Deze avond is op woens-
dag 20 september 2017 om 19.30 uur. Dit 
staat niet vermeld op het jaarprogramma. 
Nadere informatie volgt nog.

Jacobskerk Roderwolde

Palmpasen Roderwolde
Wat fijn dat zoals 
een aantal jaren 
geleden ook 
gebeurde de kinde-
ren van OBS het Palet 
hun Palmpasenstok 
weer in de kerk kon-
den laten zien !! 

Het was een 
supermooie dag 
Palmzondag !!! En 
wat waren er veel kinderen van OBS het 
Palet (ongeveer 35) die na de dienst in de 
Jacobskerk hun Palmpasenstok kwamen 
laten zien aan de mensen. Hun geduld 
werd wel even op de proef gesteld want de 
dienst duurde langer als verwacht. Maar 
de zon scheen en het was niet zo erg om 
buiten even te wachten. Maar toen moch-
ten ze dan toch naar binnen. Er kwam 
geen eind aan de rij kinderen die door het 
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Tennisvereniging Roderwolde

De tennisbanen zijn weer open!

Openingstoernooi van de junioren
Onze jeugdtrainer Jeroen Russchen heeft 
voor 2017 de aftrap gegeven met de jeugd 
die ruimschoots aanwezig was. Ruim 14 
kinderen begonnen met een tenniswar-
ming –up en waren daarna klaar voor de 
wedstrijd. De ochtend werd afgesloten met 

gangpad naar voren kwam.  En wat had-
den ze mooie Palmpasenstokken gemaakt. 
Fijn dat er ook heel veel (groot)ouders en 
belangstellenden mee naar de kerk waren 
gekomen om te kijken. Na een korte uitleg 
over de Palmpasenstok vertrokken de kin-
deren daarna  onder applaus richting het 
MFA.  Wij hebben er van genoten en hopen 
dat de kinderen volgend jaar weer in de 
kerk hun Palmpasenstokken komen laten 
zien.

Paasmiddag
Op 11 april 2017 hebben we in Roderwolde 
weer de jaarlijkse Paasmiddag gevierd. Na 
een korte bijeenkomst in de Jacobskerk  
waarbij 23 mensen aanwezig waren  

en waarin ds. Walter Meijles voorging 
werd het samenzijn voortgezet in het 
Jeugdgebouw, waar na de koffie met paas-
lekkernijen Annie Scheepstra ons  een 
mooi paasverhaal voorlas.

Daarna 
hebben we 
met elkaar 
kunnen 
genieten 
van een 
geza-
menlijke 
broodmaal-
tijd.  Bij het afscheid kreeg iedereen een 
paasattentie en het blad “Open Deur” mee. 
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de prijsuitreiking onder het genot van een 
broodje worst.                                                                     

Openingstoernooi van de senioren
Een stralende dag met een geweldige 
opkomst. 13 dames en 13 heren. Wil 
verwelkomde ons met een korte speech 
waarna we vol enthousiasme aan de bak 
konden. Ieder koppel speelde 3 partijtjes 
van 25 minuten. Henk en Hanna waren 
na een zware strijd de winnaars. Verder 
werd er deze middag goed gesmeerd, zowel 
uitwendig als inwendig. Lia en Wil werden 
bedankt voor de organisatie en kregen een 
welverdiend applaus. Iedereen ging naar 
huis met een zakje heerlijke paaseitjes. We 
kijken terug op een geslaagd toernooi. We 
maken er een mooi tennisseizoen van!

RECEPT VAN DE MAAND

Abrikozen-noten plaatkoek

225 gr boter, margarine of zonnebloemolie
250 gr suiker
5 eieren
150 gr abrikozenjam
2 tl gemalen kaneel
250 gr zelfrijzend bakmeel
1 blik abrikozen (420 gr) uitgelekt en in 
schijfjes
1 bakje walnoten (100 gr)
extra bakplaat , bakpapier, 8 metalen 
paperclips.

Verwarm de oven voor tot 180 graden. Leg 
op een bakplaat 2 royale vellen bakpa-
pier. Teken er een vierkant van 30 x 30 cm 
op. Vouw de randen omhoog en eventueel 
dubbel. Maak de vorm die nu ontstaat op 
de hoeken vast met de paperclips.

Klop de boter met 225 gr suiker en een 
snuf zout zacht. Klop er één voor één de 
eieren en tenslotte 125 gr jam en de kaneel 
door. Zeef het bakmeel boven de kom en 
mix tot een glad beslag.

Schep het beslag in de papieren bakvorm 
en strijk glad. Verdeel de abrikozen en de 
noten over het beslag.

Bak de cake in de voorverwarmen oven 
in 30 – 35 min goudbruin en gaar. Laat de 
cake op de bakplaat afkoelen.

Verwarm de resterende 25 gr jam met 2 el 
water. Bestrijk de cake ermee.

Ik vond zelf één blikje abrikozen wat wei-
nig en ook heb ik wat meer noten gebruikt.



voor al uw voetproblemen

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

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

op donderdag en vrijdagochtend praktijk 

in L&M Haarmode, Kanaalstraat 6 Roden

ook voor uw diabetische en/of reumatische voet

Familiefeestjes en Bedrijfsuitjes ook op locatie!

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

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

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

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde

Docent / Kunstenaar 
Cursussen / Workshops

(portret / model / landschap / 
beginnersworkshop)

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

Belga’Belga’s Internationaal Ts Internationaal Transport vransport v.o.f..o.f.

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet, hapjesbuffet,

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT
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Rowolmer Archief

Berigt 41: 1 april
De datum van 1 april ligt al een paar 
weken achter ons en de meeste gemaakte 
grappen zijn we al weer vergeten. Ook in 
Roderwolde is vaak geprobeerd om ande-
ren in het ootje te nemen.

51 jaar geleden verkeerde de molen 
Woldzigt in een minder goede conditie 
en dat was voor meester Van der Velde 
een mooie aanleiding om eind maart de 
onderstaande oproep in de Schoolkrant te 
plaatsen.

OPROEP
Naar wij van bevoegde zijde vernamen is 
onze oliemolen thans in eigendom over-
gegaan van de vereniging “De Hollandse 
Molen”. Deze schijnt de zaak nu met veel 
energie te willen aanpakken, want reeds 
werd aan molenmaker Dijk opdracht gege-
ven tot een algehele restauratie, zodanig, 
dat de molen weer geheel bedrijfsklaar zal 
zijn.

Om te beginnen zal er nu boven in de 
molen een nieuwe as worden aangebracht, 
waarvoor het nodig zal zijn de wieken tij-
delijk te verwijderen. Vanzelfsprekend zal 
dit een moeilijk karwei worden, waarvoor 
molenmaker Dijk gaarne hulp zou ontvan-
gen van een dertigtal volwassen personen, 
die bereid zijn bij het neerlaten van de wie-
ken de behulpzame hand te bieden.

Wij vertrouwen, dat er ook deze keer niet 
tevergeefs een beroep zal worden gedaan 
op de algemeen bekende hulpvaardigheid 
van de Rowolmers.

Zij, die bij de takelwerkzaamheden 
willen helpen, worden verzocht a.s. 

vrijdagmorgen om half tien bij de molen 
aanwezig te willen zijn.

Door De Hollandse Molen zullen filmop-
namen worden gemaakt, terwijl ook de 
mogelijkheid niet is uitgesloten, dat door 
de N.T.S. opnamen zullen worden gemaakt.

Hoewel veel stoere mannen bereid waren 
om de handen uit de mouwen te steken, 
durfden maar weinigen zich in de omge-
ving van de molen te vertonen. Dat leverde 
in de Schoolkrant van mei het volgende 
commentaar op.

1 APRIL!
Naar wij van doorgaans goed ingelichte 
zijde vernamen moet molenmaker Dijk 
ernstig teleurgesteld zijn geweest, toen er 
op vrijdag 1 april niet meer publiek bij de 
molen aanwezig was om de wieken voor-
zichtig neer te laten. Het karwei heeft dan 
ook geen doorgang kunnen vinden.

Wel moeten er velen zijn geweest, die zich 
aanvankelijk bereid hadden verklaard mee 
te helpen, maar die tenslotte toch maar 
liever thuis zijn gebleven (al hadden ze dan 
ook wel graag op de film of op de televisie 
willen komen!)

Gedachtig aan het gezegde: “Wie kaatst 
moet de bal verwachten” heeft nog de een 
of andere grapjas getracht via een bericht 
in de Leekster Courant onze redactionele 
bureaus op te schepen met een aantal dor-
stige koffiedrinkers, maar aan die oproep 
heeft gelukkig niemand gevolg gegeven…

En als er nu maar iets aan de molen 
gebeurt vóór het weer 1 april wordt, want 
kijk, daar gaat het toch maar om!
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Donderdag 13 april hebben Lia en ik een 
bijdrage geleverd aan een onderzoek naar 
het voorkomen en de verspreiding van 
de wasbeerhond in Drenthe. Dat onder-
zoek wordt uitgevoerd door Ecologisch 
Onderzoeksbureau MulderNatuurlijk uit 
Groenekan. 

Over de wasbeerhond heb ik al eerder 
geschreven (december 2016), omdat hij 
ook in De Onlanden is gesignaleerd en er 
één is doodgereden op de A7 ter hoogte 
van de Letterberter Petten.

Wasbeer                                                                 

Wasbeerhond  (afb. MulderNatuurlijk)

Het beest dankt zijn naam aan het feit dat 
hij uiterlijke gelijkenis vertoond met de 
wasbeer met zijn boevenmaskertje, maar 
het is geen “familie” van elkaar. Ook de 
wasbeer komt in ons land voor, maar is nog 
zeldzamer.

Dat de wasbeerhond in Drenthe voorkomt, 
weten we dus zeker. Er zijn op meerdere 

plaatsen sporen gevonden en ook zijn ze 
gezien. Collega-natuurvrijwilliger Tonnie 
Sterken uit Zuidlaren heeft een aantal 
jaren geleden zelfs foto’s kunnen maken 
van een viertal jonge wasbeerhondjes, 
waarvan hij in eerste instantie dacht dat 
het jonge vosjes waren, al vond hij het wel 
vreemde vosjes. Het bleken dus wasbeer-
hondjes te zijn.

Jonge wasbeerhondjes, Foto 
Tonnie Sterken 2012

Er is nog maar weinig wetenschappe-
lijke kennis over de wasbeerhonden in 
Nederland. Het doel van het onderzoek in 
Drenthe is een duidelijker beeld te krijgen 
van hun verspreiding, hun gedrag en leef-
wijze. Dit gebeurt door ze op te sporen en 
ze te vangen. Ze kunnen dan van een zen-
dertje worden voorzien, zodat ze gevolgd 
kunnen worden. 

Wel bekend is dat ze meestal leven in een 
verlaten dassen- of vossenhol, want zelf 
een hol graven doen ze niet graag. Om die 
reden worden zoveel mogelijk bekende 
holen in de Drentse boswachterijen 
bezocht, om te kijken of er sporen van de 
wasbeerhond te vinden zijn, bijvoorbeeld 
latrines, de plekken waar ze hun uitwerp-
selen deponeren. 
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Latrine van wasbeerhond (foto Jaap Mulder)

Je wordt dan met een vaag kaartje letter-
lijk het bos ingestuurd om allereerst de 
holen op te sporen en dan te kijken of ze 

“belopen” zijn (bijvoorbeeld verse poot-
afdrukken of uitwerpselen). Vind je een 
duidelijk print die van een wasbeerhond 
afkomstig zou kunnen zijn, of nog lie-
ver, een latrine, dan kan op zo’n plek een 
camera worden geplaatst en de opnamen 
geven dan zekerheid over de aanwezigheid. 

Ze worden dan gevoerd en op den duur 
worden vangkooien geplaatst. Uiteraard 
wordt geprobeerd de dieren zo weinig 
mogen te belasten. Nog meer dan bij das-
sen en vossen zijn wasbeerhonden erg 
gevoelig voor verstoring en bij teveel men-
selijke activiteit zullen ze de plek verlaten. 

Die donderdag dus met een groep vrijwil-
ligers een deel van de boswachterij Gieten 
afgezocht. Een zeer vermoeiend werk, echt 
wel wat zwaarder dan een wandeling over 
vlakke bospaadjes en helaas met een zeer 
geringe kans op succes. (Zoals Jaap Mulder 
het uitdrukte: zoeken naar een speld in een 
hooiberg, met de vraag of er wel een speld 
is!). Maar ach, zo’n dag door het bos strui-
nen en op plekken komen die normaal niet 
toegankelijk zijn, geeft ook voldoening.

Natuur wat verder van huis dus, hoewel 
de wasbeerhond ook in De Onlanden heeft 
rondgezworven. Veel dichter bij huis, min 
of meer in de achtertuin, voltrok zich deze 
week een schokkend tafereeltje. Twee 
katten hadden een nest met jonge haasjes 
gevonden en gingen er met hun “prooi” 
vandoor, moeder haas in grote paniek ach-
terlatend. Eén van de katten hebben we 
kunnen achterhalen, hij had zijn prooi in 
een schuur losgelaten en dus hebben we 
het beduusde beestje kunnen vangen en 
in het veld teruggezet, in de buurt waar ze 
vandaan kwamen. En nu maar hopen dat 
de moeder hem heeft teruggevonden voor-
dat de katten weer op strooptocht waren.

Ook dat is natuur, ik weet het, maar het is 
zo sneu…

Kat op de loop met jong haasje                                   

Het geredde (?) haasje



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

Belga’Belga’s Internationaal Ts Internationaal Transport vransport v.o.f..o.f.

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet, hapjesbuffet,

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken
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Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

 
 

Hoofdstraat 32, Roderwolde 
050-5034238 

www.cafehetrodehert.nl 

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

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak
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Wilgen snoeien 
Marjan Schetsberg

Op zaterdag 8 april jl. hebben Stichting 
Waal, i.s.m. IVN Peize en een aantal 
(nieuwe) vrijwilligers weer de wilgen 
gesnoeid langs het voormalig fietspad naar 
het Peizerdiep. Het weer zat mee en m.b.v. 
de leuke groep vrijwilligers was de klus 
weer snel geklaard. Naast de gebruikelijke 
koffie en thee had Guido v.d. Muyzenberg 
van IVN Peize heerlijke, zelfgemaakte vlier-
bloesemlimonade mee.

COLUMN

Wereldnieuw versus APV
Henk van Kalken

Het wereldnieuws stemt niet blij.  
Religieus gestoorden rijden in op mensen-
menigten,  steken op argeloos winkelende 
burgers in of blazen zichzelf op met geen 
ander doel dan zoveel mogelijk mede-
mensen te doden.  Politiek en militair 
gestoorden – ongeacht hun identiteit – 
brengen vele mensen om met een lading 
bommen, afgevuld met Saringas. 

Donald Trump, die ik als geheel zelfstandig  
gestoord zie, een éénpersoons-enclave bin-
nen de Amerikaanse samenleving,  zet de 
verhouding met Poetin op scherp door een 
slordige vijftig kruisraketten af te laten 
vuren. De waarde van één kruisraket zou 
de hongerende, en zwaar onder de oorlog 
lijdende bevolking van Aleppo gedurende 
langere tijd van voedsel en medicijnen 
kunnen voorzien. 

Maar: ook in Nederland hebben we zo onze 
problemen. Het stoepkrijten.  

De Algemeen Plaatselijke Verordening 
in ons mooie Noordenveld staat vol met 
bepalingen, ge- en verboden die nooit 
of te nimmer ook maar de geringste 
handhaving door de Sterke Arm krijgen. 
Eigenlijk zou de APV in kwestie een jaar-
lijkse opschoning behoeven. Zoals het 
verwijderen van het artikel dat gaat over  
‘het aanbrengen van krijt in de openbare 
ruimte.’  Jawel, het stoepkrijten.

Kinderen die op hun knietjes hun creativi-
teit in vele kleuren op de straat en de stoep 
uitleven, wie vindt dat nou niet vertede-
rend? Ik geef toe: bezien in het licht van de 
wereldproblematiek lijkt het APV-artikel 
niet veel, maar zelfs Radio 2 heeft hier de 
nodige aandacht aan besteed.
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Reactie op stinkende zaken
Marieke ten Holder

Met de column Stinkende Zaken van 
Henk van Kalken blijkt gelukkig dat er 
meer mensen zijn die zich storen aan de 
gemakzucht van sommige buurtgenoten of 
mensen die hier in het mooie Roderwolde 
even fijn komen wandelen met hun 
hond(en).

Wij wonen aan een ‘hondenuitlaatcentrum’ 
lijkt het soms. Vanaf het begin van de 
Diaconielaan mogen ze al los. Baasjes den-
ken ongezien de sporen uit te wissen door 
soms wel met een zichtbaar plastic zakje 
rond te lopen maar toch met de laars even 
snel e.e.a. verder onder de beukenhagen te 
schoppen of gewoon niets te doen en het 
lekker bij de sloot/ andermans tuin te laten 
liggen. Zelfs als ik vanuit huis het zie val-
len en de baasjes weten dat, zien dat ook, 
lopen sommigen zonder blikken of blozen 
door. Zogenaamd soms druk met elkaar 
in gesprek. Dat bij het gras/ slootkanten 
maaien de drollen letterlijk om je

oren vliegen hebben zij toch geen last van.
Op de terugweg krijgen de beestjes vaak 
voor het oversteken nog even een snoepje.. 
omdat ie de drol zo keurig niet in hun 
eigen tuin heeft gedaan?

Ook kijk ik heel graag naar de reeën, fazan-
ten, hazen en ander wild in de weilanden 
bij het Peizerdiep of in de Onlanden maar 
zie ook daar vaak mensen lopen op de dijk 
met de honden los, of vissers waarvan de 
hond(en) ondertussen overal aan het rond-
struinen zijn. Het wild wordt zo niet met 
rust gelaten en nesten verstoord. Eenmaal 
heb ik daarover mensen aangesproken 
maar ik kreeg een grote mond terug. Mijn 
beeld van sommige mededorpsbewoners 
en het idee hondenbezitters zijn dierenlief-
hebbers heb ik wat bij gesteld. Niet altijd in 
positieve zin helaas en heel jammer voor 
diegene die de hond wel netjes aangelijnd 
houdt en met gevuld zakje weer mee naar 
huis neemt.

Toch is soms ook hier de kracht van des 
burgers zelfwerkzaamheid zichtbaar. ’s 
Avonds doe ik altijd de laatste wandeling 
met de hond (gewapend met schep om 
geen APV-artikelen te overtreden). 

Aan het Bovenland trof ik een even ijve-
rig als gerespecteerd dorpsgenoot. Hij 
overgoot met enthousiasme de stoepge-
krijte creaties van de kinderen met water. 
Desgevraagd verklaarde hij glimlachend: 
‘Sommige van die teksten zijn alleen 
geschikt voor boven de achttien.’ Op dit 
soort momenten ben ik toch zó blij dat ik 
in Nederland leef… 

Prikbord

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

Bedankt!
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken 
voor de attenties tijdens mijn ziekte in 
welke vorm dan ook, mede namens Joop.

Roelie Kalfsbeek, Hoofdstraat 17



OPROEP

Henk van Kalken stopt met ‘het verhaal 
achter de zaak. Wie volgt hem op?
De redactie

Na een aantal jaren met veel genoegen 
interviews voor de rubriek  Het verhaal 
achter de zaak te hebben afgenomen, 
heeft Henk van Kalken helaas besloten 
hiermee te stoppen. De redactie vindt 
dat jammer, maar respecteert zijn beslis-
sing. Gelukkig blijft hij bereid om zijn 
column te schrijven. Van onze kant wil-
len we hem langs deze weg bedanken voor 
zijn inzet, enthousiasme en doortastend-
heid om u van leesplezier te voorzien.                                        
Een groot bestand van onze adverteerders 
is inmiddels aan de beurt geweest. Ook 
zijn er adverteerders, die geen behoefte 

hadden om aan deze rubriek mee te wer-
ken. Daarin is iedereen vrij om te kiezen.  
Mochten er echter toch nog adverteerders 
zijn, die daar wel graag voor in aanmerking 
willen komen en nog niet aan de beurt zijn 
geweest, laat ons dat dan even weten via 
de.wolmer@gmail.com. Dan zullen we er 
werk van maken. Lijkt het u als lezer wat 
om de taak van Henk over te nemen, dan 
nodigen we u hierbij uit om ons dat via 
bovenstaand e-mailadres te laten weten. 
Mocht u  aarvoor eerst meer informatie 
willen, neem dan contact met ons op!

Vakmensen 
    in makelen

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden

Tel: 050 - 40 235 40

info@nijdammakelaars.nl 
nijdammakelaars.nl

advertentiesadvertenties
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HET TUINPAD OP

Hallo dorpsgenoten, 
Klaas en Evelien Smid

Hierbij willen we ons even voorstellen. 
Wij zijn Klaas en Evelien Smid, allebei 
geboren en getogen in Hoogeveen.  In sep-
tember vorig jaar zijn we, samen met hond 
Senna en kat Tips, aan de Hansenkamp 19 
in Roderwolde komen wonen.  We hebben 
een dochter (Inez) van 28 jaar en een zoon 
(Lars) van 24 jaar. Onze dochter woont 
al sinds haar studie op zichzelf en onze 
zoon en zijn vriendin hebben  niet lang 
voor onze verhuizing ook een flat toege-
wezen gekregen. Zij wonen allemaal in 
Hoogeveen. 

Klaas is per 1 november 2015 burgemees-
ter van Noordenveld geworden en dat 
betekende dat wij  Hoogeveen zouden gaan 
verlaten en in de gemeente Noordenveld 
gingen wonen. Ik (Evelien) heb daarom 
vrij snel het besluit genomen om mijn baan 
als leerkracht in het basisonderwijs  op te 
zeggen.  Het huis in Hoogeveen werd te 
koop gezet en wij gingen ons richten op 
de verhuizing:  Het werd de stap naar een 
ander huis, een andere omgeving, andere 
mensen en zo nu en dan een voorzich-
tige bezichtiging van een huis binnen de 
gemeente Noordenveld. Voor mensen die 
hun geboortedorp nog nooit eerder hebben 
verlaten wel een spannende onderne-
ming:  Zou het allemaal wel gaan bevallen 
en zouden we ons wel thuis kunnen gaan 
voelen? Uiteindelijk werd ons huis rede-
lijk snel verkocht en 1 dag na de verkoop 
van ons huis in Hoogeveen  hadden we 
ook de laatste bezichtiging van een huis in 
Roderwolde op ons lijstje staan.  Daarna 
zouden we eventueel nieuwe bezichtigin-
gen gaan plannen. 

Tijdens deze laatste bezichtiging van het 
huis aan de Hansenkamp wisten we vrij-
wel zeker dat dit onze  laatste bezichtiging 
zou zijn; we waren allebei op slag verliefd 
op dit leuke, gezellige, sfeervolle huis  met 
een boerderijachtig uiterlijk. Het voelde 
meteen goed. Daarbij stond het ook nog 
eens op een mooie locatie in een prachtige 
omgeving, midden tussen de velden en 
de natuurgebieden en onder de rook van 
Groningen. Dit was ons huis!  De eerste 
kennismaking met het dorp en een groot 
aantal dorpsbewoners was al voor onze 
verhuizing, tijdens het Openluchtspel. 
Klaas was al wel een bekend gezicht; hij 
was immers al ruim een half jaar aan het 
werk in de gemeente.  Voor mij was het 
toch wel extra spannend, want men kende 
mij natuurlijk nog niet en ik kende ook nog 
niemand. Een “vreemde eend in de bijt” 
gevoel had ik dus wel! Maar het werd een 
gezellige en ontspannen avond, met een 
hilarisch toneelstuk. 

Op 15 en 16 september werden de spullen 
in Hoogeveen in de verhuiswagen gela-
den en in Roderwolde  weer uitgeladen. 
Volgens mij was het toen net de warmste 
septemberweek ooit! Alles werd op de 
plaats gezet en stukje bij beetje werd het 
nog meer ons huis.  Nu, na ruim een half 
jaar, hebben we meer mensen leren ken-
nen en de omgeving al wat verder verkend. 
We wonen in een mooi dorp, in een leuke 
straat, met fijne buren en we hebben het 
gevoel dat wij hier  op onze plek zijn; 
we hebben allebei nog geen dag heim-
wee gehad naar het vorige huis en naar 
Hoogeveen. Dat wil toch best wat zeggen!  
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PANNENKOEKEN ETEN OP 13 MEI! 
 

Tijdens de  
molendag  

zijn er zoals voorgaande jaren ook dit jaar  
weer zelf gebakken pannenkoeken te koop. 

 
Deze pannenkoeken worden gebakken door de ouders van de 
kinderen van OBS Het Palet en de peuterspeelzaal Dreumes. 

 
Van 10:00 tot 16:00 uur  

kunt u genieten van heerlijke pannenkoeken,  
gebakken van het meel van de molen Woldzigt. 

 
Een pannenkoek kost €1,50, de opbrengst is voor 
OBS Het Palet en de peuterspeelzaal Dreumes. 

 
Wij hopen dat u allen komt op 13 mei voor een 

overheerlijke pannenkoek! 
 

Ook is het mogelijk om van te voren een bestelling door te 
geven, dit kan tot en met vrijdag 12 mei op mailadres                 

ov-obshetpalet@xs4all of via telefoonnummer 06-46021936 
(Sjoerdina Stelma). 

Geef hierbij wel even aan om hoeveel pannenkoeken het gaat 
en hoe laat u ze wilt komen halen. 
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VAN ONDER DE WIEKEN

Laatste loodjes voorbereiding seizoen
Dirk Magré en Wilma de Bruin

Nog een paar weken en dan gaan we weer 
los voor het seizoen 2017 voor molen en 
Meulenkaomer.

Op zaterdag 22 april gaan we met een heel 
koppel vrijwilligers van boven naar bene-
den de molen ontdoen van stofnesten en 
spinrag. Ook het museum en de platten 
krijgen een beurt.

De Meulenkaomer wordt op donderdag 20 
april weer klaargemaakt voor het seizoen 
en de daarop volgende dagen worden de 
voorwerpen weer ingebracht voor de ver-
koop. Ook de plantjes zullen als vanouds 
weer te koop worden aangeboden.

Molenzaken

Trillende naslag
Vorige maand deed ik verslag van het 
onderzoek van de molenmaker naar de 
oorzaak van het niet goed werken van 
de naslag. De door hem voorgestelde 
oplossing: een serie wiggen onder de 
funderingspalen van de naslag. Onze eige-
naar, Het Drentse Landschap is daarmee 
akkoord gegaan.

 Inmiddels is dit uitgevoerd en hebben we 
op 8 april kunnen proefdraaien. Resultaat: 
de naslag bouwde weer veel meer druk 
op en leverde daarmee ook duidelijk weer 
olie. Goed resultaat dus!

Opleiding molengidsen
In maart zijn vier bijeenkomsten geweest 
in het kader van de opleiding Molengidsen. 
De laatste bijeenkomst hield ieder een 
praatje over een zelf gekozen onderwerp 
binnen de molenwereld. Het werd een 
avond met grote diversiteit en een groot 
informatief karakter.

Op 2 mei ’s avonds wordt de opleiding 
afgerond. We horen dan van de opgeleide 
molengidsen wat ze er van vonden (ook 
eventuele verbeterpunten).

Vanaf die datum mogen zij zich molengids 
noemen. Het is voor hen ook mogelijk lid 
te worden van het landelijke gilde van 
Vrijwillige Molenaars met het speciale lid-
maatschap “molengids”.

Natuleum
Als de planning wordt gehaald is het met 
onze lijnolie geproduceerde natuleum 
vanaf de seizoensopening te koop in de 
molen.

Seizoensopening en Oliemarathon
Dit gaat een hele happening worden. 
h Op vrijdag 28 april starten we om 16:30 

met de opening van het seizoen voor de  
molen; 
h Om 16:40 wordt De Meulenkaomer 

geopend (met schilderijen expositie van 
Dina Belga).
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h Om 16:50 uur toosten we op het nieuwe 
seizoen en
h Om 17:00 geeft Erwin van Liempd 

(directeur Het Drentse Landschap) 
het startsein voor de 24-uurs olieslag 
marathon.
h Vrijdag staat voor de kinderen een 

springkussen opgesteld.
h Op zaterdag 29 april starten we de dag 

met een ontbijt voor de molen.

Dit is toegankelijk voor ieder die mee wil 
ontbijten. Voor deelname aan het ont-
bijt vragen we een kleine vergoeding van 
€ 1,50 per persoon. Verdere activiteiten op 
zaterdag 29 april (allemaal gratis):
h 13:00 en 15:00 uur: De praam vaart 

vanaf de molen naar het gemaal (met 
per keer maximaal 20 personen). Daar 
is uitleg over het gemaal door Arend 
Luinge.
h 13:30 uur: Wordt een wandeling door 

de omgeving gehouden onder de auspi-
ciën van Het Drentse Landschap o.l.v. 
Wil Schröder.
h 13:00 - 17:00 uur: Activiteit voor de 

jeugd door Het Drentse Landschap.
h 17:00 uur: Eindsignaal oliemarathon en 

sluiting van de feestelijkheden.

Uitnodiging
Wil je deelnemen aan het ontbijt op zater-
dagmorgen 29 april?

Meld je dan aan door een briefje met 
daarop je naam en adres en het aantal 
volwassen en aantal kinderen waarmee je 
komt. Dat kun je in de brievenbus van de 
molen (Hoofdstraat 56 - 60) stoppen.

Mail aan info@woldzigt-roderwolde.nl is 
ook mogelijk (met dezelfde gegevens.

We rekenen ter plekke af!

Inzameling voor de zorgboerderij

Molenbezoek en deelname aan de activi-
teiten is (op het ontbijt na) allemaal gratis. 
Wel zetten we een bus neer voor een 
eventuele vrijwillige bijdrage voor de zorg-
boerderij Het Achterstewold in Peize.

Zij verzorgen het hele zomerseizoen het 
voorterrein voor de molen (straat schoon 
houden, graskanten steken, wieden onder 
de heg en snoeien van de heg). Dit geheel 
belangeloos. Daarom leek het ons een goed 
idee om als tegenprestatie deze inzameling 
te houden.

Activiteiten in Woldzigt de komende tijd:
h vrijdag 28 april 16:30 uur Feestelijke 

seizoensopening van Molen en 
Meulenkaomer.
h vrijdag 28 april 17:00 uur. Burgemeester 

Klaas Smid geeft het startsein voor de 
24-uurs oliemarathon.
h zaterdag 29 april de hele dag. 

Oliemarathon in de molen en diverse 
activiteiten voor de molen.
h zaterdag 6 mei. Van 13:30 - 17:00 

uur onze maandelijkse demonstatie 
olieslaan.
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h zaterdag 13 mei Nationale Molendag: de 
hele dag vanaf 10:00 tot 17:00 uur wordt 
olie geslagen en is de molen open voor 
het publiek.
h zaterdag 13 mei: De oudervereni-

ging bakt pannenkoeken in de molen. 
Opbrengst voor de schoolkinderen en  
peuterspeelzaal.
h zondag 14 mei Nationale Molendag: 

13:30 - 17:00 uur molen open voor 
publiek.

Bij voldoende wind draait de molen tijdens 
deze openingen. Olie slaan op de wind 
als dat mogelijk is. Anders zetten we de 
antieke elektromotor aan het werk.

Kom eens een keer kijken. Onze vrijwil-
ligers geven je graag uitleg bij het olieslaan. 
Zoals je wellicht weet hebben inwo-
ners van de schoolkring (Roderwolde, 
Foxwolde, Leutingewolde, Sandebuur, 
Matsloot) gratis toegang in de molen. 
Wel even melden bij de balie dat je uit de 
schoolkring komt.

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 bood-
schap inspreken en je telefoonnummer er 
bij)

email: info@woldzigt-roderwolde.nl

Zie ook de website: www.woldzigt-roder-
wolde.nl

OET, bij de meulenkaomer

Bijna dertig jaar geleden, op een mooie 
zonnige dag in mei, werden voor het 
eerst de deuren van de Meulenkaomer 
geopend. In eerste instantie was dit ori-
ginele plan ontstaan na een oproep van 
Dorpsbelangen om ideeën in te brengen 
om de leefbaarheid van het dorp te ver-
hogen. Het bestuur van molen Woldzigt 
was enthousiast over de plannen want elk 
initiatief om bezoekers naar de molen te 
trekken was van harte welkom. De dames 
van het eerste uur, Roelie van der Heide, 
Ruth Slingerland en Dieneke de Jong, 
waren onvermoeibaar en zorgden voor 
financiën, een mooie inrichting en een 
grote groep inbrengers.

Nu, dertig jaar later, kunnen we met trots 
onze verjaardag vieren. De Meulenkaomer 
is er nog steeds en biedt nog altijd een 
mooi assortiment creatieve artikelen: voor 
elk wat wils. We gaan deze verjaardag 
vieren op zondag 21 mei a.s. op het terrein 
voor de molen.  Voorlopig programma:
h Vanaf 10.00 uur Vliegerfestival voor 

de lagere schoolkinderen. Zij kunnen 
onder begeleiding zelf vliegers maken 
en oplaten. Tussen de middag friet en 
ijs!! 
h s ‘Middags vanaf 13.30 uur Dans, 

Muziek en Poëzie tot ca. 17.00 uur. Een 
groot aantal plaatsgenoten zal hieraan 
deelnemen.
h Rondom het centrale podium wordt een 

gezellig terras ingericht waar men kan 
genieten van een hapje en een drankje.
h Toegang gratis.
h  Molen Woldzigt en de Meulenkaomer 

zijn de hele dag geopend.

Mensen die van gezelligheid houden, 
komen op ons verjaardagsfeest en  gaan 
op 21 mei OET bij de Meulenkaomer.
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tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 

  Hovenierswerken 



Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12

9301 ZS Roden

Tel. 050 - 501 86 84

Het juiste adres voor alle autoreparaties;

specialist in APK-keuringen (reeds vanaf

� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)
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INGEZONDEN

Tichelwerken in de Kleibosch
Ada van Dijk

Wie in vroeger tijden over land op reis 
ging van Aduard naar Drenthe, trok door 
weidse laagveenvlakten, uitgestrekte 
bossen en woeste wildernissen. De tocht 
voerde langs het Peizerdiep over de 
Roderwolderdijk, langs een enkele herberg 
in Roderwolde en door de Kleibosch in 
Foxwolde. Daar brandden in de zomer de 
tichelovens en voeren scheepjes beladen 
met hout, turf, dakpannen en klooster-
moppen af en aan over het Peizerdiep. 
Het was daar in de zomer een drukte 
van belang langs en op het water. Aan de 
overkant van het Peizerdiep draaide de 
korenmolen van de heer van Peize en op 
de naastgelegen pannenbakkerijen werd 
het vuur hoog opgestookt. Hier en daar lag 
in het verlaten landschap een enkele boer-
derij. Een romantisch beeld uit een lang 
vervlogen tijd. 

In de volksmond wordt sinds mensen-
heugenis het verhaal doorverteld dat de 
monniken van het Sint Bernhardusklooster 
in Aduard bakstenen en dakpannen bak-
ten op de plaats van de huidige boerderij 
het Tichelwerk in Foxwolde. Het is een 
mooi verhaal dat echter voor het grootste 
gedeelte niet klopt. Hoe het er in werke-
lijkheid wel toeging kan men lezen in het 
tweede deel van de Historische Reeks 
Roderwolde. Hierin wordt een overzicht 
gegeven van het onderzoek naar het bak-
ken van kloostermoppen en dakpannen in 
vroeger eeuwen onder de titel:

Tichelwerken in Foxwolde.
Het boek bevat 84 pagina’s en is rijk geïl-
lustreerd met tal van foto’s en kaarten in 

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Ik docht eerst dat het een ien aprilmop 
was. Maor nee heur het bliekt nog waor te 
weezen ok. Zie wilt een kaobelbaon anleg-
gen vanof het transferium bei Hoogkerk 
noar de Vrijetieds- boelevaar in Roon. En 
as die der ein keer lig, ok nog deurtrekken 
naor Veenhoezen.

Jao, waorum ok  niet. Grunning hef der 
al met bezug west en ok in Assen hebt ze 
het der al ies over had. Dat is allemaol op 
niks oetdreit. En umdat dat niks worden 
is denkt ze dat Roon dat wal eem flik-
ken zal. De undernemer die dit bedaocht 
hef, hef deur zien bedrief connecties 
in Oostenriek en daor weet ze alles van 
kaobelbaonen aof. Binnen een jaor legt 
ze ein an vanoet het dal naor de top van 
de barg. Nou dan möt dat in het vlakke 
land van Drenthe ok makkeluk kun-
nen. Daor zal hie wal geliek an hebben.                                                                             
Een toeristische attractie möt het worden. 
Nou as het net zoveul toeristen antrekt 
as dat daon hef met de anleg van die 
Vrijetiedsboelevaar, um de mensen van 
de Vrijbuiter naor het centrum van Roon 
te lokken, dan kunt ze der maor beter niet 
an begunnen, want dat is ok op een sof 
oetdreit. 

Ik bin bang, dat as dat ding der al komp 
en vanof ‘t Stad naor Veenhoezen löp, het 
allien maor gebruukt wordt veur het ver-
voer van personen naor de gevangenis. En 
daor huuf je niet nog meer geld an te beste-
den. De petoet kost de belastingbetaoler 
non al genog.
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Dorpsagenda

maandag 24 april t/m zondag 30 april 2017 
Basisschool en Peuterspeelzaal: 
meivakantie

vrijdag 28 april 2017  
Molen Woldzigt en Meulenkaomer: 
Feestelijke Seizoensopening, 
16.30-17.30 uur

vrijdag 28 april 2017  
Molen Woldzigt: Start 24-uurs 
OLIEMARATHON, aanvang 17.00 uur

zaterdag 29 april 2017  
Molen Woldzigt: seizoensopening 
(16.30-17.30); geen olieslaan. Molen 
geopend op di t/m za (13.30-17.00 uur) 
tot medio september

zaterdag 29 april 2017  
Molen Woldzigt: 24-uurs 
OLIEMARATHON (0.00-17.00 uur) met 
diverse activiteiten voor de molen. 

zaterdag 29 april 2017  
Meulenkaomer: hele dag vanaf 09:00 uur 
geopend.

dinsdag 2 mei 2017  
Molen Woldzigt: OBS Het Palet komt 
voor de feestelijke inwijding van de door 
hen ingerichte wissel expositie in het 
Graanmuseum, 14.30-15.30 uur

dinsdag 2 mei 2017  
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het 
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 

-11.30 uur 
zaterdag 6 mei 2017  

Tennisvereniging: Schooltennistoernooi 
voor alle kinderen van de basisschool en 
ouders, 14.00-16.00 uur

zaterdag 6 mei 2017  
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan, 
13.30-17.00 uur 

zaterdag 6 mei 2017  
Rowolmer Archief: Open Archief van 
10.00-12.00 uur

full colour. Men kan op voorhand inte-
kenen voor € 13,- per exemplaar. Deze 
speciale prijs geldt tot en met vrijdag 12 
mei. Vanaf die dag wordt Tichelwerken 
in de Kleibosch verkocht voor €15,95 bij 
Boekhandel Daan Nijman in Roden en bij 
de Meulenkaomer in Roderwolde. 

Het boek kan besteld worden via email: 
25.vaneerden@netvisit.nl., of met een 
briefje in de bus op Roderwolderweg 25 in 
Foxwolde.

Bestelde exemplaren kunnen afgehaald 
worden op vrijdag 12 mei tussen half 
zes en half zeven bij molen Woldzigt in 
Roderwolde.
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Vervolg dorpsagenda

zondag 7 mei 2017  
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan. 
13.30-17.00 uur

zaterdag 13 mei 2017  
Molen Woldzigt: i.v.m. de Nationale 
Molendag de hele dag demonstratie. 
Meulenkaomer gehele dag geopend.

zaterdag 13 mei 2017  
Molen Woldzigt: Ochtend: “Walk for life” 
wandeltocht uit Groningen komt langs (ca. 
100 deelnemers). 

zondag 14 mei 2017  
Tennisvereniging: Toernooi Rood, voor 
kinderen van 6 t/m 10 jaar, 9.30-11.30 uur

zondag 14 mei 2017  
Molen Woldzigt en Meulenkaomer: ’s 
middags open i.v.m. Nationale Molendag, 
13.30-17.00 uur

donderdag 18 mei 2017  
Vrouwenvereniging: Eten bij Maarten 
Scheepstra. Aanvang 17.00 uur

zaterdag 20 mei 2017  
Molen Woldzigt is stempelpost voor de 
Leekstermeer wandeltocht, 11.00-15.00 
uur. Meulenkaomer geopend vanaf 
11.00 uur

zondag 21 mei 2017  
Meulenkaomer bestaat 30 jaar. 
Festiviteiten voor de molen. Molen 
Woldzigt slaat de hele dag olie 
(10.00-17.00 uur)

woensdag 24 mei 2017  
Reisvereniging De Zwerver: Jaarlijks uitje.  
o.a. Smalspoortrein te Erica, Landgoed 
Kaamps “Belevingsboulevard” Deurningen.

donderdag 25 mei 2017  
Dorpshuis: dauwtrappen, vertrek 6.00 uur

donderdag 25 mei t/m zondag 28 mei 2017 
Basisschool en Peuterspeelzaal: 
Hemelvaartvakantie

Colofon

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw, 
Sonja Meijer, Hans Noordhof

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 mei 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:
h Miedema, dakbedekking en 

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

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



U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

Installatiebedrijf Bos verzorgt voor u:
CV-installaties, Zink werk, Dakbedekking,
Airconditioning, Riolering, Gas, Water en Elektra,
Vloerverwarming, ook in bestaande vloeren

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

Iedereen kan zingen, ontdek jouw talent !
Esther van Dijk is een enthousiaste, klassiek geschoolde 
zangeres. Zij biedt zangles aan volwassenen en kinderen. Mail 
of bel voor een gratis proeßes naar:

Esther4singing@gmail.com
06 51 76 70 81
Hoofdstraat 38A
9315 PC, Roderwolde

www.esthervandijk.eu

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

Belga’Belga’s Internationaal Ts Internationaal Transport vransport v.o.f..o.f.

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet, hapjesbuffet,

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT



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


