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 Vallende bomen sluiten wegen Roderwolde af
 Hersttijd paddenstoelentijd  Honderdtal trekkers trekken door Roderwolde
 Griezelen op podium school  Kijkje achter de schermen bij openluchtspel
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Buiter Roden

Plensde het dagen achter elkaar en kropen
we ‘s avonds lekker onder een dekentje
op de bank, dit weekend liepen er weer
genoeg mensen zonder jas en in korte
broek...

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

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

In dit nummer

De helft van oktober zit er op. Een maand
met verschillende gezichten. Waaiden
sommige bomen om Roderwolde om alsof
het niets was, de afgelopen dagen leek het
bijna weer zomer.

café HET RODE HERT

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

Van de redactie
Ilse Blaauw

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

U kunt ons bellen voor een afspraak
Marga La Crois en Ancel ten Hoopen
Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238
www.cafehetrodehert.nl

grote foto voorkant: Bert Blaauw

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

Hoofdstraat 32, Roderwolde
050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

Eén ding is zeker, we kunnen er niets aan
doen en moeten er van genieten of er het
beste van maken. De dagen worden donker en daar moet je soms aan wennen. Een
goed moment voor een wijnproeverij en
we zijn erg blij met de vele aanmeldingen
die we hebben ontvangen. In het donker is
het ook goed griezelen en dat kan 28 oktober tijdens de spokentocht. Ook hier zijn er
vele aanmeldingen binnen. Hopelijk wordt
het een leuke, griezelende eraring.
Of we nog meer leuke dingen in het verschit hebben, moet nog een beetje blijken.
We hebben nog geen gevulde dorpsagenda
van Dorpsbelangen ontvangen. Maar dat
komt in het nummer van November vast
wel goed!

4 Buurtnieuws
8 Schoolnieuws
Jarigen 9
12 Verenigingsnieuws

Vrouwenvereniging 12
IJsvereniging Roderwolde 12
Verkoop mooie kerstbomen bij de Vrije
tijd Tuinders 12
Geen “winterstand” voor de actieve
leden van De Vrije Tijd Tuinders.
Integendeel, de kerstbomenverkoop
gaat weer van start op ons
volkstuinencomplex. De mooie bomen van groot tot klein - werden drie dagen
voor de verkoopdatum gerooid door
een paar enthousiaste leden, zodat deze
bomen ook echt kers(t)vers zijn. 12
Stichting openluchtspelen
Roderwolde 14
Herenvolleybalvereniging 15
Kinderkerstfeest 16
16 RECEPT VAN DE MAAND Griekse
aubergineschotel (2 personen)
18 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De
Onlanden
21 VAN ONDER DE WIEKEN Seizoensluiting
23 COLUMN Pietendiscussie
Rowolmer Archief 24
25 DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers
26 Dorpsagenda
26 Prikbord
26 Colofon

Hopelijk kunnen we tot die tijd nog lekker
van mooie herfstdagen en de bijbehorende paddenstoelen genieten. Wilt u van
deze laatste meer weten, dan zou ik zeker
Natuur in de Onlanden lezen.

PLUS OPGETELD DE BESTE !
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Fietsoriënteringstocht Dorpsbelangen
Willem van der Velde had traditiegetrouw de puzzeltocht uitgezet. Deze keer
leidde hij ons richting Peize en omstreken.
Moeilijk was het niet, maar toch lukte het
een aantal deelnemers niet, om de tocht
zonder kleerscheuren af te leggen.
De uitslag was:
hh1e prijs met 3 strafpunten
en Dineke Schuiling
hh2e prijs met 5 strafpunten
Aaltje Blaauw

Oude trekkers reden door Roderwolde en
omstreken
Op de zondag voor Rodermarkt reden
een 100 tal oude trekkers vanuit Roden
via een toeristische route naar Foxwolde
en Roderwolde. Over de Hooiweg en
Sandebuur kwamen ze terug om bij de
molen een koffiestop te maken. Vervolgens
ging het terug naar Roden, waar ze op het
Mensingheterrein nogmaals te bekijken
waren. Tegelijkertijd was daar een demonstratie van oude ambachten.
was onlangs te zien bij de boerderij aan de
Hoofdstraat 62. Omdat alle medewerkers
tegelijk met een boormachine bezig waren
om de platen vast te schroeven, zorgden
die wel voor enige geluidsoverlast in het
dorp. Maar dat zal, wat deze boerderij
betreft, in komende jaren vast niet meer
gebeuren.

Hindrik
Bert en

Groen licht bouw tunnel Brunlaan
De gemeenteraad van Noordenveld heeft
ingestemd met het plan tot de bouw van
een fietstunnel onder de N372. Met de
bezwaren van omwonenden zal enigszins
rekening worden gehouden. Het is nu aan
de provincie om spijkers met koppen te
slaan. Laten we hopen, dat er gauw met de
bouw zal worden begonnen.
Uitkijktoren in de Onlanden bijna klaar
Het heeft even geduurd, maar binnenkort zal het mogelijk zijn om vanaf de
uitkijktoren in Het Beeld een blik over de
Onlanden te werpen. Over de plek waar de
toren staat waren de meningen verdeeld.
De één noemde het Eelderwolde en een
ander had berekend, dat het net iets dichter bij Peize was. Hoe dan ook, je kunt er
lopende of met de fiets komen. Voor auto’s
wordt op enige afstand een parkeerplaats
aangelegd. Bovendien zal op gezette tijden
de mogelijkheid worden geboden, om mensen met een lichamelijke beperking in de
gelegenheid te stellen op een gemakkelijke
manier boven te komen. Het heeft een paar
centen gekost, maar dan heb je ook iets.
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Stormschade
De storm heeft behoorlijk huis gehouden.
Door omgevallen bomen was Roderwolde
zelfs een tijdje afgesloten van de wereld.
Aan de Roderwolderweg gingen een
vijftal bomen onderuit en de firma Vos
uit Roden moest eraan te pas komen om
te voorkomen, dat een boom op het huis
van Peter Oosterhof zou vallen. Ook op
de Sandebuursedijk lag een boom over
de weg, zodat verkeer van en naar Roden
onmogelijk was.
Schade aan gebouwen bleef gelukkig
beperkt en ook persoonlijke ongelukken
deden zich niet voor.
Vernieuwing dak boerderij Hoofdstraat 62
Renovatie en isolatie van een dak is
tegenwoordig een fluitje van een cent.
Isolatiemateriaal en pannen zitten aan
elkaar vast en worden in grote platen in
één keer met behulp van een kraan en 6
medewerkers op het dak bevestigd. Dat
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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

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

er als de kippen vandoor, zonder Gerard
aan te kijken of te bedanken.
Daarom van ons een dikke pluim Gerard.

Tuut in ‘t daip
Een kip van Jaap Aukema was op een
onverklaarbare manier in de Florisgracht
terechtgekomen. Overbuurman Gerard
Barels zag dat en nam direct maatregelen
om het arme dier te redden. Gewapend
met een schepnet viste hij de kip uit het
water. Eén keer op het droge ging het beest

Majstroconcert muziekvereniging
Noordenveld
Op zaterdag 28 oktober houdt de muziekvereniging Noordenveld in de Pompstee in
Roden een Majstroconcert. Aanvang 20.00
uur. Bij dit concert gaan een 4 tal bekende
dames uit de gemeente Noordenveld een
nummer dirigeren. Eén van die dames is
onze plaatsgenoot en burgemeestersvrouw
Eveline Smid. Wilt u haar aanmoedigen,
dan bent u van harte welkom.
De opbrengst van de avond komt ten goede
aan de Voedselbank Roden.
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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

Schoolnieuws

Vervolg podium met foto’s van Harriet Middendorp
Groep 1 en 2 vertelden het verhaal van de enge Gruffalo. Groep 3, 4 en 5 zongen het heksenlied. Groep 6,7 en 8 hadden een wedstrijd wie het meest enge liedje vertolkten.....brrr

Marijke Vrij

Floralia
De jaarlijkse Floralia vond plaats op 14
oktober 2017, georganiseerd door VOOOR.
Het thema was dit jaar “In de moestuin”.
In een prachtig versierde gymzaal stonden
diverse spelletjes opgesteld die de kinderen konden spelen. Door de volwassenen
werd er fanatiek meegedaan aan het “Rad
van Fortuin”. Ondertussen stonden de
vrijwilligers achter de bar in het Dorpshuis
ook niet stil. Al met al kijken we terug op
een geslaagde middag. Dank allemaal voor
uw inzet!

lerarentekort, salarisverbetering en minder werkdruk in het primair onderwijs.
Alle scholen in ons bestuur hebben hieraan
meegedaan en waren deze dag gesloten.
Handbaltoernooi
Op woensdag 11 oktober hebben een
aantal leerlingen van de bovenbouw meegedaan met het schoolhandbaltoernooi.
Met 2 gewonnen wedstrijden, 1 verloren
wedstrijd en 1 gelijkspel zijn de kinderen 3e in de poule geworden. Een mooie
prestatie!
Podium optreden
Op dinsdagmiddag 10 oktober hebben
de leerlingen van groep 1 t/m 8 een leuk
optreden verzorgd rondom het thema
“Gruwelijk eng” van de Kinderboekenweek.
Ouders en andere belangstellenden hebben
ervan genoten.

Jarigen
Niek Bodde wordt op 26 oktober 7 jaar
Nils ter Steege wordt op 27 oktober 8 jaar
Leonie Keun wordt op 4 november 10 jaar
Dyone van der Veen wordt op 14 november
6 jaar
Nienke Vrieling wordt op 16 november 8 jaar

Afscheid Juf Annie Sikkenga
Na jarenlang bevlogen voor de klas te hebben gestaan zal juf Annie per 1 november
met pensioen gaan. Op 20 oktober (vrijdag
voor de herfstvakantie) nemen wij, samen
met de kinderen, op gepaste wijze afscheid
van haar. We hebben voor deze dag een
feestelijk programma georganiseerd. Na
de herfstvakantie gaat Juf Anyta de Jong
samen met Juf Marije Hagenauw in groep
1/2 lesgeven. Wij wensen Juf Anyta alvast
veel plezier en bedanken Juf Annie voor
haar inzet al die jaren!
Staking basisonderwijs
Via de media heeft u vast en zeker gehoord
dat er op 5 oktober 2017 door leerkrachten in het basisonderwijs gestaakt werd
om dringend aandacht te vragen voor het
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Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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Openingstijden:
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Openingstijden:
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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
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(nieuw en gebruikt)
Verenigingsnieuws

IJsvereniging Roderwolde

Vrouwenvereniging

Data schaatsen kunstijsbaan
Voor het schaatsseizoen 2017/2018 heeft
de Technische Commissie Natuurijs van
KNSB Gewest Drenthe en Groningen twee
data vastgelegd waarop leden van onze
ijsvereniging, op vertoon van hun lidmaatschapskaart, op de 400 meter kunstijsbaan
van Kardinge te Groningen, gratis kunnen
schaatsen.

Creatief met een herfststuk
Woensdag 20 september gingen 13 vrouwen onder leiding van Helen Aalders van
het gelijknamige Zand en Grindbedrijf
Aalders aan de Turfweg in Leutingewolde
en haar medewerkster Jannie een herfststuk maken. Helen en Jannie hadden al
enige voorbereidingen gemaakt. Zo stond
er al een herfststuk als voorbeeld klaar,
waar wij weer ons voordeel mee konden
doen. Op de tafels stond voor iedereen
een dienblad met plastic, oase en groene
takjes. We moesten het dienblad eerst met
het plastic bedekken, dit was ter bescherming van het dienblad. Daarna de scherpe
randjes van het oase afsnijden en dit voor
80% volstoppen met de groene takjes.
Ondertussen werden er bakjes met rode
lampionnetjes, malusappeltjes, groene
bolletjes en een paar takken chrysanten
gebracht. Dit konden we er naar ons eigen
idee of naar het voorbeeld in verwerken.
Als laatste kwamen er nog een paar takjes
solidago tussen, dit is een soort onkruid
met gele sprieten in top. Het resultaat was
zeer geslaagd. Zoals de hele avond. Je kon
het duidelijk zien aan de gezichten, die ook
een mooie rode kleur hadden gekregen van
het intensieve bezig zijn. En zo kon iedereen een mooi eigengemaakt herfststuk
mee naar huis nemen.

Deze evenementen zullen plaatsvinden op:
hhzaterdag 23 december 2017 van 18.00 –
tot 20.30 uur
hhzaterdag 17 februari 2018 van 18.00 –
tot 20.00 uur
Jaarvergadering
Jaarvergadering donderdag 30 november
2017 om 20.00 uur in café Het Rode Hert.

Verkoop mooie kerstbomen
bij de Vrije tijd Tuinders
Geen “winterstand” voor de actieve leden
van De Vrije Tijd Tuinders. Integendeel,
de kerstbomenverkoop gaat weer van start
op ons volkstuinencomplex. De mooie
bomen - van groot tot klein - werden drie
dagen voor de verkoopdatum gerooid
door een paar enthousiaste leden, zodat
deze bomen ook echt kers(t)vers zijn.
De verkoop start op woensdag 6 december
op het complex aan de Westeresch 18 in
Roden (ingang direct naast de brandweerkazerne). U kunt daar de komende weken
dagelijks van 9:00 - 17:00 uur terecht.
De verkopers zijn er klaar voor; zij helpen
graag met het uitzoeken van een “passende” boom en brengen deze graag naar
uw auto. www.devrijetijdtuinders.nl
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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

Stichting openluchtspelen Roderwolde
56 Jaar Openluchtspelen in Roderwolde
Zaterdag 7 oktober werd het zesenvijftigste seizoen, voor al onze 48 medewerkers
en vrijwilligers, afgesloten met een bezoek
aan Distilleerderij Hooghoudt met daarna
een lopend buffet in het MFA. We kunnen terugkijken op een heel goed seizoen:
we kregen veel positieve reacties op het
stuk van het publiek, de pers heeft veel
aandacht aan de opvoeringen besteed en
RTV Noord kwam langs voor een LIVEinterview. Als bestuur zijn we hier altijd
heel blij mee want we willen graag zoveel
mogelijk mensen op de hoogte brengen
van het jaarlijkse gebeuren in de voormalige pastorietuin in Roderwolde. Maar
met alleen het bestuur lukt het je niet om
zoiets op poten te zetten. Of zoals één van
de nieuwe spelers opmerkte dit jaar; “Ik
wist helemaal niet dat er zo’n grote organisatie achter het openluchtspel zat”. En
die “hele organisatie” achter het bestuur
willen we met dit stukje graag onder de
aandacht brengen, of zoals een toneelterm
luidt, “in het voetlicht zetten”. Want wij
zijn als bestuur erg blij met al het werk,
op welke manier dan ook, dat zij voor
ons verzetten. Ten eerste is er de spelersgroep, die dit jaar bestond uit: Teun
Niemeijer, Gerda Roelofsen, Jelle van der
Heide, Anton van Erp, Magna ter Steege,
Annemarie Timmer, Jan Posthumus,
Marjan van Erp, Afie ter Steege en Johan
Kregel. Ze komen vanaf half april, eerst
één keer, maar later twee keer in de week,
repeteren. Bij slecht weer kunnen we
het jeugdgebouw gebruiken als repetitieruimte, maar de voorkeur van de spelers
gaat toch uit naar “buiten repeteren”, dus
ze staan ook wel eens te koukleumen. Een
echte vakantiestop houden we niet, dus
in de vakantieperiode wordt er vaak met
een halve spelersgroep gerepeteerd. Dit

is niet altijd even gemakkelijk want de
rol van de afwezige wordt dan voorgelezen door een speler met een kleine rol,
door de regisseur of souffleur. Souffleur
Rika Speelman, is als tekstondersteuner
voor de spelers aanwezig. Ze zit de hele
avond zeer geconcentreerd mee te lezen
en weet aan het eind van de repetitieperiode precies waar misschien een stilte
kan vallen in het toneelspel. De bouwcommissie zorgt elk jaar voor een nieuw
decor, de bestuursleden krijgen hierbij
altijd hulp bij van Roelof van Zonneveld,
René Alberts en Arjen Speelman. Vanaf
begin mei zijn zij een aantal woensdagavonden bezig met het bouwen van het
decor. Elk jaar zijn er mensen die denken
dat het “huisje en/of de schuur” echt is.
De medewerkster van RTV Noord voelde
aan het decor toen haar verteld werd dat
de stenen erop geschilderd waren. En
dat vinden we een heel mooi compliment
voor onze “hoesiebouwers”! Dan hebben
we ook nog een aantal mensen die we in
mogen zetten voor allerhande klussen,
het altijd terugkomend terreinonderhoud,
reclameborden, spandoeken en posters
rondbrengen en weer ophalen na de uitvoeringen, onderhoud toiletwagen, garage,
stoelenwagen, lassen, stoelen klaarzetten
en opruimen, begeleiden publiek, fietsenrek maken voor de uitvoeringen; Pieter
Dijk, Siem ter Steege, Roel van Zonneveld,
Roelof ter Steege, Egbert van Zonneveld
en Derk Jan Janse zouden we niet graag
missen! Tijdens de uitvoeringen wordt
er door Harrie Heuker, Arjen Speelman,
Hedzer Stelma en Mark Venekamp voor
gezorgd dat het publiek de voorstelling
goed uitgelicht kan bekijken en net zo
belangrijk, ook goed kan verstaan! Sinds
we in het bezit zit zijn van headsets voor
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de spelers zitten ze de hele avond mee te
lezen in het tekstboek en met de handen
aan de schuiven om alle spelers “aan”en
“uit” te zetten. Om dit goed te kunnen
doen, komen ze ook een aantal repetities
bijwonen en overleggen ze met de regisseur waar extra op gelet moet worden. Dit
jaar was dat de muziek die in het stuk te
horen was en het extra uitlichten van het
huis dat achter de bomen stond. Omdat de
lampen die er gebruikt worden erg fel zijn
is het nodig dat de spelers geschminkt op
het toneel staan. Al heel veel jaren staan
Anneke Heuker en Janet Barels en sinds
twee jaar ook Magna ter Steege, klaar om
de spelers in de make- up te zetten en
zo nodig van een pruik te voorzien. Ook
hierin gaan we met de tijd mee en zijn we
sinds vorig jaar overgestapt op een nieuw
soort schmink, dat gemakkelijker van
het gezicht en uit de kleding te verwijderen is. Ook is deze schmink prettiger
in gebruik, voor zowel de “schminkdames” als voor de spelers. Hiervoor zijn ze
anderhalf jaar geleden een aantal avonden op cursus geweest. Geert Lutjes is
ook al jaren een vaste medewerker, hij is
het boegbeeld van de kaartcontrole. Ook
krijgen we al een flink aantal jaren hulp
bij de worstverkoop in de pauzes. Dorien
Bolhuis, Margriet van Zonneveld, Jeroen
Kruims, Annemarie Timmer, Lammi Pater,
Appie Jansen, Silvia van der Meijs, Karin
Belga, en Jannie Stoffers vliegen het vuur
uit hun sloffen om in een zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk warme worst te
verkopen. Uitverkocht is elke avond hun
streven. Sinds vorig jaar hebben we ook de
verkoop koffie, thee, en andere(fris)dranken in eigen beheer. Dit hield in dat we nog
meer vrijwilligers nodig hadden. Onder
de bezielende leiding van Jannie Stoffers
en Martin Belga, werden Dina Griemink,
Sjoerdina Stelma, Hilda Hagenauw, Karin
Venekamp, Anne Blomsma, Egbert van

Zonneveld en dit jaar ook Jan Belga opgetrommeld om de gelederen te komen
versterken. Wij noemen de Pastorielaan in
de week van het openluchtspel ons horecaplein! Zoals u hebt kunnen lezen staan
er heel veel mensen klaar om ervoor te
zorgen dat het openluchtspel kan worden
uit- en opgevoerd in het mooie openluchttheater van Roderwolde! Wij zijn als
bestuur heel blij dat we samen met deze
grote groep enthousiaste mensen weer een
heel succesvol seizoen hebben gehad!!
Het bestuur van Stichting
Openluchtspelen Roderwolde, Roelfiena
ter Steege, Tineke Veldhuis, Hendrik
Speelman, Janet Talens, Peter Hut, Gerard
Barels en Roelof Blomsma

Herenvolleybalvereniging
Nieuws en een oproep
De herenvolleybalvereniging is een vereniging die al jaren actief is in Roderwolde /
Foxwolde. In het seizoen, dat loopt vanaf
de 1e maandag na Rodermarkt tot met de
laatste maandagavond in april, volleyballen we altijd vanaf 19.30 tot en met 20.30
in onze MFA. De leden variëren in de leeftijd van twintigers tot zeventigers. Het
niveau doet er niet toe, veel regels lappen
we aan onze laars, het gaat met handen en
voeten, maar het is altijd wel erg gezellig.
Douchen doen we thuis en moppen tappen
we in de pauze. In de pauze kun je trouwens geheel gratis genieten van een paar
handen vol koud water. Ongeveer twee
keer per jaar krijg je een mail van onze
penningmeester met het verzoek of je de
kosten van het gebruik van het MFA aan
hem over wilt maken. Persoonlijk geef ik
deze nota aan mijn vrouw, zij betaald en
zo kost het mij niets. Maar echt: om de
kosten hoef je het niet te laten. Wij zijn een
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echt laagdrempelig clubje. U begrijpt het
al: Wij zijn op zoek naar nieuwe leden.
hhNieuwsgierig geworden: kom gewoon
eens op een maandagavond langs
hhWil je meer info: kom gewoon eens op
een maandagavond langs
hhJe wilt lid worden: kom gewoon eens op
een maandagavond langs
Wij zien jullie graag verschijnen. Met
vriendelijke groet,
Pieter, Bennie, Roel, Hendrik, Mans,
Roelof, Martin, Gerard, Albert en Piet.

Kinderkerstfeest
De herfstvakantie staat voor de
deur, en wij denken alweer aan het
Kinderkerstfeest. Elk jaar vieren we dit, in
samen met kinderen, ouders, grootouders
en andere belangstellenden in de prachtige,
sfeervolle Jacobskerk van Roderwolde.
Zit je op de basisschool? Dan nodigen we je
van harte uit om mee te doen. Alle kinderen van groep 2 t/m 8 zijn welkom!
Je kan je tot 30 oktober via de mail opgeven bij Dity (dity.dsdevries@gmail.com).
Vermeld daarin ook even een mobiel nummer en e-mailadres van één van je ouders.
Dan zoeken we voor iedereen een mooie
rol uit. Als je een instrument bespeelt,
vinden we dat extra leuk. Dan zoeken we
een mooie rol voor jouw instrument in het
kerststuk.
Repeteren doen we op drie- óf vier zondagochtenden in november en december
van 10.30 – 12.00 in het Jeugdgebouw aan
de Pastorielaan. De data hiervoor geven
we via de mail en/of app door.
Groeten, de Kinderkerstfeestcommissie.

RECEPT VAN DE MAAND

Griekse aubergineschotel
(2 personen)
hh1 kleine aubergine (ca. 250 gr)
hhzout, 3 sjalotjes, 1 teentje knoflook
hh50 gr ontbijtspek
hh2 eetl olijfolie
hh200 gr rundergehakt
hh½ pak gekoelde verse krieltjes (375 gr)
hh1 blik gepelde tomaten (ca. 400 gr)
hhpeper
hh1 theel tijm
hh½ theel rozemarijn
hh½ theel paprikapoeder
hh4 takjes peterselie
hh3 eetl zure room
hhAubergine wassen en in blokjes van ca 1
½ x1 ½ cm snijden. De blokken in een
kom doen en bestrooien met ruim zout.
hhSjalotjes pellen en in parten snijden.
Spek in reepjes snijden. Aubergine goed
afspoelen met koud water en met keukenpapier droog deppen.
hhIn braadpan olie verhitten. Ontbijtspek
ca 2 minuten bakken. Sjalotjes toevoegen en al omscheppend ca 2 minuten
meebakken. Aubergine toevoegen en ca
3 minuten meebakken.
hhKnoflook pellen en erboven uitpersen.
Gehakt toevoegen en in ca 5 minuten
rul en bruin bakken.
hhKrieltjes in plakjes snijden.
hhAan gehaktmengsel toevoegen: tomaten
met vocht, zout, peper, tijm, rozemarijn,
paprikapoeder en aardappelplakjes.
Aan de kook brengen en ca 10 minuten met deksel op de pan zachtjes laten
koken, af en toe roeren.
hhIn kopje peterselie fijn knippen,
Tomaten in aubergineschotel met vork
fijnprakken.
hhVan vuur af zure room erdoor roeren.
Bestrooien met peterselie. Lekker met
komkommersalade.
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Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden
Tel: 050 - 40 235 40
info@nijdammakelaars.nl
nijdammakelaars.nl

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

Bathoorn nemen!
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Lichtadvies
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bezorgen

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

NATUUR EN OMGEVING

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

Het is oktober en dus is het paddenstoelentijd! In tegenstelling tot vorig jaar
komen ze weer in grote getale voor. Tijd
dus om nog eens aandacht te besteden aan
dit fraaie en bijzondere natuurfenomeen.
Er zullen weinig mensen zijn die niet van
paddenstoelen genieten, al hebben we het
dan over het bekijken en misschien ruiken,
want het is vooral die paddenstoelengeur
in het bos die ons de mooie kant van de
herfst laat beleven. Sommige mensen
genieten ook van het eten van bospaddenstoelen, maar de meerderheid zal zich
daar (terecht) niet aan wagen, vanwege het
risico dat er per ongeluk een giftige soort
tussen zit. Nog steeds sterven in Europa
jaarlijks tientallen mensen als gevolg van
het eten van giftige paddenstoelen. In ons
land is het verzamelen en eten van paddenstoelen geen algemeen gebruik, maar
zelfs hier zijn in recente verleden wel
mensen als gevolg van paddenstoelenvergiftiging overleden.
Bij de meeste soorten gaat de giftigheid

Vliegenzwam, giftig, maar niet dodelijk

geldt niet voor alle soorten. Niet alle stofjes die voor de giftigheid zorgen worden
door het koken afgebroken, dus ook een
soepje met één “foute” paddenstoel erin
kan al gevaarlijk zijn.
Waarom zijn sommige soorten giftig? De
verklaring lijkt vrij logisch. Net als bij
sommige bessen en planten beschermen
deze zich tegen het gevaar dat ze opgegeten worden, voordat ze hun “werk” hebben
gedaan, nl. het zorgen voor nageslacht.
Voordat we overgaan tot een wat positievere benadering van de paddenstoelen
toch nog even iets over de gevaarlijkste
paddenstoel die toch redelijk vaak voorkomt, de groene knolamaniet.
Als je daar maar een kwart van zou opeten,
is er geen medicijn of tegengif dat je nog
redden kan. Hoewel er ook eetbare amanieten bestaan, zijn de meeste leden van
deze familie, zoals de panteramaniet en de
kleverige knolamaniet, ook levensgevaarlijk!
Als je er weinig of geen verstand van hebt,

Groene knolamaniet, dodelijk giftig!

verloren als ze gekookt worden, maar dat
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kun je je beter niet wagen aan het eten van
zelfgeplukte paddenstoelen. Als je ze toch
wilt proberen, kies dan de soorten die geen
giftige soortgenoten hebben, waar ze sterk
op lijken.

bomen, waar ze stoffen aan onttrekken
die voor de bomen van levensbelang
zijn en al kunnen wij ze soms eten, voor
de boom zijn ze dan weer dodelijk.

Als ik foto’s van allemaal prachtige paddenstoelen in dit verhaal zou zetten,
zouden we de hele Wolmer kunnen vullen,
dus beperk ik me tot algemene informatie.
Naast planten en dieren zijn er in de natuur
schimmels, waartoe ook de paddenstoelen behoren. Zij zijn de belangrijkste
opruimers van organisch materiaal. Als er
geen paddenstoelen (schimmels) zouden
bestaan, zou er in de natuur, vooral in de
bossen, een metersdikke laag dode plantenen dierenresten ontstaan. Zoals eigenlijk
elk organisme, is een paddenstoel dus een
zeer nuttig element in de kringloop. We
kunnen dan ook in verband met hun eigenschappen drie soorten onderscheiden:
hhde opruimers van dood organisch
materiaal (de saprofieten). Voorbeelden
daarvan zijn champignons, parasolzwammen, zwavelkoppen, en vele andere echte
opruimers.
hher zijn ook soorten die levende organismen te lijf gaan (de parasieten), zoals
honingzwammen, houtzwammen en
bundelzwammen. Deze zitten vaak op

(wordt vervolgd)

De grote parasolzwam, die zijn
naam eer aan doet

Ring (heksenkring) van schijnridderzwammen,
Voorbeeld van symbioten

Dennenmoorder, een parasiet

hhtenslotte zijn er een groot aantal soorten, die in onmisbare samenhang leven
met struiken en bomen, (de symbioten),
zoals o.a. russula’s, melkzwammen, ridderzwammen en ook de voor ons giftige
amanieten. Deze groep is voor vele
bomen van levensbelang. Via de wortels van de bomen en het “wortelstelsel”
van de zwammen, het ondergrondse
dradennetwerk dat we zwamvlok of
met een duur woord mycelium noemen,
worden voedingsstoffen uitgewisseld
die de één wel produceert en de ander
niet.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Koos Vrieling Boomkwekerij
Tuincentrum
Hovenierswerken

Seizoensluiting
Dirk Magré en Wilma Bruin

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

Seizoensluiting
Op 16 september was de laatste dag van
het seizoen voor molen Woldzigt. De
Meulenkaomer is nog een weekje langer
open gebleven (ook omdat gevraagd was
om 24 september de deur nog één keer te
openen (zie hieronder). Seizoensluiting
is op zich wel een groot woord. We doen
niets bijzonders. Alleen de volgende week
gaat de deur niet meer los op doordeweekse dagen.
Oldtimer tractoren vlak voor Woldzigt
Op zondag 24 september tijdens de Roder
jaarmarkt werd de jaarlijkse oldtimer tractoren tocht vanuit Roden in Noordelijke
richting gehouden. Roderwolde was goed
aan de beurt! Eerst kwamen de tractoren
vanuit Foxwolde via Roderwolderweg
voor de molen langs om door te rijden naar
Sandebuur. Vanuit Sandebuur werd via
Hansenkamp naar het weiland van Dolf
Boxen naast de kerk gereden. Daar werden
alle voertuigen keurig opgesteld (mooi
om ze allemaal rustig te bekijken). Alle
bestuurders konden voor de molen terecht
voor een kop koffie (of thee) en een heerlijke plak krentenbrood met boter.
Het was weer een mooie samenwerking van Dorpshuis en molen. Het liep
gesmeerd: zo’n 120 maal koffie mèt in
korte tijd leveren is echt een hele prestatie!

Lijnolie en Noord Korea
Op dinsdag 26 oktober kregen we bezoek
in de molen helemaal uit Zuid Korea.
Rakseung Park heeft afgelopen voorjaar
een hoeveelheid lijnolie van ons afgenomen. Hij gaat daar verf van maken als
kunstschilder. De olie moet nog een hele
serie bewerkingen ondergaan (raffineren) voordat het bruikbaar is. Hij loofde
de kwaliteit van onze olie en was nu op
rondreis langs allerlei musea met schilderkunsten in Europa. Ook voor Woldzigt had
hij wat tijd uitgetrokken. Na een rondleiding door de molen (verzorgd door onze
voorzitter Harm Jansen) en een door
Marjan Schetsberg gebakken pannenkoek
te hebben gehad trok hij weer verder.
De duif van de vangstok
Op de vangstok (afstandsbediening van
de “rem” van de molen) zat tot voor kort
een grijsblauwe duif. Ik heb al eens eerder
verteld (oktober vorig jaar) dat de wimpel
achter aan de kap een keer met zijn puntje
om de duif heen was geslagen en daardoor
de wimpel een aantal dagen buiten moest
blijven hangen.
Nu gebeurde dat weer. Alleen had ik het
eerst niet in de gaten. Ik trok aan de vangketting en voelde wat weerstand. Toen ik
omhoog keek zag ik iets naar beneden fladderen. Ik dacht in eerste instantie dat er
een stukje van de wimpel was afgescheurd
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en heb er verder niet goed meer naar gekeken. Ik kon de molen weer laten draaien
en was
tevreden.
Later
kwam ik
achter de
molen in
het gras
wel iets
tegen:
Daar lag
de duif.
Nu dan toch meer eens beter naar boven
gekeken. En ja hoor de vangstok (ook wel
wipstok genoemd) was (en is) “kaal”:

Geknipte nagels
In de herfst komen geregeld wat zwaardere
stormen over. Zo ook werd voor donderdag 5 oktober een stormwaarschuwing
afgegeven (code oranje voor ons gebied)
met verwachte windstoten van misschien
wel meer dan 100 km per uur.

Als de molen bij harde wind draait zonder
dat er zeilen voor de wieken zijn uitgerold, spreken we van “blote benen”. Als de
windborden ook nog zijn uitgenomen hebben we “geknipte nagels”.
Activiteiten in Woldzigt en voor de komende
tijd
Zaterdag 4 november: Onze vaste activiteit voor de eerste zaterdag van de maand:
13:30 – 16:30 uur wordt er weer olie
geslagen. Diezelfde dag ’s avonds is de vrijwilligersavond voor alle vrijwilligers van
Woldzigt.
Vrijwilliger worden – je bent nog steeds
welkom!
Wil je ook iets betekenen voor
Woldzigt? Neem dan contact met ons op:
Bijvoorbeeld om het oude ambacht van
olieslaan te leren en als olieslager mee te
werken bij onze demonstraties; Als je wel
tijdens bepaalde openingstijden de balie
in de molen wilt bemensen (kaartjes en
molenproducten en souvenirs verkopen);
Bij drukke dagen rondleidingen geven
in de molen (dan kun je de “opleiding”
molengids komen volgen, die we bij voldoende deelname in Woldzigt kunnen
verzorgen).
Zie ook de website: www.woldzigt-roderwolde.nl.

Het beste kan de molen dit soort omstandigheden trotseren als hij met zijn gevlucht
(de wieken) naar de wind toe gekruid staat.
Als de molen stil staat zijn de zeilen altijd
al weggerold (geklampt) achter de wieken.
Als extra voorziening kunnen we ook nog
de windborden aan de einden van de wieken wegnemen.
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COLUMN

Pietendiscussie
Henk van Kalken

Soms kan ik toch zó terugverlangen naar
de eenvoud en de overzichtelijkheid van
de jaren vijftig.
Veel dingen stonden toen gewoon vast.
Cowboys waren goed en indianen waren
slecht, dat wist iedereen. De gekleurde
bevolking van tropische streken heetten
toen nog negers en die waren állemaal lui
en onderontwikkeld, dat hoorde ik tenminste tijdens verjaarsvisites van oudere
ooms, nauwelijks zichtbaar door de dichte
mist van sigaretten- en sigarenrook. Ooms
die alles beter wisten. En roken was helemaal niet slecht voor je, je hoefde hún niets
wijs te maken. De wereld was toen nog
simpel onderverdeeld in Goed en Kwaad.
De Amerikanen waren goed, want die hadden ons bevrijd. En Russen waren slecht,
want die waren communistisch. Ouders
werden vereerd en van een goed pak slaag
was nog nooit iemand slechter geworden.
De man was het hoofd van het gezin en de
vrouw moest hem volgen waar hij ging. In
1956 werd Mejuffrouw Marga Klompé de
eerste vrouwelijke minister in Nederland.

‘Mejuffrouw’ gaf haar ongehuwde status
aan. Een onuitgesproken signaal aan mannen om desgewenst de huwelijksjacht te
openen. Een ongehuwde man bleef lekker
anoniem ‘Mijnheer.’ Als kind geloofde je
onvoorwaardelijk in Sinterklaas, Zwarte
Piet en de kerstman. Piet was altijd zwart
geschminkt en tot de jaren zestig vooral
mannelijk. Hij was zwart door het roet
in de schoorsteen, of het had iets met
die tropische gebieden te maken. Toen
kwamen de ‘Sylvana Simonsen’ van deze
wereld roet in het eten gooien. De Zwarte
Pietendiscussie beheerste sindsdien vanaf
ongeveer oktober de media. De tijd staat
niet stil en ik sta altijd open voor vernieuwende inzichten. Tegen de tijd dat die
Zwarte Pietendiscussie definitief verstomd
is, moeten we het in december - als het
kinderfeest daar is – waarschijnlijk doen
met een gender neutrale, bontgekleurde
Piet waaraan niemand zich een buil kan
vallen. Vooruitgang is goed, maar niet
altijd leuk.

advertenties

Rowolmer Archief

Roderwolde heeft eenige burchten gehad,
waarvan nog sporen zijn overgebleven.

Berigt 44: een VVV-wandeling in 1926.
In 1926 verscheen de “Geïllustreerde
gids van Roden en omstreken”, een
uitgave van de “Vereeniging voor
Vreemdelingenverkeer Roden”. De auteur
was meester Tale Zondag uit Roden, een
zeer bekende dorpsfiguur, met een goed
oog voor de “tal van bekoorlijke wandelwegen” in de omgeving van Roden.
Het is niet alleen nu een gewild boekje,
het was het ook al bij de verschijning.
Hoofdonderwijzer Jan van Calker uit Een
kocht een exemplaar en daaruit putten we
een paar interessante stukjes uit het hoofdstuk “Roderwolde c.a.” (Roderwolde met
wat daarbij hoort). U leest dit hieronder.
De klinkerweg naar Roderwolde loopt
eerst langs de trambaan door Rodens
„Oosteind’’, voorbij Nieuw Holthuizen
(de boerderij aan den weg naar Oud
Holthuizen en Weehorst). De streek verder langs den weg heet Fokswolde. De
klinkerweg wijkt van de trambaan af en

brengt ons bij het tolhek. Rechtsaf gaat
de weg naar Peize, links af een zandweg aan het kanaal, Haarveensche weg.
Rechtuit ligt de weg naar Roderwolde
door Fokswolde. Eerst bij de school
begint Roderwolde. Zoolang de boomen
langs den weg gespaard blijven, is de
weg Roden-Roderwolde (1 u. gaans) een
mooie wandel- en rijweg. Het eind Tol
tot Roderwolde is een groot deel van het
jaar rustig. Maar in den hooitijd rollen er
de wagens bijna nacht en dag. Want achter Roderwolde liggen groote uitgestrekte
hooilanden, waar tal van boerderijen in
en buiten Roden hun wintervoorraad van
daan halen. Tegenwoordig maakt men
plannen om door deze lage landen vaste
en verharde wegen aan te leggen om deze
landstreek produktiever te maken en daardoor kapitaalvermeerdering te bereiken.
Roderwolde is een klein, maar mooi dorp,
met zijn helder kerkje en toren, met zijn
pitoreske wind¬molen (hoelang nog) en
zijn vergezichten over de groenlanden.

Het had een sterk huis binnen grachten:
Woltzicht. Bij de boerderij van de fam.
Datema is nog een overblijfsel van die
grachten, terwijl de aanliggende gronden
fundamenten verbergen. De wind- olie- en
korenmolen staat ook nog op Woltzichts
grond en draagt denzelfden naam.
Een tweede heerlijkheid was Waalburg, nu
een boerderij, eigen aan H.H. Gratama in
Den Haag.
Van de derde burcht Mensinga is niets
overgebleven. Voor een 50 jaar stond er
nog een koetshuis van, ingericht voor een
woning. Maar ook dit is weg en op zijn
plaats staat nu het “armhuis”. Een oprijlaan
tegenover de school is misschien nog op
dezelfde plaats, waarlangs vroeger de heer
van Mensinga naar zijn burcht reed.

Hier zijn wij aan ‘t eind van onze taak. Er
is wel meer vermeldenswaardigs, maar
eigen vindingen en ontdekkingen hebben
haar belang.
(Aanvulling: na het schrijven van dit Berigt
bleek dat de Historische Vereniging Roon in
2006 voor haar leden een fraaie heruitgave
van de gids heeft uitgebracht. Heel toevallig
is hier in het recente septembernummer van
Roon ook aandacht aan besteed.)

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Het zat der al wal an te kommen, maor het
is intussen de waorheid. Oes Nederlands
voetbalelftal döt nao de Europese kampioenschappen, ok niet met met de
wereldkampioenschappen volgend jaor in
Rusland. Moew daorum treuren? Ik denk
van niet.
Wej hadden der toch niks te zuiken. Aj aal
maor achteroet voetbalt, komt de bal nooit
in het doel van de tegenstander. Daorum:
oethuulen en opnej begunnen.
Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan
gedaon. Oeze sterspeulers bint allemaol
stopt, maor toch heb ik wal goeie hoop
veur de toekomst. Want ik las, dat der
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De weg naar Sandeburen kan niet worden
aan¬geraden, evenmin als de weg langs de
Fokswolder tocht. Wel is voor terugtocht
geschikt de zandweg “naar Fokswolde”,
zooals zij op de kaart heet. Ze kruist
den Haarveenschen weg en bereikt bij
de “Mosterdpot” den zandweg langs het
kanaal.

bij oeze jeugdspeulers heus wal talenten
zitten, die overal in Europa bej topclubs
actief bint. Ik zal je de naomen ok geven.
Veur mej waren der maor een paor, die mej
bekend veurkwamen. Hier bint ze en de
club waor ze speult stiet der achter. Ok de
leeftied hek der bej zet:
hhKik Pierie Heerenveen 17 jaor
hhCarel Elting Ajax 19 jaor
hhJoël Piroe PSV 19 jaor
hhTimothi Fosu Mensah Christel Palace
19 jaor
hhDeroy Duarte Sparta 18 jaor
hhJavairo Dilrosun Manchester City 19
jaor
hhCalvin Stengz AZ 18 Jaor
hhArmando Obispo PSV 18 jaor
hhJustin Kluivert Ajax 18 jaor
hhTahith Chong Manchester United 17
jaor (Lees verder op de volgende blz.)

 De Wôlmer  oktober 2017  pagina 25

Trimsalon Molenbrug
Dorpsagenda

Colofon

zaterdag 28 oktober
MFA Roderwolde: Spooktocht De dolende
molenaar. Aanvang 20.00 uur.
Dinsdag 7 november
Kerk : Koffie- ontmoetingsochtend in het
Jeugdgebouw, 10.00 tot 11.30 uur

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

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

Optreden Shantykoor Lieveren
Shantykoor Lieveren treedt op 18
november op in Café Scheepstra,
Roderwolderweg 21 te Foxwolde. Vanaf
20.30 wordt tot in de kleine uurtjes gezongen, maar het café is al om 19.00 uur open.
De toegang is gratis. Het belooft weer een
gezellige avond te worden.
Vervolg Drènts Diggelgoud
hhShirel Floranus Sparta 16 jaor
hhJoshua Zirkzee Bayern München 16 jaor
hhDaishawn Redan Chelsea 16 jaor
hhFerdi Kadioglu NEC 18 jaor
hhMatthijs de Ligt Ajax 18 jaor
hhJustin Hoogma Hoffenheim 19 jaor
hhPerr Schuurs Fortuna Sittard 17 jaor
hhRick van Drongelen HSV 18 jaor
hhMyron Boadu AZ 16 jaor
hhXavi Simons Barcelona 14 jaor
Misschien komt ze je bekend veur, ik ken
der verrekt weinig van en constateer, dat
der slechts een paor Nederlands klinkende
naomen bej bint. Zult onze medelanders
het dan straks veur ons moeten doen? As
dat zo is, dan is de integratie op dit gebied
volledig slaogt, mits ze dan wal kampioen
wordt.

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

Adres: Dreesdestraat 16, 9301 GG Roden
E-mail: de.wolmer@gmail.com
Telefoon: (050) 503 22 13
IBAN: NL14 RABO 0399 4486 16
Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact
op met de redactie.
Aanleveren kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com
Volgende inleverdatum: 15 november 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
hhRabobank Noordenveld West Groningen
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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

onaal Transport v.o.f.

3 - 9301 ZX Roden

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

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

