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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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Van de redactie
Ilse Blaauw

Hoewel het volgens mij officieel niet meer 
mag, wens ik u vanaf deze plaats namens 
de hele redactie een heel voorspoedig 
2019!

Bij een jaarwisseling kijken sommige men-
sen nog eens achterom, anderen staan er 
even bij stil en weer anderen kijken voor-
uit. Welke voorkeur u ook heeft, in deze 
Wôlmer vindt u van alles wat.

Traditiegetrouw was er tijdens oud en 
nieuw veel reuring in Roderwolde.  Naast 
het gedonder en geraas van de carbid-
bussen en het geroezemoes tijdens de 
diverse oudjaars- en nieuwjaarsborrels, 
was er voor de jeugd weer voldoende te 
slepen. Een boom aan de Hansenkamp 
was blijkbaar te kaal, want werd versierd 
met stoelen, en ook bij ons in de voortuin 
moest een bankje komen.

Mocht iemand nog een tuinbankje mis-
sen (of er belang bij hebben, het is mij om 
het even), hij is te vinden in de voortuin, 
onder de appelboom van Bovenland 16.

Voor wat betreft vooruit kijken, de 
Rabobank biedt verenigingen de mogelijk-
heid de kas te spekken. In deze Wôlmer 
vindt u diverse oproepen om te stemmen. 
Bent u lid van de Rabobank, gebruik dan 
uw stem en draag dan de Rowôlmer ver-
enigingen alstublieft een warm hart toe!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Jaarwisseling
Kort nadat iedereen op zijn manier de 
Kerst had doorgebracht en de lichtjes, 
die het dorp rond die tijd in een sfeer-
vol plaatje had veranderd, weer waren 
opgeborgen, kon men zich gaan opma-
ken voor de jaarwisseling. Die begon 
natuurlijk in het dorpshuis, onder de 
salvo’s van de carbidbussen, dat bij het 
Carbidteam Roderwolde ook deze keer 
weer in goede handen was. Onder het 
genot van een hapje en een drankje wis-
selden de vele aanwezigen nog even de 
laatste nieuwtjes uit, blikten nog eens 
terug naar het jaar dat bijna voorbij was 
of keken alvast vooruit naar wat 2019 
te bieden zou kunnen hebben. Intussen 
vermaakten de kinderen zich in de sporthal.                                                                                                                                        
  Nadat de donderbussen zwegen, toog een 
ieder zich naar huis, om al dan niet in hui-
selijke sfeer de laatste avond van het oude 
jaar door te brengen. De jeugd verzamelde 
zich vooral rond het vreugdevuur op de 
kruising Hoofdstraat/Kruiskamp. Door 
de aanwezigheid van volop brandhout en 
ex-kerstbomen zat de fik er flink in, maar 
bleef Roderwolde een scenario zoals in 
Scheveningen, bespaard.

Even na twaalf uur vloog er op verschil-
lende plekken in het dorp schitterend 
vuurwerk de lucht in. Je wist niet waar je 
eerst of laatst moest kijken om niets van 
het schouwspel te missen. Is het misschien 
een idee, om net zoals in sommige andere 
dorpen gebeurt, tijdens de jaarwisseling 
het vuurwerk hier ook op een centrale 
plaats af te steken? 

Verder verliep de jaarwisseling zonder 
noemenswaardige incidenten. Hier en 
daar werd  wel wat gesleept en is het 

aanplakbord dat bij het dorpshuis stond, 
uit de grond gerukt en naar het Bovenland 
verplaatst. Op Nieuwjaarsdag waren ’s 
morgens overal nog de overblijfselen van 
het vuurwerk te vinden, maar een dag later 
was eigenlijk alle rotzooi weer opgeruimd.

En zo hoort het ook te zijn. Klasse!
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Dag 2018, hallo 2019!
Het kerstfeest was ook dit jaar weer een 
groot succes. Op donderdagavond 20 
december kwamen alle leerlingen in hun 
mooiste outfit naar school om met elkaar 
gezamenlijk te dineren. Wat hebben ze 
gesmuld van de heerlijke en mooie gerech-
ten die door de ouders waren bereid! 
Aansluitend voerden we de kerstmusical 
“De kleine boom” op. We hebben daar ont-
zettend veel positieve reacties op mogen 

Langs de Sandebuursedijk vond nog een 
ludieke actie plaats. Daarbij werd aandacht 
gevraagd voor het feit, dat die weg te smal 
is en er regelmatig ongelukken gebeuren.

Nieuwjaarsvisite
Zaterdag 5 januari hield de tennisvereni-
ging Roderwolde haar nieuwjaarsvisite 
in het clubgebouw. Een twintigtal leden 
wenste elkaar een gelukkig, sportief en 
vooral gezond 2019 toe. Onder het genot 
van een drankje en een hapje werd het een 
gezellig samenzijn.

Toneeluitvoeringen
De jaarlijkse uitvoeringen van de toneel-
vereniging Woldbloem staan weer voor de 
deur.

Voor een gezellig avondje lachen kunt u 
bij hen terecht op vrijdag 1 en zaterdag 2 
februari in het MFA. Aanvang 20.00 uur 
precies! Het stuk wat opgevoerd zal wor-
den heet: Een beter huishouden begint bij 
een man.

De jeugd van de vereniging zet haar beste 
beentje voor op zondag 27 januari, ook in 
het MFA. Dan is de aanvang 15.00 uur.

ontvangen en waren erg trots op alle kin-
deren! Het was een geslaagde afsluiting 
van het jaar. Op maandag 7 januari zijn we 
weer begonnen op school. Wij  wensen alle 
lezers van de Wôlmer een fijn 2019 toe!

Toetsperiode CITO
Twee keer per jaar worden alle kinderen 
van school getoetst op het gebied van taal, 
lezen en rekenen. Daarvoor gebruiken 
we de toetsen van CITO uit Arnhem. De 
leerlingen hoeven hiervoor niet extra te 
oefenen thuis. De beste voorbereiding 
bestaat uit gezond en uitgerust op school 
komen. De uitslagen van de toetsen geven 
een beeld van de prestaties van de kinde-
ren. De resultaten worden besproken in 
het team en met de ouders op de spreek-
avond/middag. Januari/februari is de 
eerste toetsperiode van het schooljaar, in 
juni volgt de tweede.

Boekenwebshop Daan Nijman 
Sinds enige tijd 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 kinderboeken wil-
len aanschaffen, denkt u dan via deze weg 
even aan ons?

Flessen-inzamelactie OBS Het Palet
Na een aantal jaren op de Molendag pan-
nenkoeken te hebben verkocht, slaan we 
dit jaar een keertje over. We hebben als 
vervanging hiervoor een flessen-inzamel-
actie bedacht om geld binnen te halen voor 
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onze school. Dit wordt georganiseerd door 
de Oudervereniging van Het Palet.

Vanaf 7 januari staat er bij school een grote 
container waar statiegeld flessen ingele-
verd kunnen worden. En na de gezellige 
feestdagen heeft iedereen ongetwijfeld wel 
een paar lege flessen om zo een steentje bij 
te dragen voor school! Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om ze zelf op school af te 
geven schiet u dan één van de schoolkin-
deren aan? 

Alvast bedankt!

Middenbouw
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PLUS DE WEERD
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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

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
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Groep 1 en 2
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Verenigingsnieuws

Vrouwenvereniging Roderwolde e.o.

STEM OP ONS STEM OP ONS STEM OP ONS

De Vrouwenvereniging Roderwolde 
e.o. doet ook dit jaar weer mee aan de 
Rabobank Clubkas Campagne.

Van zaterdag 9 februari tot en met donder-
dag 28 februari 2019 mogen klanten van 
Rabobank Noordenveld West Groningen 
vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete 
clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde 
club. Elke stem is geld waard! De waarde 
van een stem wordt bepaald door het totaal 
beschikbare bedrag van € 100.000,- te 
delen door het totaal aantal uitgebrachte 
stemmen. De Vrouwenvereniging ont-
vangt het aantal op ons uitgebrachte 
stemmen maal het bedrag dat een stem 
waard is. 

Het is voor ons belangrijk om zoveel 
mogelijk stemmen te vergaren. Het zou 
fantastisch zijn als U en Uw familie en 
vrienden stemmen geven aan ons tijdens 
de Rabobank Clubkas Campagne van 
Rabobank Noordenveld West Groningen.

Kijk voor meer info over de Rabobank 
Clubkas Campagne op www.rabobank.nl/
nwg

STEM OP ONS STEM OP ONS STEM OP ONS

Peuterspeelzaal Dreumes

Vanuit de peuterspeelgroep en de BSO de 
Boemerang wens ik iedereen nog de beste 
wensen en alle goeds voor het nieuwe jaar 
toe!

We hebben de eerste week net gehad, en 
ons thema is winter. De winter lijkt vooral 
veel op de herfst met de vele regen, maar 
toch ben ik blij te kunnen melden dat we 
op vrijdag nog hebben buiten gespeeld.

Ik heb voorgelezen uit: Benjamin wolle-
pluis en Bobbi in de winter, we hebben het 
gehad over vuurwerk en ook vuurwerk 
gemaakt dmv het stempelen met een wc 
rolletje. Het effect daarvan is heel apart.

Verder hebben we een sneeuwpop gemaakt 
en met onze vingers sneeuw gestempeld.
dat gaf een mooi resultaat. Deze week 
mogen we een nieuw jongetje op de BSO 
verwelkomen: Jasper Kregel. We wensen 
hem een fijne tijd toe met ons op de BSO.

In de nabije toekomst hebben we een voor-
leesontbijt waarbij ik ga voorlezen uit: een 
huis voor Harry en daarna genieten we 
van een heerlijk ontbijt.

Groetjes van Peuterspeelgroep en BSO de 
Boemerang
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Dorpshuis

Terugblik
Het jaar is in volle vaart begonnen en als 
u deze Wolmer leest zit de maand januari 
er al weer bijna op… Toch even een terug-
blik op de afgelopen maand en alvast een 
uitnodiging voor wat komen gaat.

Oliebollenactie en borrel
Oudejaarsdag hebben we de 
Oliebollenactie gehad, met deze keer olie-
bollen van Bakker van Esch (uit Peize). Ze 
smaakten weer prima. En met de hulp van 
vele extra  handen ging het in zakken doen 
en het uitventen snel. Dank daarvoor.

Ook op oudejaarsdag en wel in de mid-
dag tot een uur of 19.00, was de sfeervolle 
‘borrel’ in het dorpshuis. Vele bekende 
en (nog) onbekende gezichten mochten 
we verwelkomen voor een hapje en een 
drankje. De jongens buiten hadden het 
druk en gezellig met carbidschieten en 
de jonge kinderen hadden veel speelple-
zier in de sportzaal. Ondertussen konden 
de dorpshuisbezoekers elkaar (beter) 
leren kennen, bijpraten en gezellig het 
jaar afsluiten. De oliebollen, nootjes en 
frituurhapjes vonden gretig aftrek. De 
oudejaarsborrel is een mooie traditie 
inmiddels.

Friese lange afstandlopers
Dan was er op zaterdag 12 januari al 
weer onze eerste activiteit, namelijk de 
FLAL (Friese lange afstand lopers) wan-
deltocht kwam door het dorp en had een 
stempelpost in het dorpshuis. Ruim 450 
deelnemers kwamen voorbij en wilden 
graag koffie en/of thee met soms wat lek-
kers erbij. Aangezien het weer niet echt 
meewerkte, het regende stevig, was het 
aantal deelnemers nog karig volgens de 
organisatie. Wij nemen ons petje af voor 

deze doorzetters van de 25 en 35 kilo-
metertocht.. Het schoonmaken was even 
een werk met zoveel gras en modder in de 
sportzaal en rest van het dorpshuis, maar 
de opbrengst was top. Extra dank voor 
Grietje ter Steege en Femmy Bathoorn in 
deze.

18 januari: Pub Quiz
Dan staat de 2e Pub Quiz op 18 janu-
ari op de agenda en daarna de 
Toneelvoorstellingen van de Woldbloem. 
Komt allen het is zeer de moeite waard!

Aankondigingen
En voor het dorpshuis nu alvast een aan-
kondiging voor in maart. We hebben de 
donateursvergadering op woensdag 13 
maart 2019, vanaf 20.30 uur, in de kantine 
dorpshuis. U krijgt een overzicht van onze 
bezigheden, financiën en toekomst ver-
wachtingen. U bent meer dan welkom om 
mee te praten en mee te denken.

En daarna op zaterdag 16 maart, van 09.00 
uur tot 12.00 uur, staat de ‘NL Doet’ dag 
op het programma. Graag zien we dan veel 
hulptroepen komen om ons mee te hel-
pen met de (buiten) schoonmaak klussen, 
tuinonderhoud en een nieuwe bestrating 
te maken voor de vuilcontainers. Ook 
daar bent u meer dan welkom als vrijwil-
liger om samen met de bestuursleden van 
het dorpshuis deze klussen te klaren. Vele 
handen maken licht werk nietwaar?
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Sportverenigingen maken kans op € 1.000,- tijdens Sportgala Drenthe 

De Rabobank publieksprijs wordt dit jaar 
uitgereikt aan de sportvereniging met dé 
trots van Drenthe 

Maandag 11 maart 2019 is het Sportgala 
Drenthe in de Nieuwe Kolk in Assen met 
de traditionele verkiezing van de sport-
man, sportvrouw, sportploeg en het 
sporttalent van Drenthe in 2018. Voor het 
tweede jaar wordt de Rabobank publieks-
prijs uitgereikt aan een sportvereniging in 
Drenthe. We zijn op zoek naar de sport-
vereniging die dé trots van Drenthe in 
huis heeft; de leukste trainer, de stoer-
ste terreinman, de gezondste kantine, de 
beste materiaalman, het duurzaamste 
clubgebouw of de meest actieve leden. 
Verenigingen kunnen zich inschrijven door 
een filmpje van maximaal een minuut in 
te sturen. De uiteindelijke winnaar wordt 
gekozen door de aanwezigen in de zaal tij-
dens het Sportgala.

Drenthe is trots op haar (top)sporters en 
het Sportgala is de gelegenheid om deze 
sporters in het zonnetje te zetten. Iedere 
gemeente levert haar sportman, sport-
vrouw, sporttalent en sportploeg aan. Deze 
winnaars zijn automatisch genomineerd 
voor het provinciale Sportgala op 11 maart. 
Daarnaast is de breedtesport belangrijk in 
Drenthe en spelen de sportverenigingen 
een belangrijke maatschappelijke rol in 
de gemeenschap. Ze zijn in veel gevallen 
het kloppend hart van sport en bewegen, 
maar vooral ook van het sociale leven 

van de inwoners. De Rabobank vindt de 
maatschappelijke waarde van sport en 
het stimuleren van de breedtesport en de 
jeugd een belangrijke factor en verbindt 
daarom haar naam aan de publieksprijs.

Procedure en voorwaarden
In een filmpje van maximaal 1 minuut 
laat de vereniging zien waarom zij de 
publieksprijs verdient. Uit het filmpje moet 
blijken wat dé trots van de sportvereni-
ging is. Is de vereniging maatschappelijk 
betrokken? Hebben ze een bijzonder 
vrijwilligersbeleid? Of speelt duurzaam-
heid, de gehandicaptensport of fair play 
een belangrijke rol? Alle filmpjes worden 
geplaatst op de Facebookpagina en het 
YouTube kanaal van Sportgala Drenthe. 
Een onafhankelijke jury, bestaande uit 
(oud)topsporters, journalisten en de 
Rabobank, kiest de top 3. Deze top 3 wordt 
uitgenodigd op het Sportgala. Door middel 
van live voting in de zaal kiest het publiek 
die avond de uiteindelijke winnaar van de 
Rabobank Publieksprijs. Meedoen? Kijk 
voor meer informatie op en de voorwaar-
den op sportgaladrenthe.nl/publieksprijs.

Het Sportgala wordt mede mogelijk 
gemaakt door SportDrenthe, Provincie 
Drenthe, de Drentse Rabobanken, media-
partners RTV Drenthe en Dagblad van het 
Noorden en de gemeenten Hoogeveen, 
Emmen, Assen, Noordenveld, Aa en 
Hunze, De Wolden, Borger-Odoorn, 



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

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

        
        

 
 

 
FOKKO  RIJKENS 
 
Hoofdstraat 80, Roderwolde 
 
Kunstenaar/Curator/Docent 
 

 

 
 
Fokko Rijkens is kunstenaar en geeft cursussen in Roderwolde.  
Fokko organiseert plaatselijke, maar ook internationale  
tentoonstellingen en kunstevenementen(zie Website/Facebook) 
 
www.fokkorijkens.nl  
06-12622511, info@fokkorijkens.nl 
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Energiek Roderwolde

Inventarisatie Energiek Roderwolde komt 
eraan
Klimaat en energie zijn de laatste weken 
weer volop in het nieuws. Daarbij gaat er 
steeds meer om wat de burger (u en ik 
dus) daarvan gaat merken, vooral in onze 
portemonnee. Er wordt van alles geroe-
pen, maar wat zeker is, de energieprijzen 
stijgen hard. U zult dat deze maand zeker 
merken en de verwachting is dat zich dit 
de komende jaren herhaalt. Des te meer 
reden dus om eens serieus naar uw ener-
giegebruik te kijken. Want besparen wordt 
steeds lonender.

We willen graag weten wat we nu met zijn 
allen aan energie gebruiken. Dat is èèn 
van de redenen waarom het platform de 
komende maanden alle deuren bijlangs 
gaat. We willen graag een beeld krijgen 
van het totale energiegebruik, zodat we 
onze doelen voor besparing en opwek 
van duurzame energie ook goed kunnen 
berekenen. Verder willen we natuurlijk 
weten wat u zoal aan uw huis gedaan heeft 
en nog van plan bent te gaan doen. De 
leden van het platform komen het alle-
maal bij u aan de deur uitleggen. In de 
flyer die u dan krijgt en op de website 
www.energiekroderwolde.nl is nog meer 
informatie te vinden. Als u mee wilt doen 

(dat is geheel vrijblijvend) dan krijgt u 
een tweede bezoeker; een student van 
de Hanzehogeschool. Studenten gaan de 
echte inventarisatie voor ons uitvoeren. 
Zij komen met een vragenlijst. In de flyer 
geven we al aan hoe zich op deze inventa-
risatie het beste kunt voorbereiden, dan 
hoeft het niet lang te duren. We hopen wel 
dat u meedoet, want na de inventarisatie 
willen we u ook graag komen informeren 
over uw situatie en uw mogelijkheden om 
energie te besparen, zonnepanelen etc. 
Daarover een volgende keer meer!

Tot slot: In het platform is al een paar keer 
gesproken over de openbare verlichting; is 
er te veel, te weinig, staan de masten op de 
goede plek, zitten overal al ledlampen in 
en zijn er ook mogelijkheden om bijvoor-
beeld te dimmen, ofwel, kunnen we hier 
ook energie besparen? Een thema dat we 
ook meenemen in de inventarisatie, om 
erachter te komen hoe u daar over denkt. 
U kunt nu al meedoen aan de poll op onze 
website!

 Heeft u vragen over Energiek 
Roderwolde, mail dan Jeroen Niezen: 
jeroen@noordseveld.nl
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IJsvereniging Roderwolde e.o.

Het dak gaat er af!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Zoals we in december in de Wolmer al 
hebben gemeld zijn we bezig om geld 
te verkrijgen voor de sanering van ons 
asbestdak.

Een  actie waar we aan deelnemen is de 
Rabobank Clubkas Campagne . 

Vanuit de IJsverenging zijn we druk 
doende om de actie onder de aandacht 
te brengen van leden van Rabobank 
Noordenveld West Groningen. Alleen 
zij kunnen namelijk stemmen. Geen lid = 
geen stem. 

Wij hebben op de 5 publicatieborden in 
Roderwolde, Foxwolde en Sandebuur fly-
ers aangebracht waarin we de Rabobank 
Clubkas Campagne onder uw aandacht 
brengen. 

Wat doet de Rabobank om de actie onder 
de aandacht te brengen bij haar leden?
h Via haar ledenmagazine.
h Via sociale media
h Via het beschikbaar stellen van 

promotiemateriaal

h Alle leden van de Rabobank 
Noordenveld West Groningen ontvan-
gen een uitnodiging in de brievenbus 
om hun stem uit te brengen. 

Wilt u wat meer weten dan u dat vinden op 
de site: www.rabobank.nl/nwg

Tevens hebben we aanvragen voor onder-
steuning uitstaan bij Essent en Univé. Deze 
aanvragen zijn nog in behandeling. 

De IJsvereniging zal u op de hoogte blijven 
houden van de stand van zaken rond de 
actie: “het dak gaat er af”.

Willen jullie stemgerechtigde vrienden en 
kennissen vragen om op de IJsvereniging 
Roderwolde e.o. te stemmen?
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Rowolmer Archief

Berigt 51: het waterschap Roderwolde 
Oudere mensen herinneren zich ongetwij-
feld de aardrijkskundelessen op school, 
waar meester vertelde dat we de provincie 
Drenthe het beste kunnen vergelijken met 
een omgekeerd soepbord: in het midden 
hoog en aan de buitenkant laag. Zo was het 
ook in werkelijkheid, het gebeurde maar 
al te vaak dat hele gedeelten van het land 
om Roderwolde en Foxwolde onder water 
kwamen te staan. Met name door de ver-
veningen in het gebied van Smilde, in de 
kolonies, gevoegd bij de bekadingen in de 
stad Groningen, werd de toestand in het 
midden van de vorige eeuw in het stroom-
gebied van het Lieverse- en Peizerdiep 
snel slechter. Niet alleen ‘s winters, ook in 
andere natte tijden leverde de hoge water-
stand grote schade op voor de hooilanden. 
In de Drentse Courant van zaterdag 11 
augustus 1855 lezen we de volgende 
noodkreet: 

Roden: “Tengevolge van den veelvuldig 
gevallen regen zijn de hooilanden hier en 
vooral op de Roderwolder- en Peizermade 
aan eene zee gelijk; het is bijna niet te gelo-
ven dat in zoo korten tijd er zooveel water 
is gevallen; vurig wordt hier naar droog 
weeder verlangd, vooral door hen die hun 
hooi nog niet hebben ingezameld. Velen 
zijn er, die het hooiland voor een hoogen 
prijs gepagt hebben, en wier hooi thans 
geheel onder water bedolven is. De toe-
komst voor dezulken is waarlijk donker; 
geen hooi en bovendien de pacht betalen. 
Zij kunnen hun vee verkoopen, maar hoe 
dan nieuw vee weeder te krijgen? Hun 
eenige hoop is op de lankmoedigheid van 
den verpachter”.

Ingrijpende maatregelen waren dus wer-
kelijk hard nodig. Al in 1830 bestonden 

er plannen in Roderwolde om het gebied 
ten noorden van het dorp in te polderen. 
Onenigheid over de financiële aspecten 
van de zaak stond de realisering hiervan 
jarenlang in de weg. In 1852 werd uit-
eindelijk van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe de goedkeuring ontvangen om 
met de inpoldering van ± 140 ha. te begin-
nen en een windwatermolen te bouwen. 
De Staten stelden voor om de Kerksloot 
en de Matsloot voor de afwatering te 
gebruiken. De molen werd gebouwd aan 
de zandweg, die nu loopt van de Hooiweg 
westelijk naar Sandebuur. Vóór de aanleg 
van de “nieuwe weg”, was de molen alleen 
bereikbaar door de weilanden achter het 
kerkhof. Weer of geen weer, de enige 
mogelijkheid om de molen te bereiken was 
de “weg” over de smalle vonders!

Dan wordt in 1863 het waterschap 
“Roderwolde” opgericht, één van de oud-
ste waterschappen van Drenthe, gelijk 
met de “Vereenigde Polders van Nijeveen 
en Kolderveen” en de polder “Zuidlaren”. 
Gedeputeerde Staten stelden een 
Reglement op dat door het Bestuur van het 
nieuwe waterschap op de vergaderingen 
aan de ingelanden bekend gemaakt moest 
worden. De bestaande polder werd met 
ruim 100 hectare uitgebreid en besloeg 
het vruchtbaarste gedeelte van het oude 
Roderwolde 

Enkele leden van het eerste voorlo-
pige Bestuur waren A. Luinge en J. J. 
Venekamp; uit de notulen van 1893 kan 
men afleiden dat het toenmalige volledige 
bestuur bestond uit: Albert Rademaker 
(voorzitter), Floris Aukema sr. (secre-
taris-penningmeester), Jan Boer, Jan 
Middendorp en Derk Papenburg. De 
bestuursleden werden gekozen door de 
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stemgerechtigde ingelanden en moes-
ten om de vijf jaar worden herkozen met 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten. De 
vergaderingen vonden tweemaandelijks 
plaats en werden van te voren aangekon-
digd door aanplakbiljetten, die altijd aan 
dezelfde bomen en achter het raam van 
logement Hoff in “Het Roode Hert” wer-
den opgehangen. Het Bestuur had dit 
logement als vaste vergaderplaats gekozen. 
Floris Aukema sr., vader van Roel Aukema, 
de latere voorzitter van het nieuwe water-
schap Matsloot-Roderwolde, was vanaf 
1893 tot het einde van het bestaan van 
“Roderwolde” in 1933 de secretaris-pen-
ningmeester van het Bestuur!

(dit Berigt is onderdeel van een serie artikelen 
uit het boek “Rowol Toendertied”)

Verzoek van het Rowolmer Archief
Niet zo lang geleden konden vereniging 
met een rekening bij de Rabobank elk jaar 
op aanvraag een leuk bedragje ontvan-
gen als donatie van de Rabobank. Sinds 
2018 moeten we daar meer moeite voor 
doen door de instelling van de “Clubkas 
campagne”.

Alle leden van de Rabobank “Noordenveld-
West-Groningen” kunnen jaarlijks 
stemmen op verenigingen van hun keuze 
en u voelt het al aankomen: hoe meer 
stemmen, hoe hoger de bijdrage. De 
waarde van elke stem was vorig jaar onge-
veer 3 euro met een startbonus van 100 
euro.

Binnenkort ontvangen de Rabo-leden 
een stemcode waarmee in februari via 
internet (daar heb je het weer…) gestemd 
kan worden. Met 1 stemcode kunnen 
vijf “stemmen” worden uitgebracht, met 
maximaal twee stemmen voor elke deelne-
mende vereniging.

Nu is onze computer in het archief al meer 
dan 10 jaar oud. Vervanging komt dichter-
bij en daarom hebben we daarvoor graag 
wat achter de hand. U begrijpt dat wij dus 
ook meedoen aan deze actie en ons ver-
zoek aan u zal duidelijk zijn: stem ook op 
ons alstublieft!

Nog een tip: wie wel een stemcode ont-
vangt, maar zelf niet achter de computer 
kan of wil gaan zitten, mag het stemmen 
ook door iemand anders laten doen.

Jacobskerk Roderwolde

Wat hebben we weer mogen genieten de 
afgelopen kerstperiode. Het begon alle-
maal op 18 december met de Kerstmiddag 
voor belangstellenden. Na de bijeenkomt 
in de Jacobskerk waar we samen  kerst-
liederen zongen en luisterden naar een 
verhaal van ds. Walter Meijles  zetten we 
ons samenzijn voort in het Jeugdgebouw. 
Hier werd, zoals elk jaar, na de kof-
fie en thee met iets lekkers, door Annie 
Scheepstra een mooi kerstverhaal voor-
gedragen.  Daarna stond er een heerlijk 
broodbuffet klaar waar we met elkaar van 
hebben genoten. Waarna iedereen rond  
18.00 uur huiswaarts ging.

Op 21 december werd door de kinderen 
van OBS “Het Palet” het kinderkerstspel:              
“Weet je wel …..”   opgevoerd. Tijdens het 
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verhaal door ds. Walter Meijles vertelde 
speelden de kinderen het kerstverhaal.  
Deze keer vertelden de mensen uit een 
levensgrote kerststal het kerstverhaal aan 
de “gewone” mensen op het plein. Dat was 
niet gemakkelijk. Maar gelukkig lukte het 
!!! De kinderen speelden ook dit jaar weer 
zonder dat ze van te voren teksten hadden 
geleerd. Ook het publiek deed  interactief 
mee aan het kerstspel. Daarnaast werd er 
natuurlijk gezamenlijk gezongen en kreeg 
iedereen warme chocolademelk met iets 
lekkers. Wat fijn dat we dit in Roderwolde 
als kerk en kinderen van de school elk jaar 
weer samen kunnen organiseren !!

En op 24 december natuurlijk de traditi-
onele Kerstnachtdienst.  Wat fijn dat er 
weer zoveel mensen samen kwamen om  
in de Jacobskerk deze dienst bij te wonen. 
 Kw. Tineke de Kleine leidde de dienst en 
Muziekvereniging “Oranje”  begeleidde de 
liederen.

Als u dit leest hebben we elkaar in 
Roderwolde ook een goed nieuw jaar 
gewenst. Na de dienst van 13 januari 
waarin Ds. Walter Meijles voorging kon 
iedereen onder het genot van een hapje en 
drankje elkaar de hand schudden. Ik ben 
er van overtuigd dat dit weer een gezellig 
samenzijn is geweest.  Wij wensen ieder-
een een gezegend en gezond 2019 toe en 
hopen u / jou / jullie te ontmoeten tijdens 
één van de diensten in de Jacobskerk.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Het is al tieden leden, dat er bej het toen 
nog Nieuwsblad van het Noorden gehe-
ten, dagblad een columnist was, die Nico 
Scheepmaker heette. In ein van zien 
colums was hej neisgierig naor het aantal 
electriese apperaoten die destieds gebroekt 
wuren in en um hoes. Hej kwam tot 49, 
maor in de reacties van de lezers daorop, 
steeg gestieg het aantal tot ver boven de 
honderd. Non wol ik dat ok nog wal ies 
een keer oetproberen, um te kieken of dat 
aantal in de loop der jaoren ok meer wor-
den is. Ik schrief nou op, wat mej te binnen 
schöt en as ik dan wat vergeten bin, hoop 
ik dat jullie ok die deurgeeft. Dat kan via: 
de.wolmer@gmail.com.            

1.koelkast, 2.oven, 3 inductiekookplaat, 4 
magnetron, 5.mixer, 6. blender, 7. elec-
trisch mes, 8. broodrooster, 9. tostiijzer, 
10. gourmetstel, 11 waterkoker, 12 warm-
houtplaat, 13. wasmachine, 14.  centrifuge, 
15. föhn, 16. radio, 17. cd speler, 18.video-
speler, 19. t.v. 20. laptop, 21. computer, 
22. i-pad, 23 i-phone, 24. smartphone, 25. 
tablet, 26. verlichting, 27. schemerlamp, 28. 
theelicht, 29. kerstverlichting, 30. tl buis, 
31, looplamp, 32. bouwlamp, 33. stofzuiger, 
34. kruimeldief, 35, strijkijzer, 36, air frijer 
37, tandenborstel, 38. koffiezetapparaat, 
39. grasmaaier, 40. strimmer, 41. bladbla-
zer, 42. heggenschaar, 43. zaagblad, 44. 
boormachine, 45. pneumatische boor, 46. 
flymo, 47. oplader voor accu’s, 48. oplader 
voor i-phones e.d. , 49.oplader voor batte-
rijen, 50. wafelijzer 51.kniepertiesijzer, 52 
diaprojector, 53. filmtoestel, 54. telefoon, 
55.electr. kacheltje, 56. voetenverwarmer, 
57. electr.deken, 58. electr. wekker,

Welke dingen bint der nog meer?
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RECEPT VAN DE MAAND

Champignoncurry 
met doperwten 

Sonja Meijer

Vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen.

500 gram kastanjechampignons
1 grote ui
2 knoflookteentjes
ca. 2 cm verse gemberwortel
30 gram boter
3 eetlepels yoghurt
1 eetlepel tomatenpuree
2 theelepels gemalen koriander (ketoembar)
150 gram doperwten (diepvries)
zout, chilipoeder
75 gram ongezouten cashewnoten
3 eetlepels gesnipperde koriander of 
peterselie

h Champignons halveren of in vieren snij-
den. Kleine heel laten.
h Pel en snipper de ui en de 

knoflookteentjes.
h Schil de gemberwortel en snijd hem in 

stukjes.
h Pureer de ui, knoflook en gember met 3 

eetlepels water tot een glad mengsel in 
een keukenmachine. 
h Verhit de helft van de boter in een wok 

of een andere geschikte pan en roerbak 
de champignons ongeveer 3 minuten. 
Doe ze daarna in een kom en veeg de 
pan schoon.
h Verhit de rest van de boter en roerbak 

de uienpuree ongeveer 3 minuten. Voeg 
lepel voor lepel de yoghurt toe en bak 
elke lepel ongeveer 30 seconden mee.
h Roer de tomatenpuree en de gemalen 

koriander erdoor. Voeg de doperwten, 
3 dl water en de champignons met hun 
vocht toe. 

h Breng het geheel al roerende aan de 
kook en laat het gerecht ongeveer 5 
minuten zachtjes pruttelen.
h Breng de curry op smaak met zout en 

chilipoeder, schep de noten erdoor en 
strooi de gesnipperde koriander (of 
peterselie) erover.  

Lekker met rijst en komkommersalade. Ik 
heb trouwens zelf geen pasta gemaakt van 
de ui, knoflook en gember. Teveel werk.

Het woord van het jaar 2018

De keuze voor het woord van het jaar 2018 
bij Van Dale is geworden: blokkeerfries.

Dit woord kreeg met 35% van de stem-
men de voorkeur boven: yogasnuiver en 
mangomoment. 

Bij Het Genootschap Onze Taal werd een 
ander woord gekozen, nl. laadpaalklever. 
Blokkeerfries werd hier 2e en vlieg-
schaamte 3e.

In België  kwam moordstrookje als eerste 
uit de bus.

Ook in Drenthe wilde men niet achterblij-
ven. Tot het mooiste woord van 2018 werd  
gekozen: veraldereerd, wat verbijsterd 
betekent. Dit woord werd verkozen boven: 
neutelig (verdrietig), kleraosiegeut (kle-
dinggoot) en zwienepriester(smeerlap).
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NATUUR EN OMGEVING

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

De feestdagen en jaarwisseling zijn nog 
maar net achter de rug en gelukkig voor 
fauna en huisdieren is de herrie van vuur-
werk en carbidgedreun weer verstomd. 
Halverwege januari staat dan de deadline 
voor het inleveren van de kopij voor de 
Wolmer al weer voor de deur. Na zeven 
jaar ruim 70 stukjes schrijven over de 
natuur vraag ik mij af of ik wel op deze 
voet door kan gaan en steeds weer ori-
ginele en interessante verhaaltjes kan 
bedenken. Het natuurgebied De Onlanden 
vormt een prachtig stuk natuur, maar 
er gebeuren natuurlijk niet elke maand 
spectaculaire dingen. Om die reden zal het 
artikel Natuur in De Onlanden iets anders 
van karakter worden. Ik wil proberen om 
per aflevering één onderwerp te behande-
len, dat wil zeggen één plant of dier, of één 
natuurfenomeen.

Winterbloeiers
Het is januari en het natuurverschijnsel 
waarover ik wil schrijven is de winterbloei. 
Veel dieren bevinden zich momenteel in 
een winterslaap en van veel planten is het 
bovengrondse deel afgestorven en groten-
deels verteerd. Er zijn echter ook planten 
waarvan de groei in de winter niet stil-
staat en die zelfs in de winterperiode gaan 
bloeien. Ik heb het dan niet over “bloemen” 
op de ramen, want die hebben we door 
het ontbreken van strenge winters, maar 
vooral door centrale verwarming en dub-
bele beglazing tegenwoordig (bijna) niet 
meer.

“Vroeger waren de winters veel kouder” 
hoor je vaak, maar is dat wel waar? Jac. P. 
Thijsse, beroemd natuuronderzoeker, bij 
de ouderen onder ons nog wel bekend 

van de beroemde Verkadealbums over de 
natuur, schreef ruim 100 jaar geleden al 
het volgende citaat: “Nu nadert de kersttijd 
reeds en nog altijd wil het geen winter wor-
den. Sint Nicolaas wordt langzamerhand een 
bloemenfeest waaraan elk idee van sneeuw en 
ijs vreemd is en slechts eens in de tien jaar is 
op den vijfden december een paar schaatsen 
een passend geschenk”. Blijkbaar was het in 
die tijd ook lang niet altijd echt winter.

Ook dit jaar kunnen we weer spreken van 
een zgn. “voorlente”.  Meestal komt de lente 
na de winter, maar soms lijkt die volgorde 
omgedraaid. Zoals dit jaar van half decem-
ber tot begin januari, toen er temperaturen 
gemeten werden, die normaal zijn voor 
de eerste helft van april, gemiddeld zo 
rond de 8 graden. Planten reageerden daar 
direct op, zodat in december/januari al 
veel groeide èn bloeide wat eigenlijk pas in 
maart zou mogen bloeien. Zo liepen rond 
Kerst en oudjaar ook al mensen te niezen 
en te tranen vanwege elzenpollen in de 
lucht. Ook sommige exemplaren van een 
andere vroegbloeier onder de bomen, de 
hazelaar, werden al voor de kerst in bloei 
gezien.

De bloeiwijze van hazelaar en els noemen 
we éénhuizig, omdat de mannelijke en de 
vrouwelijke bloemen zich gescheiden op 
dezelfde plant bevinden. Bij deze vroeg-
bloeiers zijn er voor de bestuiving (nog) 
geen insecten beschikbaar, want daarvoor 
is het in de maanden februari/maart nog 
te koud. De vrouwelijke bloem wordt dan 
ook niet door insecten, maar  door de wind 
bestoven. De onmiddellijke nabijheid van 
de mannelijke bloem is dus noodzakelijk.



 De Wôlmer  januari 2019  pagina 21

Hazelaarkatje (met vrouwelijke rode bloemetjes)

Bij de eerste bloeiende bloemetjes in het 
vroege voorjaar, denken we natuurlijk 
direct aan sneeuwklokjes, maar dat klopt 
niet helemaal. Er is een plant die nog eer-
der bloeit, het nieskruid. Het (stinkend) 
nieskruid, ook wel wrangwortel genoemd, 
valt niet op als hij bloeit, want de bloem 
is groen van kleur en hij is zeer zeldzaam. 
Bovendien is het geen inheemse plant, 
maar dat is het sneeuwklokje ook niet!  

   

Elzenkatje 

Al snel na het sneeuwklokje volgen dan 
klein hoefblad, speenkruid, kornoelje en 
sleedoorn. (natuurlijk  ook krokus en narcis, 
maar dat zijn echte tuinplanten). Van de 
narcis bestaat er trouwens een wilde vari-
ant, die je in bosranden kunt aantreffen. 
De wilde narcis bloeit vaak iets later dan 
de gekweekte soort.

Wilde narcis  (foto Klaas Dijkstra)Stinkend nieskruid Sneeuwklokje



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

boekhandel 
daan nijman



 De Wôlmer  januari 2019  pagina 23

VAN ONDER DE WIEKEN

Al weer een nieuw jaar, maar toch even terugkijken 
Dirk Magré

Gebeurtenissen in december
De molen beleeft een behoorlijk rustige 
periode, maar toch is er nog wel een en 
ander te melden. We zijn blij dat de molen 
ook in deze tijd van het jaar belangstellen-
den kan begroeten.

Kerstboom voor de molen
Ook dit jaar is het weer gelukt. Via Tanja 
Haseloop van de Noordenveldse Uitdaging 
hebben we een kerstboom cadeau 
gekregen. 

Medewerkers van Hoveniersbedrijf Albert 
de Boer uit Peize kwamen op 7 decem-
ber de boom voor de molen afleveren. Hij 
is netjes op zijn plaats gezet en diezelfde 
avond stond de molen weer mooi verlicht 
in Kerst sferen.

Kerstdiner
Op eerste Kerstdag was de platte omgeto-
verd tot een huiskamer waar een van de 
bewoners van Roderwolde het Kerstdiner 
met familie vierden. Dus ook daarvoor is 
de molen geschikt (zonder de molen zelf te 
bezoeken).

Afsluiting molenjaar
De Molenstichting Drenthe viert sinds een 
aantal jaren aan het eind van het jaar een 
jaarafsluiting. Dit is steeds in een van de 

molens die onze provincie rijk is. Dit jaar 
viel de eer aan Woldzigt. Vanaf 2 uur ’s 
middags waren de genodigde welkom om 
de molen te bezichtigen en om 3 uur begon 
het “officiële” gedeelte. Achtereenvolgend 
kwamen aan het woord:

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

boekhandel 
daan nijman
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h Geert Roeles, voorzitter Molenstichting 
Drenthe;
h Harm Jansen in de hoedanigheid van 

voorzitter van de afdeling Drenthe van 
het Gilde van Vrijwillige Molenaars;
h Dirk Magré (ik dus), als vertegenwoor-

diger ven het bestuur van Stichting 
Olie- en Korenmolen Woldzigt en als 
molenaar.

Daarna was er tijd voor een hapje (o.a. de 
oliebollen vonden gretig aftrek) en een 
drankje (hier viel de Glühwein zeer goed 
in de smaak).

Omwentelingen en bezoekersaantal
Aan het eind van het jaar geven we aan 
de Drentse Molenstichting het aantal 
omwentelingen van de molen door (dank 
zij een verzegelde teller op de bovenas in 
de molen wordt automatisch bijgehouden 
hoeveel rondjes de wieken steeds hebben 
gedraaid).

Doordat uw molenaar vanaf mei 2018 met 
pensioen is en daarmee ook minder op 
doordeweekse dagen de molen laat draaien 
en ook doordat de molen afgelopen najaar 
zo’n 3 maanden zonder borden in de wie-
ken en zeilen aan de wieken heeft gestaan, 
hebben we helaas maar 69.501 omwente-
lingen kunnen noteren (in 2017 was dit 
nog 175.952 omwentelingen).

Met betrekking tot de bezoekersaantallen 
noteerden wij 1164 betalende bezoekers 
(individueel en in groepsverband samen-
geteld) en ruim 500 gratis bezoekers (m.n. 
tijdens de Open Monumentendagen). In 
2017 werden in totaal nog zo’n 1500 toe-
gangskaartjes verkocht. In 2018 kwamen 
om voor ons onduidelijke reden ook veel 
minder schoolgroepen de molen bezoeken 
(vaak op doortocht naar schoolkamp).

6 januari 2019 Lions “De Groote Griet”
In dit net begonnen jaar mochten we ons al 
weer verheugen op de belangstelling van 
de vrouwen Lions groep “De Groote Griet” 
uit Groningen. In samenwerking met Het 
Rode Hert (dankjewel Bien) konden we 
een leuk arrangement aanbieden.

Ook zeker zijn we grote dank verschul-
digd aan Wil Schröder en Lia Snoek. Een 
groot deel van de Lions heeft o.l.v. Wil 
een wandeling naar de Kleibosch gemaakt. 
Een heel klein deel o.l.v. Lia naar het 
Groot Waal. Dat alles werd gecombineerd 
met een molenbezoek met rondleiding 
en daarna vertrokken de dames met hun 
aanhang (partners, maar ook een aantal 
kinderen en honden) naar Het Rode Hert 
voor een prima verzorgde lunch.

Met een zakje pannenkoekmix van de 
molen in hun handen zijn de deelnemers 
enthousiast weer naar huis gegaan.

Opleiding Molengidsen
Op maandag 14 januari zijn we met 4 
enthousiastelingen begonnen met de oplei-
ding Molengidsen.

Het programma bestaat uit:
h In totaal 4 cursusavonden
h Een keer meelopen met de molenaar op 

de dag van olieslaan (2 febr. of 2 mrt.);



 De Wôlmer  januari 2019  pagina 25

h Een terugkomavond: ervaringen uitwis-
selen en cursus afsluiting met uitreiking 
certificaat.

Van de 4 deelnemers komen er 3 uit 
Roderwolde en 1 uit Roden. We hopen 
dat we ze met deze cursus zó enthousiast 
maken dat ze weer een mooie aanvulling 
op onze groep vrijwilliger zullen worden.

Van de museumcommissie
De museumcommissie is druk in de weer 
met de voorbereidingen voor de nieuwe 
wisselexpositie in het Graanmuseum. 
Allerlei materialen en documentatie is 
aangevraagd en daar moeten we als het 
eenmaal is ontvangen nog een heel stuk 
werk mee uitvoeren voor de uiteindelijke 
inrichting. Het wordt heel interessant en 
heeft voor een aanzienlijk deel met de his-
torie van Roderwolde te maken.

Natuleum van lijnolie van Woldzigt
Natuleum is een ambachtelijk gestookt 
product dat bestaat uit natuurlijke was-
sen, harsen en oliën voor een sublieme 
bescherming van het buitenhout. Het blijft 
lange tijd flexibel en penetreert zeer goed 
in de meeste houtsoorten. Het heeft een 
uitstekend vochtwerend vermogen.

Doordat Natuleum geen vluchtige oplos-
middelen bevat vindt er geen verlies door 
verdamping plaats en blijft na verwerking 
100% van het materiaal op het hout achter.

Eens in de zoveel tijd leveren wij 150 liter 
lijnolie aan het bedrijf Vliegenthart in Tiel. 
Zij maken hiervan 200 liter Natuleum (dus 
75% is de lijnolie van Woldzigt). Wij kopen 
dat weer in van Vliegenthart. Het Drentse 
Landschap neemt daarvan het overgrote 
deel af. Ongeveer 25% staat bij ons in de 
molen en is daar dus te koop.

Kosten € 20,- per liter. We hebben het 
in bussen van 1 liter en van 2,5 liter.  
Uitstrijkvermogen: ca. 6 m2 per liter.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende 
tijd
h Zaterdag 2 februari 2019 december: 

Eerste zaterdag van de maand: dus 
olieslaan. Molen open van 13:30 – 16:30 
uur.

Voor groepen wordt het momenteel wat 
lastiger een afspraak te maken om de 
molen te bezoeken. De weersgesteldheid is 
daarvoor te onbetrouwbaar. Natuurlijk kan 
dat wel weer voor een bezoek vanaf medio 
april.

Dit kan via de website op de pagina 
“Contact” op www.woldzigt-roderwolde.nl.
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COLUMN

Warme mantra’s
Henk van Kalken

Omdat ik geen reclame wil maken zal ik de 
plaats niet noemen waarheen ik mij begaf 
voor een heerlijk saunabezoek. Er was 
een ‘Aufguss.’ Voor de onwetenden onder 
u: Een geurwater dat op de saunakachel 
gegoten wordt. Daarna wappert de ‘sau-
nameister’ met een doek de verhitte lucht 
naar de badgasten.

Ik zat op de bovenste bank en had het 
warm. Dat moet ook. De saunameis-
ter legde uit dat hij mantra-muziek zou 
draaien om de hartslag te helpen ver-
tragen. Daardoor zou de soms hoog 
oplopende temperatuur weinig invloed op 
de hartslag hebben. Dat klonk heel gerust-
stellend, jammer dat hij eraan toevoegde: 
‘Meestal, tenminste.’ Tegenover mij zat een 
klein meisje van naar mijn schatting een 
jaar of negen op de laagste bank. Volkomen 
onaangedaan door al die roze, glimmende 
lijven in gevarieerde ouderdom zat ze 
ontspannen en met een ernstig gezichtje 
op haar handdoek. Zodra de eerste man-
tra’s door de hete ruimte zweefden vlocht 
ze soepel haar voetjes in elkaar, plaatste 
beide handjes op de knieën en maakte o’s 
met haar duim en vingers. Ze sloot haar 
ogen en kreeg een frons tussen de wenk-
brauwen. De saunameister goot met ritueel 
aandoende bewegingen met verschillende 
schepjes het geurwater op de hete stenen, 
die sissend hun geurige dampen uitspuw-
den. De saunameister, een beetje dissonant 
in zijn geruite schortje, wuifde met een 
toewijding een betere zaak waardig de 
geur naar ons toe. Na een korte pauze 
volgde een tweede opgieting. De mantra-
muziek zweeg, en terwijl de bezoekers zich 
gereedmaakten om naar buiten te lopen 
en een stukje fruit te nuttigen, doorbrak 

het loepzuivere, hoge stemmetje van het 
meisje de stilte. ‘Aaauuuummm…!’ zong 
ze op gedragen toon. Iedereen zat als aan 
de bank genageld. Ze bleef nog een tien-
tal seconden zitten, haalde haar beentjes 
uit de knoop, veerde kwiek overeind en 
liep als eerste de sauna uit naar buiten. 
De blote menigte volgde haar in devoot 
zwijgen. 

AANKONDIGING

Uitnodiging lezing Peter Oosterhof
Jechien Speelman

Voor een ieder die belangstellend is naar 
het verhaal van Peter Oosterhof.

De omschakeling van reguliere naar biolo-
gische melkveehouderij wat betekend dat 
nu precies voor : vee, grasland, omgeving 
en een gezin natuurlijk niet te vergeten.

Geiten wollen sokken aan en met de hand 
melken, koeien buiten en geen kunst-
mest??? Nee. een heel proces van jaren 
en dat is nu net waar Peter ons over komt 
vertellen.

Deze avond wordt georganiseerd door 
Vrouwenvereniging Roderwolde en wij 
nodigen dorpsbewoners graag uit om deze 
avond mee te beleven.
h Datum : woensdagavond 30 januari
h Aanvang : Lezing 20.00 uur 
h Locatie : Café Het Rode Hert 

Graag na 18.00 uur even een tele-
foontje 050-5033222 of mail: 
jechienspeelman@hotmail.com  

Dan kunnen we stoelen klaarzetten.



INTERVIEW

Jannes en Roelie van Zanten 50 jaar getrouwd
Bert Blaauw

Op 24 december jl. waren onze vaste 
Wôlmer-bezorgers in Roden, Jannes en 
Roelie van Zanten, 50 jaar getrouwd. 
Vanwege familieomstandigheden hebben 
ze nu geen feest gegeven. Dat was wel even 
anders in 1968, toen ze elkaar in het oude 
gemeentehuis in Roden, hun ja-woord 
gaven. Traditiegetrouw volgde een groot 
feest, met alles erop en eraan. Je kunt het 
je haast niet voorstellen, maar in die tijd 
stonden er zelfs sigaren en sigaretten op 
tafel voor de gasten. En volgens Jannes, 
waren de glazen, waarin ze werden gepre-
senteerd, na afloop allemaal leeg. Het feest 
vond plaats bij “Haarm Rieks”, oftewel Het 
Wapen van Drenthe.

Roelie werd geboren in Foxwolde, in het 
huis op Roderwolderweg 38 en heeft de 
lagere school in Roderwolde doorlopen, 
terwijl Jannes dat in Roden deed, omdat hij 
is opgegroeid aan het Oosteinde.

In haar jeugd werkte Roelie zaterdags in 
Roden bij cafetaria Vos en bezorgde Jannes, 
voor slager Vos, (inderdaad familie van 
elkaar) die dag wekelijks de vleesproduc-
ten en zo is de vonk overgeslagen.

Jannes is na de lagere school direct aan 
het werk gegaan en na wat los werk hier 
en daar, o.a. bij klompenmakerij Douwes 
in Roden en wasknijperfabriek Kok in 
Nietap, is hij serieus aan de slag gegaan 
bij Theodorus Niemeijer in Groningen 
en daarna was hij tot zijn pensioen werk-
zaam in het Academisch Ziekenhuis 
Groningen. Eerst in de wasserij en later in 
het magazijn. 

Roelie heeft de huishoudschool in Roden 
gevolgd en daarna bij Weijers Groothandel 
in Groningen op het kantoor gewerkt. 
Vervolgens heeft ze vooral ondersteunende 
werkzaamheden in verschillende huishou-
dens verricht. Maar de meeste tijd heeft ze 
doorgebracht als schoonmaakster en het 
doen van aanverwante werkzaamheden in 
sporthal Noordenveld (20 jaar) en sporthal 
De Hullen (22 Jaar).

Het echtpaar kreeg 2 kinderen: dochter 
Martha en zoon Lambert.

Op sportgebied heeft Jannes eerst 16 jaar 
gevoetbald en daarna jarenlang aan korf-
bal gedaan. En dat hij behept was met deze 
sport, blijkt wel uit het feit, dat hij naast 
het zelf spelen, ook met veel plezier 42 jaar 
lang scheidsrechter is geweest.

Dat was ook de sport van Roelie. Zij beoe-
fende die niet alleen zelf, maar gaf ook 
training aan de jeugd van ODA in de glorie-
jaren van de club. 

Naast het bezorgen van de Wôlmer hebben 
ze destijds ook altijd het clubblad van ODA 
in Roden bij de daar wonende leden in de 
bus gedaan. Dat was en is nog steeds geen 
probleem voor Roelie, want ze mag heel 
graag lopen.

Jannes bekleedt momenteel de functie van 
voorzitter van De Dreef, een sportvereni-
ging van ex-hartpatiënten in Roden en dat 
doet hij met verve.

Beider wens voor de toekomst is: vooral 
gezond blijven. En daar sluiten wij ons 
gaarne bij aan.
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AANKONDIGING EN OPROEP

Een weekend lang ateliers bezoeken in Roderwolde en Foxwolde
Fokko Rijkens

Stichting Kunstmomenten Noordenveld 
organiseert al jaren een open atelierroute 
voor amateurkunstenaars in de Gemeente 
net als de kunstenaarsvereniging Verkuno.
Bijzonder is dat in het weekend, 10 en 
11 mei, beide routes tegelijkertijd zijn te 
bezoeken.

Tijdens de atelierroute van Stichting 
Kunstmomenten Noordenveld staat elk 
jaar een dorp uit Noordenveld centraal, dit 
jaar is dat voor de 2e keer  Roderwolde.

Vanaf begin jaren negentig gaf ik les bij de 
TSR en hoorde regelmatig klachten over 
het tekort aan expositie-podia voor ama-
teurs in Noordenveld. Toen wij in 2007 in 
Roderwolde kwamen wonen, en ik enkele 
keren mee had gedaan aan de openatelier-
route van Verkuno, leek het mij goed om 
ook zo’n route voor amateurkunstenaars 
op te richten: Stichting Kunstmomenten 
Noordenveld in 2010. Met een aantal 
vrijwilligers hebben wij in een korte tijd 
de 1e route  in 2011 in Roderwolde en 
Foxwolde georganiseerd. Het werd een 
daverend succes. Met als gevolg dat wij 
2012 als Stichting, tijdens een gala in 
het Winsinghhof van Wethouder Geert 
Wolters de Mensinge Cultuurprijs over-
handigd kregen!

Nu 8 jaar later, is Kunstmomenten een 
begrip. De stichting organiseert naast de 
openatelierroute, tentoonstellingen en is 
mede organisator en initiatiefnemer van 
het grote Kunstfestival WATNKUNST(sept 
in Roden).

Kortom alle reden om deze keer een bij-
zondere route te organiseren, met veel 

bijzondere activiteiten en een zeer bij-
zondere opening! Om alle amateurs uit 
Noordenveld een mogelijkheid te geven 
zich te presenteren zoeken wij elk jaar 
bijzondere expositie-locaties. Dit jaar heb-
ben al diverse eigenaren bereik verklaard 
gemeld om mee te doen: De Waalborg, Het 
Rode Hert, De Meulenkoamer

De open atelierroute van de stichting 
Kunstmomenten wordt op een bijzon-
dere wijze geopend op vrijdagavond 9 
mei, om 20.00 uur bij de Korenmolen in 
Roderwolde.

Amateur kunstenaar die mee willen doen 
aan deze route kunnen u zich opgeven 
tijdens een informatiebijeenkomst op 
zaterdagmiddag 9 februari, om 14.00 
uur in het Rode Hert, Hoofdstraat 32 
in Roderwolde. Ook kun je je  opgeven 
door een mailtje te sturen naar secre-
taresse Inge Breukers van de stichting 
Kunstmomenten. Haar mailadres is:  
inge.breukers@ziggo.nl, of via www.
kunstmomentennoordenvel.nl

Voor meer informatie kunt u terecht bij 

Fokko Rijkens, voorzitter van de stichting 

Kunstmomenten Noordenveld: 06-12622511/ 

info@fokkorijkens.nl
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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
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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)

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
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INGEZONDEN

Praot bij de bladbak 
in het Haarveen
Piet Boelen

In gesprek met Albert Boelen
Op’n harfstige zotterdagnaomiddag ont-
moet ik tiedens het bladharken bij de 
bladbak in’t Haarveen de schriever van de 
stukkies in de Wolmer “Smalle praot op’t 
baankie”, Albert Boelen. Het is’n drokte 
van jewelste want de bladbak is gistern 
net leeg maokt en die mot daoluk weer vol, 
denkt ze in’t Haarveen. Pieter Dijk fiets 
langs richting Belga en vrag of’t blad hier 
gold weert is, want ie hebt der allemaol zo 
drok met. 

Afijn een praotie met Albert, een man die 
van hum zolf niet op de veurgrond huf. 
Volgens mij is’t wal eens nödig, want hie 
hef best veul te vertellen.

De vraogen bint stelt in’t Drents, maor dat 
schrievn giet mij meuzaom of. Vandaor de 
antwoorden in het Nederlands.

Waor bin j’iene van?
Mijn vader en moeder waren Albert 
Boelen en Metje Dijks. Vader was boer op 
een gemengd bedrijf en moeder was huis-
vrouw ( minister van binnenlandse zaken). 
Ze deed naast de huishouding ook de boek-
houding. Ze woonden eerst in Laaghalen 
aan de TT baan en later zijn ze verhuisd 
naar Brunsting, vlakbij Beilen. Ik heb een 
broer en die heet Jan. Trouwens alle fami-
lieleden heten Albert of Jan in onze familie. 
Die duiden we aan met Jan van Albert en 
Albert van Jan.

Wat veur wark hej altied daon / of doei nog?
De officiële benaming is : adviseur onder-
wijs jeugd. Het werk is met name gericht 
op de lastige zaken met jeugdigen. Is ooit 

begonnen in de gemeente Groningen onder 
de leiding van Jacques Wallage, destijds 
wethouder, in het onderwijs-achterstan-
denwerk. Het werk van Albert was en is 
dus gericht op de sociale kant van onze 
samenleving.

Een anekdote: in de Groningse periode 
kreeg hij van zijn werkgever regelma-
tig Fl. ( guldens) 25.- met de opdracht: 
ga de kroeg in en maakt contact met de 
doelgroep. Ik snap nu pas hoe het kan 
dat Albert zoveel kroegen in de stad kent. 
Verder heeft hij gewerkt op diverse scho-
len. Van basisschool tot HBO. Zijn hart 
ligt echter bij het speciaal onderwijs. De 
samenleving vind dat ‘kinderen  met 
beperkingen’. Albert noemt ze: kinderen 
met mogelijkheden’. Als adviseur onder-
wijs jeugd en directeur is Albert onder 
andere werkzaam geweest in Leeuwarden, 
Beetsterzwaag, Utrecht en Nijmegen. In 
die periode waren werkweken van 60 
uur niet vreemd. Zijn woonplaats bleef 
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Foxwolde. In die periode heeft Albert het 
treinreizen goed geleerd. ’s Ochtends rond 
7 uur stond hij bij P&R Hoogkerk. Als hij 
s’maandags moest volleyballen  om 19.30 
uur zat hij op de fiets met de hete aardap-
pel nog in de mond. Inmiddels is Albert 
formeel gestopt met werken, maar doet 
nog wat klussen in het land voor diverse 
scholen. Ook dat wordt de komende jaren 
afgebouwd. ( Althans dat is zijn bedoeling)

Hoe kwai in Foxwol trecht?
Mijn broer Jan  was een studie-vriend van 
Gerard van der Heide en ze vertelden vaak 
mooie verhalen over café Scheepstra in 
Foxwolde. Toen Albert in Groningen ging 
studeren was de weg naar café Scheepstra 
snel gevonden en regelmatig zat Albert 
met een vriend aan de toog in Foxwolde. 
De weg erheen was geen probleem, de 
weg terug vaak lastig. Een mooi tijd. Dat 
Roderwolde een mooie leefomgeving was 
hem uit die tijd ook bijgebleven . Eenmaal 
op zoek naar ander woonruimte was de 
keus snel gemaakt. Ze wonen al vanaf 1995 
aan het Haarveen. 

Jullie kwamen ongeveer tegliek met die 
andere Boelen in’t Haarveen wonen. Bi’j 
femilie?
Nee, in ieder geval niet dat ik weet. 
Daarvoor zou je de stamboom moeten uit-
pluizen. Dat moet je dan wel leuk vinden, 
maar dat is niet echt aan mij besteed. Ik 
weet dat er Franse invloeden in de naam 
Boelen schuilgaan. Je weet trouwens ook 
niet wat voor dingen je tegenkomt als je 
het gaat uitzoeken. Misschien wel dingen 
die je niet wilt weten. Ik vind het goed zo.

Wat doe’j lieftse in je vrije tied?
Albert heeft diverse hobbies en een breed 
scala aan interesses. Hij is fanatiek sup-
porter van de FC Groningen. Is al ongeveer 
15 jaar seizoenkaarthouder.  We hebben 

als FC betere tijden gekend, maar het gaat 
goedkomen. Lezen doet hij ook graag. 
Zweedse misdaadseries staan hoog op zijn 
lijst. Met name de Wallander serie is ver-
slonden. Wandelen in de natuur is ook een 
aangename vrijetijdsbesteding. En dan is 
Albert ook nog eens schrijver. Levert vaak 
een bijdrage aan de Wolmer, middels het 
interviewen van dorpsgenoten. Ook de 
verhalen van Berend en Wubbegien komen 
uit zijn pen. Dichten doet Albert ook. Soms 
ook het bewerken van een bestaande tekst 
in song vorm. Eentje die mij is bijgebleven 
is de bewerking van Bob Dylan’s Blowin’ in 
the Wind. Hier komt de tekst.

Hoe lang hold de trekker van Marcus- t́-nog-
vol, veurdat  het ding deelzakt op t́ arf
hoe vaak luudt de klok van de Jacobskerk nog
as róép, dat ik leef of ik starf
ja–hoe-vaak wordt de stroat in oes dörp 
nog vernei´d, neimood ś met een beeld van 
bedarf…..!

 waorum toch mien kind
 is wied vort in de wind
 waorum toch is wied vort in de wind

hoe vaak kek een meins toch vertwiefeld 
umhoog, veurdat hij de wark´lijkheid zöt
hoe lang heurt é t́ rear ń van een meins met 
verdriet, veurdat hij dan wark´lijk wat döt
ja-hoevéúl moet er sneuvel ń veurdat hij goed 
wet, dat dàt in de wearl´d niet-mear-möt.

 Waorum toch mien kind
 Is wied vort in de wind 
 Waorum toch is wied vort in de wind

Ja-en-hoeveule jaor ń kan een barg soms 
bestaon,  veurdat-e overspuuld wordt deur t́ 
wear
Ja-en hoeveule jaor ń kan een meins toch 
bestaon, veurdat e vrij-is-zunder-mear
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Ja-hoe váák drei t́ een màn de kop d ŕ veur weg, 
niet wetend, wat giet-er-eig´lijk hear…..

 Waorum toch mien kind
 Is wied vort in de wind
 Waorum toch is wied vort in de wind

 Waorum toch mien kind
 Is wied vort in de wind
 Waorum toch is wied vort in de wind

 (The answer my friend
 Is blowin´ in the wind
 The answer is blowin´in the wind)

Mooi gedaan en goed  om nog eens onder de 
aandacht te brengen.

Waor he’j een hekel an?
Het antwoord op deze vraag is kort, maar wel 
duidelijk:

- Mensen die ’t erg met zichzelf hebben 
getroffen en dat ook willen weten.

- Speciale klussen in de huishouding (een 
noodzakelijk kwaad)

Hoe ziej het dörp over tien jaor?
Roderwolde is en blijft een dorp met kansen. 
De Onlanden is naast een mooi natuurgebied 
een belangrijke buffer om de expansiedrift 
van stad Groningen tegen te houden. Met 
betrekking tot de inrichting van Roderwolde 
merkt Albert op dat hij het belachelijk 
vindt dat een trottoir is aangelegd langs de 
Hoofstraat. Dat past niet in zijn visie met 
betrekking tot een dorp. Zandwegen hoeft 
ook niet, maar dit gaat te ver. De samenstel-
ling van de bevolking is een gezonde mix van 
jong en oud om verder mee te kunnen. De 
toekomst van Roderwolde als dorp is daar-
mee eigenlijk wel gewaarborgd.

’t Mooiste plekkie?
In deze omgeving is dat in de 1e plaats het 
begin van de dijk aan het einde van het pad 

langs de Rodervaart. Je ziet het Leekstermeer, 
een deel van de Onlanden en in de verte de 
stad Groningen. Lekker rustig.

Ik moet echter niet voorbij gaan aan het 
Kleibos. Heerlijk om even door te wandelen. 
Albert vraagt zich wel af waar die twee dikke 
stenen langs het pad vandaan komen. Na wat 
brainstormen kan het eigenlijk niet anders 
zijn dan dat ze in de ijstijd zijn aangevoerd 
vanuit Scandinavië. 

Als we het over het buitenland hebben is 
Albert dol op Griekenland. Gastvrije en aar-
dige mensen ondanks dat ze zware tijden 
beleven. 

Dierbaarste herinnering?
Privé: De geboorte van onze 1e dochter. Dat 
heeft echt indruk op me gemaakt. Toen ik 
vanuit het ziekenhuis naar huis reed stond ik 
met de auto tussen twee vrachtwagens in voor 
het stoplicht. Ik heb de ramen opengedaan 
en  echt geschreeuwd: IK HEB EEN DOCHTER. 
De chauffeurs feliciteerden me. Later denk je 
van: wat leefde ik toen in een roes.

Algemeen: het feest in de schuur bij van Erp. 
(Voor nieuwkomers: de grote schuur naast de 
molen)  Prachtig feest en wat een saamhorig-
heid. Eén grote familie. 

Wel zul burgemister van Rowol / Foxwol/ 
Sanbur kunnen wezen? 
Albert moest even nadenken.  Bertus Jansma. 
Met name de creativiteit van Bertus spreekt 
hem aan. Tevens heeft Bertus het vermogen 
om het geheel te overzien. 

Inmiddels is het aardig donker geworden en 
tijd om naar huis te gaan. Ik bedank Albert 
voor zijn medewerking en sluit af met zijn 
slotletters. i.v.  
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Het bladharken moeten we op een ander 
moment maar afmaken. Ook Piet Dijk fiets 
weer naar huis en merkt op dat de bak al 
bijna weer vol is. Wij bieden hem nog aan 
dat hij wel een kar vol mag komen ophalen. 
Eventueel willen we het ook wel brengen. 

 

 

NL DOET 
16 MAART 2019 

Stichting Dorpshuis Roderwolde en omstreken doet ook dit 
jaar weer mee aan de landelijke NL Doet dag. Vele vrijwilligers 
zijn die dag overal samen aan het schoonmaken, klussen, 
straten, tuinieren, enz. Wij willen ons mooie dorpshuis weer 
helemaal up-to-date maken en zijn u daarbij nodig. 
Iedereen is op zaterdag 16 maart van 9.00 tot 12.00 uur van 
harte welkom om ons een handje te komen helpen!!! 

Koffie of thee met wat lekkers staat klaar en een gezellig      
babbeltje met elkaar is altijd leuk! 

 

 

 
 

 

Tuin onderhoud, 
schoonmaken, 

bestrating doen, 
andere kleine 

klusjes….. 

 

Vele handen 
maken licht werk!  

We zijn U nod ig!  

 

U komt toch ook 
als vrijwilliger één 
morgen helpen?? 

 

Voor vragen: 
dorpshuisroderwolde

@gmail.com 

 

DORPSHUIS 
RODERWOLDE 
Hoofdstraat 21a  

9315 PA Roderwolde 

www.dorpshuisroderwolde.nl 

zaterdag 16 maart 2019  
van 9.00  tot 12.00 uur 
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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

 

 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 
 

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

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dakDorpsagenda

zondag 27 januari 2019 
 Toneelvereniging Woldbloem: uitvoering 

jeugd. Aanvang 15.00 uur.
woensdag 30 januari 2019 

Toneelvereniging Woldbloem: generale 
repetitie. Aanvang 19.00 uur.

woensdag 30 januari 2019 
Vrouwenvereniging Roderwolde: 
jaarvergadering. Aanvang 19.30 uur in het 
Dorpshuis

vrijdag 1 februari 2019 
Toneelvereniging Woldbloem: uitvoering. 

Aanvang 20.00 uur
zaterdag 2 februari 2019 
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan. 

13.30 - 16.30 uur. 
zaterdag 2 februari 2019 Rowolmer Archief: 

Open Archief. 10.00 - 12.00 uur in de MFA.
zaterdag 2 februari 2019 

Toneelvereniging Woldbloem: uitvoering. 
Aanvang 20.00 uur, zaal café Het Rode 
Hert.

woensdag 13 februari 2019 
Vrouwenvereniging Roderwolde: avond. 
Aanvang 19.30 uur in het Dorpshuis.

zaterdag 2 maart 2019 
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan. 

13.30 - 16.30 uur.
zaterdag 2 maart 2019 
Rowolmer Archief: Open Archief. 10.00 - 

12.00 uur in de MFA.
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Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

Greetje Ensing - Zoelman
Gediplomeerd trimster

Moleneind 3
9321 TX Peize
06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl 
info@trimsalonmolenbrug.nl

Dé wijnspeciaalzaak met meer dan 50 wijnen 
onder de vijf euro!

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief op: 
groningen@henribloem.nl

Wij bezorgen gratis in Roderwolde/Foxwolde!

Verlengde Hereweg 26-28 GRONINGEN Tel. 050-526 81 88 
Email: groningen@henribloem.nl www.henribloem.nl


