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Van de redactie
Hella Balster

Toch jammer dat Sint en zijn Pieten alweer 
naar Spanje zijn vertrokken. Dat is toch 
iets waar je het hele jaar naar toeleeft. 
Gelukkig kon hij met zijn stoombootje en 
twee Pieten Roderwolde aandoen en de 
jeugd in de school bezoeken. 

Overigens. U wordt gezocht! Uw sig-
nalement, treft u aan bij het artikel van 
Toneelvereniging Woldbloem.

Dat het klimaat verandert begrijpen we 
onderhand allemaal wel. Maar dat dit leidt 
tot fenomenen als een reuzenei (van een 
Dino? Van Ellert of van Brammert?) en 
de komst van exoten als de juweel van 
een jakhals in Noord-Drenthe; dat is toch 
wel bijzonder. Deze jakhals wordt uit-
voerig beschreven in het artikel van Wil 
Schröder.

Dat Drenthe onze buurprovincie Friesland 
gaat volgen met het Fryske plaknam-
menbeleid is toch wel groot nieuws. In 
het artikel van Dorpsbelangen leest u er 
meer over; streektaal komt dankzij een 
Handvest centraler te staan. Ik stel voor 
om nieuwe zaken dan ook meteen een 
streektaalnaam te geven. Dus die goudjak-
hals is vanaf nu de Rowolf!

De redactie wenst u veul heil en zegen in 
het neie jaor en graag zien wij u 31 decem-
ber in het dorpshuis, Proost!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Sinterklaas
Op 5 december kwam de goedheiligman 
met 2 pieten bij de haven aan, bracht 
een bezoek aan de school en is in goede 
gezondheid weer naar Spanje afgereisd.

Kerst
Rond de kerst vinden er weer allerlei acti-
viteiten plaats, waaraan u kunt deelnemen.

Om alvast wat in de stemming te komen 
hebben meerdere dorpsgenoten verlich-
ting aangebracht. Daardoor heeft het dorp 
’s avonds een prachtige aanblik gekregen.

Oud en Nieuw
De gewoonte om het jaar uit te luiden met 
carbidknallen, zal dit jaar niet anders zijn 
als in voorgaande jaren. Op het sportveld 
kunt u daarbij zijn, als het Carbid-team 
Roderwolde haar kunsten vertoont.

Vanaf 15.00 uur bent u ook welkom in het 
MFA voor de oudejaarsborrel.

In de nacht zal het vreugdevuur wel wor-
den ontstoken en vuurwerk de lucht 
ingaan.

Laten we er met elkaar voor zorgen, dat 
alles zonder ongelukken mag verlopen.

Winter
De tijd is er weer, de temperatuur nog niet 
optimaal, maar de ijsbaan ligt er weer klaar 
voor.

Mochten de weergoden ons goed gezind 
zijn, en laten we dat hopen, dan ontvangen 
de bestuursleden van de IJsvereniging ons 
met open armen.

Raadseltje: 
Wat is open, als het dicht is en wat is dicht, 
als het open is?

Antwoord: de ijsbaan.

Redactioneel nieuws

Sonja bedankt…….Sonja bedankt…..
Sonja, Sonja, Sonja bedankt!!!!!!!!!!

In de laatste redactievergadering hebben 
we afscheid genomen van ons zeer gewaar-
deerde redactielid Sonja Meijer.

Zij heeft zich een dikke 10 jaar volledig 
ingezet om De Wôlmer gepubliceerd te 
krijgen.

Na het drukken, werden de Wôlmers bij 
haar thuis bezorgd en dan begon, al dan 
niet met behulp van haar man Emmie, 
het stickeren van de 265 exemplaren. 
Vervolgens werden ze gesorteerd en door 
haar naar school gebracht. Zodat de leer-
lingen van de hoogste groepen ze konden 
rondbrengen. Dan werd de rest afgele-
verd bij de andere verspreiders, om ze zelf 
daarna nog even persoonlijk in Peize op de 
adressen te bezorgen.

Sonja regelde alle financiële zaken, zocht 
sponsoren en adverteerders en inde de 
bijdragen.

Ze maakte het jaaroverzicht en de 
begroting.

Zij was de aanspreekpersoon wanneer er 
ergens iets niet goed ging en er klachten 
kwamen.
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Sonja zorgde ervoor, dat het opgelost werd.

Elk jaar rond Kerst werden onze vaste 
medewerkers verblijd met een attentie, als 
blijk van waardering voor hun inzet. Sonja 
regelde dat.

Werd er door de Wôlmer iets geor-
ganiseerd, b.v. de wijnproeverij, de 
cabaretavond etc..

Op Sonja kon je altijd rekenen.

U begrijpt, dat de andere redactieleden 
wel even moesten slikken, toen ze aangaf 
ermee te willen stoppen. 

Het heeft nog wel wat moeite gekost, om 
voor haar een vervanger te vinden en 
het siert haar, dat ze steeds heeft gezegd: 
Ik laat jullie niet in de steek, totdat er 
iemand gevonden is”. En dat heeft ze volop 
waargemaakt.

Gelukkig zijn we er intussen in geslaagd, 
zelfs 3 nieuwe redactieleden bereid heb-
ben gevonden toe te treden. Mocht u dat 
nog niet weten, dan zijn hier de namen:
h Sybrand van Dijk, onze nieuwe 

dominee
h Petra Koopmans, inwoonster van 

Achtersteweg 2
h Nynke Christ-Talsma, wonende 

Roderwolderweg 19

En daar zijn we heel content mee.

We hebben Sonja voor al die jaren heel 
hartelijk bedankt met een grote bos bloe-
men en een dinerbon, begeleid met een 
toepasselijk gedicht, wat we u niet willen 
onthouden.

Voor Sonja,

Een dikke tiental jaar geleden
Besloot de redactie van de Wôlmer af te treden.

Ze hadden een afspraak voor 5 jaar
En voor hen was het daarmee klaar.

Het was nog wel even zoeken
Om een nieuwe redactie te boeken.

Martin, Melle, Emmie, Sonja, Bert en Marjan
Trokken samen de stoute schoenen an.

 Ze begonnen met frisse moed
En verdeelden onderling de taken goed.

Maar ook binnen dit teamverband
Stapten enkele leden naar de kant.

Ieder met een eigen reden
Om oprecht terug te treden.

Gelukkig kwamen er wel weer anderen op die stek.
Maar Sonja en Bert bleven op hun plek.

Op Sonja kon je altijd bouwen
En ze kon heel veel werk verstouwen. 

Ze regelde alle financiële zaken
En had bovendien nog andere taken.

Wôlmers stickeren met Emmie samen
Werd je niet gek van al die namen?
Daarna nog rondbrengen elke keer

Op naar Hella, Bert en school, iedere keer.
Ook kregen Jannes en Roelie nog een partij

En dan nog in Peize bezorgen, kon er ook nog wel 
bij.

Adverteerders haalde je binnen,
Je kon het zo gek niet verzinnen.

Als ze maar op tijd gingen betalen,
Want daar kon je behoorlijk van balen.
Gelukkig waren er ook betere tijden
Zoals vaste medewerkers verblijden

Met een attentie als dank voor hun werk
Gekocht bij een adverteerder, want daarvoor 

maakte je je sterk
En dan nog het etentje bij Boonstra reserveren

Dat konden we altijd heel erg waarderen
En als blijk voor alles wat je in al die jaren voor de 

Wôlmer hebt gedaan,
Willen we je niet zo maar laten gaan.

We hebben daarvoor een cadeau kunnen bedenken.
Wat we hierbij aan jou gaan schenken.
Sonja, bedankt voor al die mooie jaren,

Die we samen met jou de Wôlmer mochten klaren.

Redactieleden Wôlmer
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Sinterklaas
Sybrand van Dijk

Hij was er weer!

Zou hij wel komen? Het had gevroren in 
de nacht naar vijf december. De weilan-
den waren wit en er lag een vliesje ijs. De 
Sint zou al vroeg naar Roderwolde, dan 
had hij lekker veel tijd om alles te doen 
wat voor zijn verjaardag nodig is. Maar 
nu was het koud. En het werd al mistiger. 
De Molensloot bleef roerloos. Leek het. 
Misschien was de oude baas wel lekker in 
zijn warme bed gebleven!

De kinderen stonden allemaal al lang aan 
de kade. De jongsten prikten met hun ogen 
door de mist, of ze wat zagen. De oudsten 
zongen vol bravoure. Over de zak van de 
Sint enzo. En héél hard “koekoek!”, roe-
pen. Dat het over het lege water schalde. 
De juf van de hoogste groepen had een kop 
warme koffie bij zich en dat vonden wij 
allemaal heel verstandig.

Net toen we dachten: “Hij vind het te 
koud”, riep één van de kleuters. “Ja!” 

“Jawel! Ik zie hem!” Het zingen werd 
onrustig geroep “Waar dan?” en “Ik zie 
nog niks!” Maar inderdaad: héél in de verte 
was een schaduw te zien. Van een héél 
klein stoombootje. En zaten daar nou de 
Sint en zijn pieten?

“Ik ben er al bijna” riep de Sint bemoedi-
gend, terwijl hij zich toch enigszins angstig 
vasthield aan de randen van zijn bootje. 
Het was wel erg klein, en het water was erg 
koud. Je zou er maar in tuimelen!

Het werd echt feest toen Sinterklaas 
voet aan wal had gezet. Zijn twee lieftal-
lige roetveegpieten waren hem al ver 
voor uit. De kinderen met hun kleurige 

mutsen op dromden aan alle kanten om de 
Goedheiligman samen. Hij kwam gewoon-
weg handen te kort!

Er werd nog even aan zijn mantel gefrum-
meld en daarna zette het hele gezelschap 
de pas erin. Naar de warme school! Het 
werd vast een vrolijke ochtend.

Ook wij gingen gauw weg. Naar huis. Voor 
hete chocolademelk en een stuk taaitaai. 
Het was gelukkig toch goed afgelopen, alle-
maal. Hij was er weer.
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Schoolnieuws
Marijke Vrij

Sinterklaas
Op donderdagochtend 5 december 
kwam Sinterklaas aan in de haven van 
Roderwolde. Alle kinderen van het Palet 
en andere belangstellenden stonden hem 
op te wachten. Wat waren de kinderen blij 
om hem weer te zien! We hebben de Sint 
toegezongen en zijn daarna met hem naar 
school gelopen. Sinterklaas heeft de groe-
pen bezocht en de kinderen van groep 1 
t/m 5 zijn verblijd met prachtige cadeaus. 
In de bovenbouw hebben surprise- en 
dichtpieten gezorgd voor een geslaagd 
Sinterklaasfeest. Dank u Sinterklaas, graag 
tot volgend jaar!

Kerstfeest
Het kerstbuffet blijft elk jaar weer een 
groot succes bij de leerlingen. Daarom heb-
ben we er ook dit jaar weer voor gekozen 
om het traditionele lopende kerstbuffet 
te organiseren. De kinderen lopen langs 
alle gerechten die door de ouders worden 
aangeleverd en pakken wat ze zelf lekker 
vinden. Dit jaar is het buffet op donderdag 
19 december 2019. Na afloop zijn de ouders 
welkom op school waar onze kerstmusical 
“Kerst met Ubuntu” in première zal gaan!

Boekenwebshop Daan Nijman 
Sinds enkele jaren is de website https://
palet.daannijman.nl/ online. Via deze site 
kunt u boeken bestellen bij Daan Nijman. 
Van elke bestelling via deze site gaat 10% 
naar onze school. Mocht u in de kinder-
boeken willen aanschaffen, denkt u dan 
via deze weg even aan ons?

Oproepjes van de OV
Muntjes Bakkerij Ons Belang/van Esch ten 
behoeve van het voorleesontbijt 2020. 

Velen in Roderwolde halen broodjes 
bij Bakkerij Ons Belang/van Esch in 
Peize. Hierbij krijg je muntjes waarmee 
je kan sparen voor o.a. witte bollen en 
krentenbrood. 

Voor een extra lekker voorleesontbijt vra-
gen wij ons af of er mensen zijn die een 
paar van deze munten kunnen missen. 

Inleveren kan 
in een envelop 
in de brieven-
bus van school 
(Hoofdstraat 21) 
tot 17 januari 
2020. 
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Met vriendelijke groet,

De Ouder Vereniging van OBS Het Palet 

Flessen-inzamelactie OBS het Palet
Na een aantal jaren op de Molendag pan-
nenkoeken te hebben verkocht, heeft de OV 
het sinds vorig schoojaar over een andere 
boeg gegooid. Ook dit jaar worden er weer 
flessen en kratten ingezameld om geld 
binnen te halen voor de school. Dit wordt 
georganiseerd door de Oudervereniging 
van Het Palet. Vanaf maandag 6 januari 
staat er bij school een grote container 
waar statiegeldflessen ingeleverd kunnen 
worden. 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 gelegen-
heid zijn om ze zelf op school af te geven 
schiet u dan één van de schoolkinderen 
aan? Ook zullen zij met de skelters door 
het dorp gaan om de flessen bij u op te 
halen. Op 13 februari in de middag komen 
de kinderen langs.

Fijne feestdagen
Namens het hele team van OBS Het Palet 
wensen wij alle lezers van de Wôlmer pret-
tige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Onderbouw
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Middenbouw
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Bovenbouw

Sinterklaas
Op 5 december hebben we in de boven-
bouw natuurlijk ook Sinterklaas gevierd. 
We hebben eerste lootjes getrokken en 
daarna heeft iedereen surprises en gedich-
ten voor elkaar gemaakt. Het niveau van 
de surprises was uitzonderlijk hoog en 
we hebben ook ontzettend gelachen. Eén 
van de leerlingen kreeg namelijk een 
Sinterklaas piñata die hij helemaal kapot 
moest slaan voordat hij bij het cadeau kon. 

Elfjes van de efljes
In onze bovenbouw groep zitten elf leer-
lingen (sinds kort twaalf). Om iedereen 
een mooie december/januari boodschap 
te sturen hebben wij efljes geschreven. 
Deze dichtvorm bestaat uit 11 worden in 5 
regels. We willen op deze manier iedereen 
fijne feestdagen wensen en een gelukkig 
nieuwjaar!
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Peuterspeelzaal Dreumes 
en BSO de Boemerang

De dagen vliegen voorbij, Sinterklaas is 
inmiddels weer terug in eigen land en de 
Kerstman staat voor de deur.

De kinderen hebben ontzettend veel 
geknutseld voor Sinterklaas en ook voor de 
kerst hebben we veel leuke dingen gedaan.

Pepernoten bakken doen we 
elke week wel een keer, heer-
lijk snoepen hoort erbij!

Iekje heeft inmiddels haar 
draai gevonden op de peu-
terspeelzaal, de peuters 
hebben schoentjes gemaakt 
die natuurlijk ook zijn gevuld 
door Sinterklaas!

Vorige week hebben ze prach-
tige kerstbomen geknutseld.

De bso kinderen leven zich uit, niet alleen 
met kunstwerken voor Sinterklaas en 
kerst, maar ook hun eigen vrije keuzes zijn 
geweldig geworden.

Er hangen inmiddels nieuwe kunstwerken 
aan de muur die gemaakt zijn door een 
aantal bso kinderen en er wordt zelfs een 
heus boek geschreven! 

De kerstboom wordt versierd door eigen 
gemaakte boomhangers van klei en glit-
ters en voor het aanstaande kerstdiner op 
school maken we lichtjes voor op de tafels.

Vaak komen we tijd te kort, de middag 
vliegt voorbij !

In de vakantie is de bso en de peuterspeel-
zaal gesloten dus ook wij hebben vakantie!

Iekje en ik wensen jullie allemaal hele fijne 
feestdagen en een top 2020!

Vanaf 6 januari zijn we weer present!

Hele fijne dagen ! 

Inge en Iekje.
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Dorpshuis nieuws
Na wederom een succesvolle Fair en 
Rowolmer rondrit in september te heb-
ben gehad, gingen de bezigheden voor 
en in het dorpshuis gewoon door. Zoals 
het er nu uitziet was het dit jaar de laat-
ste keer dat de Fair en de Rondrit werden 
gehouden. De organisatie / ‘Faircommissie’ 
heeft, samen met vele vrijwilligers, veel 
werk verricht en er zoals gezegd een 
fantastisch evenement neergezet! Echter 
men wil niet nogmaals de ‘voortrekkers-
rol’ op zich nemen. Mochten er onder U 
dus vrijwilligers zijn die zeggen dat zou 
ik wel willen en kunnen, meld je dan bij 
het dorpshuisbestuur. Een andere opzet 
en invulling is zeker ook bespreekbaar, 
als we de ‘kas maar spekken’. Dat laatste 
klinkt misschien wat cru…maar we zijn de 
inkomsten echt nodig voor de exploitatie 
van het dorpshuis.

Er waren de afgelopen maanden een aantal 
vergaderingen in de kantine, de gezellige 
jaarlijkse Floralia en ook de gebruikelijke 
sportactiviteiten gingen gewoon door. Ook 
de toneelvereniging is weer begonnen met 
de repetities zodat ze op 31 januari en 1 
februari 2020 kunnen vlammen. 

En dit alles met een regelmatige storing 
in de verwarming waardoor het of te 
warm of te koud is in het dorpshuis deel 
van het MFA. We zijn druk in gesprek met 
de gemeente en de installateur om een 

en ander te verbeteren en er is ook al tig 
keer iemand bij komen kijken en werken. 
Vanuit het dorpshuis bestuur sorry voor al 
het ongemak, ook wij balen er flink van.. 
Onze verbouwplannen staan nog steeds 
hoog op onze agenda en zoals het er nu 
uitziet ook op die van de gemeente. Wij 
houden u geïnformeerd. 

In november hadden we de eerste pub quiz 
in wederom een mooi en gezellig inge-
richt deel van de sportzaal. Achttien teams 
deden mee en streden vooral om de eer, 
maar ook om die ‘fel begeerde’ eerste prijs. 
Deze werd gewonnen door ‘team Thea’. De 
laatste ronde waarbij iedereen individueel 
mee kon doen en het een soort ‘afval-
race’ is, werd gewonnen door Hendrik 
Speelman. Een aantal sportvragen nekten 
velen maar Hendrik niet. Onze ‘ladyspea-
ker’ was de gezellig kletsende juf Marije. 
Ze hield iedereen goed bij de les.

Op vrijdag de 13e waren er gelukkig ook 
veel deelnemers aan de Oliebollenquiz, 
de datum hield niemand tegen. Lisette 
Barels leidde iedereen door de vragen 
en antwoorden. Prima gedaan Lisette! 
Ook was er deze keer een speciale ‘ronde 
Roderwolde e.o.’ door Bert Blaauw 
gemaakt. Zelfs als je hier al jarenlang 
woont waren sommige vragen nog hersen 
krakend. Het team van de ‘Gouden Dames’ 
kon de prijs ophalen. Over de gehele avond 
was het team ‘de Titelverdedigers’ degene 
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die er met de oliebollenprijs vandoor ging. 
Ze deden hun teamnaam dus eer aan.

Beide keren was het opbouwen een avond 
van te voren en het opruimen diezelfde 
avond, doordat er vele handen hielpen, 
een ‘snelle actie’. Hartstikke fijn en reuze 
bedankt!

Dan is hier nu ook de plek om jullie te wij-
zen op de ‘Oliebollenactie’ op 31 december 
van het dorpshuis. Zie flyer elders in deze 
Wolmer. De oliebollen worden gemaakt 
door de echte bakker van Esch en de 
opbrengst van de actie is voor het dorps-
huis. Bestel dus maar flink…

Ook hebben we op oudejaarsdag wederom 
de traditionele ‘oudejaarsborrel’ in de 
dorpshuiskantine, van 15.00 uur tot onge-
veer 17.00 uur. Meestal is het iets later…
omdat het zo gezellig is! Buiten staat 
het Carbitteam te knallen, binnen is het 
gezellig kletsen en spelen de kinderen in 
de sportzaal. Kom vooral even binnen 
wippen!!

Nogmaals dank voor alle steun in welke 
vorm dan ook aan het dorpshuis dit jaar, en 
we hopen op een snel tot ziens.

Drentse taol op de plaatsnaamborden ?
Tijdens vergaderingen van Dorpsbelangen 
is er al een paar maal naar gevraagd. Het 
Drents is een erkende streektaal via 
opname in het Europees Handvest, maar 
sinds afgelopen jaar ook door onze eigen 
overheid erkend als Nedersaksische regi-
onale taal. In dat kader is het niet zo gek, 
om ook de plaatsnaamborden te voorzien 
van een Drentse tekst met de plaatsnaam. 
Nieuw Roden ging ons al voor – in Peize 
wordt er druk aan gewerkt en ook in 
Roderwolde zou dit werkelijkheid kunnen 

worden. De betrokken wethouder van 
onze gemeente is ervoor ‘in’, maar stelt wel 
als voorwaarde, dat het dorp er echt achter 
moet staan.

Daarom is tijdens de laatste algemene 
ledenvergadering van Dorpsbelangen 
een peiling/stemming gehouden. Met 
algemene stemmen is het voorstel aange-
nomen. Voor de zorgvuldigheid leggen we 
het in de Wolmer ook nog voor aan die 
inwoners, die niet aanwezig waren bij de 
Dorpsbelangen-vergadering. 

Tiedens vergaoderingen van 
Dorpsbelangen is d’r al paar maol naor 
vraogd. Het Dreints is een erkende 
streektaol deur opnaome in het Europees 
Handvest, mor is non ok erkend deur oeze 
eigen overheid as een Nedersaksische 
regionale taol. Doarom is ’t niet zo vrumd, 
om ok de plaotsnaambordties te veur-
zien van een Dreintse tekst met de naom 
van de plaots. Nei Roon was de eerste, in 
Pais bint ze drok doounde en ok in Rowol 
zul dit kunnen. De wetholder van oeze 
gemiente is d’r veur, mor wil wal dat het 
hiele dorp d’r achter stiet. Daorom hulden 
wij een stemming in de leste algemiene 
ledenvergaodering van Dorpsbelangen. 
Het veurstel weur met algemiene stem-
men annummen. Veur de zuuverheid leg 
wij ’t hier in de Wolmer ok nog eebm veur 
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an die meinsn, die niet bij de vergaodering 
waren.

Laten we ’t zo afspreken: als we niets van 
u horen voor half januari, nemen we aan 
dat u zich kunt vinden in het voorstel 
om Rowol toe te voegen aan het plaats-
naambordje met Roderwolde erop. (beide 
namen staan er dan op !). 

Mocht u er bezwaar tegen heb-
ben, horen we dat graag. U kunt 
dat kenbaar maken door een mail-
tje te sturen aan Dorpsbelangen: 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl

Lao’w te zo ofpraoten: as wij niks van 
je heurt, veur half jannewari, nim wij 
an daj t’ iens bint met het opnimmen 
van de Dreintse naom van oes dorp op 
de bordties. (beide naomen kompt d’r 
dan op: de Nederlandse en de Dreintse). 
Aj d’r bezwaor teegn hebt, heur wij 
dat graog. Ie kunt een mailtie sturen 
an Dorpsbelangen, um dat te zeggen: 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl.

We merken het wel – na half januari gaan 
we al dan niet verder met de plannen.

Wij heurt het wal – nao half jannewari 
kuw al dan niet wieder met de plannen. 

Namens het bestuur van dorpsbelan-
gen Roderwolde, Foxwolde, Matsloot, 
Sandebuur,

Naomens het bestuur van dorpsbelangen 
Rowol, Foxwol, Matsloot, Samber

Bestuurslid gezocht
In verband met het aftreden van onze 
voorzitter Jan Visser zoeken wij een nieuw 
lid voor ons bestuur met ingang van maart 
2020. 

Lijkt het u leuk om een bijdrage te leve-
ren aan de leefbaarheid van ons dorp en 
op te komen voor de belangen van onze 
bewoners, neem dan voor meer informatie 
contact op met één van de bestuursleden. 

Namens het bestuur:
Jan Visser (voorzitter)
Bert de Rouw (secretaris)
Gerda Roelofsen (penningmeester)
Albert Boelen (lid)
Erik van der Veen (lid)
Siem ter Steege (lid)
Inge Noordhof (lid)

De beste wensen
Het bestuur van de vereniging 
Dorpsbelangen Roderwolde, Foxwolde, 
Matsloot, Sandebuur wenst u allen een 
goed en gezond 2020. 

Wij danken u voor uw bijdrage en hopen 
u in 2020 wederom zo goed mogelijk te 
informeren over lopende of komende 
zaken die betrekking hebben op ons dorp. 

Jan Visser, Bert de Rouw, Gerda Roelofsen, 
Albert Boelen, Erik van der Veen, Siem ter 
Steege en Inge Noordhof
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Dorpshuis

Samen het oudejaar uit! 

 
 
Kom op dinsdag 31 december tussen 15.00 en 17.00 uur 
naar het dorpshuis om elkaar alvast een hand te geven, 
een goed gesprek te hebben en een drankje te nemen op 
het nieuwe jaar. 

   
 
Voor oliebollen en andere versnaperingen wordt 
gezorgd, het drinken zal met een glimlach worden 
geschonken, de kinderen kunnen spelen in de sportzaal 
en de carbid knallen buiten verhogen de sfeer. 
 
Een mooie kans elkaar overdag nog even te ontmoeten, 
ieder jaar weer reuze gezellig!!! 

Tot ziens               
     Het Dorpshuisbestuur 
 



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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Oliebollenactie
Stichting Dorpshuis Roderwolde e.o.
 
De activiteitencommissie van het 
Dorpshuis houdt ook dit jaar weer een 
oliebollenactie. Naast oliebollen en bollen 
met krenten kunnen er ook appelbeignets 
worden besteld. Alles wordt geleverd door 
bakkerij Van Esch. De oliebollen e.d wor-
den op oudejaarsdag gebakken, dus ze zijn 
vers! 

U kunt tot 25 december bestellingen doorgeven via: 
h (bij voorkeur) via bestellingenmfa@hotmail.com en het te betalen bedrag overmaken 

naar rekeningnummer NL 48 RABO 0355801981 t.n.v. Stichting Dorpshuis Roderwolde 
e.o., onder vermelding van uw naam en adres.
h U mag uw bestellijst, inclusief het geldbedrag, ook in de brievenbus doen bij Henk 

Roelfzema, Hoofdstraat 14.
h Denk erom deze bestellijst wordt niet weer bij u opgehaald!!

Wij brengen de bestelling dinsdag 31 december voor 13.00 uur bij u langs. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELLIJST 

 ...... zak[ken] met 11 oliebollen à € 9,00   = € ………

 ......zak[ken] met 11 bollen met krenten à € 9,00 = € ………

 ......zak[ken] met 4 appelbeignets à € 7,00  = € ………

         Totaal = € ………. 

Naam: _________________________________

Adres: _________________________________

Mocht er iets fout zijn gegaan met de aflevering, bel dan gerust die dag naar

Jolande Krap, telefoonnummer 0645333588.
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Jacobskerk Roderwolde

-OPROEP – GEVRAAGD – SCHOONMAAK 
– OPROEP – GEVRAAGD – SCHOONMAAK - 
Wij, als wijkteam van de PKN Roden-
Roderwolde, hebben naast de reguliere 
taken / activiteiten geen / te weinig tijd 
om de “Jacobskerk” en het “Jeugdgebouw” 
schoon te maken. Daarom zoeken we 
iemand die dit eens in de twee weken (een 
paar uur) tegen vergoeding wil doen.

Heb je interesse óf vragen neem dan con-
tact op met :

Dity de Vries , tel. 06-10763457 óf 
050-5275448

Engelen in de Kerstnacht in Roderwolde
Op 24 december `s avonds om 21.30 uur 
wordt in de “Jacobskerk te Roderwolde” de 
traditionele Kerstnachtdienst gehouden. 

Dit jaar wordt de dienst luister bijgezet 
door het muzikale duo May and June, in 
het dagelijks leven bekend als Yora en 
Anouk Triezenberg. Hun roots liggen 
aan de Roderwolderweg in Foxwolde. In 
2011/2012 haalden de dames als winnaar 
van de noordelijke voorronde de finale van 
Popsport in Breda.

De dienst wordt geleid door ds. Hans 
Greive, voormalig predikant in 
Roderwolde/Foxwolde.

Lykle de Boer bespeelt het orgel.

Komt allen (tezamen).

Nieuwjaarsvisite Jacobskerk 
De eerste dinsdag in het nieuwe jaar is 7 
januari. Dan zal er de eerste koffieochtend 
in Roderwolde zijn en we willen dit com-
bineren met de nieuwjaarsvisite. U kunt 
dan onder het genot van koffie of thee met 
iets lekkers elkaar nieuwjaar wensen. Een 
ieder is op dinsdag 7 januari van 10.00 
uur tot 11.30 uur harte welkom in het 
Jeugdgebouw. 
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COLUMN

Rondje om de kerk
Sybrand van Dijk

Weemoed en hoop
Het einde van de decembermaand maakt 
ons week. Komt het door het vele eten? De 
sentimentele muziek? Of toch, doordat we 
voelen dat de tijd verstrijkt: een jaar loopt 
ten einde. Vroeger werd in de kerk op oud-
jaar een nogal weemoedig vers gezongen. 
Over de uren en de dagen die als een scha-
duw heenvlieden.

Je kijkt terug. Wat kreeg ik? Wat deed ik? 
Wat verloor ik? Wat is niet gelukt? Het 
donkere raakt ons altijd dieper dan het 
lichtere. Ik weet niet zo goed, waardoor 
dat komt. Ik kan echt wakker liggen van 
wat ik fout deed. Maar ik vergeet mijzelf 
vaak een schouderklopje te geven voor wat 
goed ging. Heel veel mensen sturen een 
kerstkaart, en je piekert vooral over die 
ene vriend die géén kaart stuurde. 

“Ik was er niet bij, toen mijn moeder over-
leed”, zei ik eens beteuterd tegen iemand. 
Ik had dat wel erg gevonden. “Waarom 
zeg je niet: “Ik ben weken lang elke dag 
bij haar geweest?”, vroeg de vriendin aan 
wie ik het had gezegd. Tsja, waarom niet? 
Omdat dát vanzelfsprekend is? “Straf jezelf 
niet om die ene avond”, zei ze. “Maar wees 
dankbaar voor al die dagen daarvóór.” Ik 
fleurde op. De woorden staken als het 
ware een lichtje aan.

Met kerst vieren we dat het licht sterker 
is dan het duister. Dat het kleine kind van 
Bethlehem machtiger is dan de keizer in 

Rome. We vieren dat de zachte bries méér 
kracht heeft dan de grote storm. Christus 
is geboren als het licht in de nacht.

Het kerstfeest nodigt ons uit om onze ogen 
om te draaien. Niet naar het duister te 
kijken. Maar naar het licht. En als je ogen 
gewend zijn, zullen ze steeds méér licht 
zien.

Op een Zwitsers huis waar een moeilijk 
leven geleefd was, stonden deze tekst: 

“Mach’ es wie die Sonnenuhr, zähle die hei-
tre Stunden nur.”

Dat we veel lichtpuntjes zullen zien het 
komende jaar. Overal. En dat we die licht-
puntjes soms zelf kunnen zijn, wens ik 
jullie allemaal toe.
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Toneelvereniging Woldbloem

Toneelvereniging Woldbloem is op zoek naar…… JOU!!!

Wie zijn wij en wat doen we zoal?

Toneelvereniging Woldbloem bestaat sinds 
1911 en is al meer dan 100 jaar een bloei-
ende, gezellige vereniging.

Ons seizoen loopt van oktober t/m januari 
waarin er elke maandagavond gerepeteerd 
wordt. Nu nog in het MFA maar m.i.v. van 
seizoen 2020/2021 weer in café het Rode 
Hert. De uitvoeringen vinden plaats in het 
MFA.

Maar ook wij hebben te maken met pie-
ken en dalen. Pieken met jaren dat er 
zoveel spelers waren dat er een leden-
stop was en je gevraagd moest worden 
om lid van de vereniging te kunnen 
worden. Gespeelde uitvoeringen buiten 
Roderwolde. Zelfgeschreven stukken waar 
zoveel publiek op af kwam dat we van 2 
naar 5 uitvoeringen gingen. Jeugdtoneel 
met een groep beginnend met 8 leden die 
uitgroeide naar 21 jeugdleden. Het 100-
jarig bestaan ook zeker een piek in onze 
toneelgeschiedenis.

Maar dalen zijn er ook, van 5 terug naar 
2 uitvoeringen, van 21 jeugdleden weer 
terug naar 0 en te weinig aanwas van 
nieuwe leden. 

En daarom willen we de vereniging weer 
wat nieuw leven in blazen! Het enthou-
siasme en de gezelligheid is er nog altijd 
maar we dunnen wat uit en zijn op zoek 
naar wat nieuwe invulling.

Waar zijn wij naar op zoek:
h Iemand die het leuk vindt stukken te 

lezen, uit te zoeken en (eventueel) te 
bewerken
h Spelers (en dan vooral mannen) 
h Regisseur
h Bestuurslid / voorzitter

Dus ben jij gezellig, sociaal, creatief, heb je 
bestuurlijke kwaliteiten, jong of oud meld 
je dan aan of kom eens langs!

Er wordt elke maandagavond vanaf 19.30 
uur gerepeteerd in het MFA, de koffie en 
thee staat altijd klaar dus wees welkom!

Info via mail of telefoon: 
afietersteege@outlook.com of 
06-50811632

Natuurlijk kan je ook 1 van de andere 
bestuursleden aanschieten!

Wij verheugen ons op je komst!

Bestuur Toneelvereniging Woldbloem 
Roderwolde

Afie ter Steege (voorzitter)

Arjen Speelman (secretariaat)

Anja Schuiling (penningmeester)

Rina ter Steege

Lammi Pater
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Uitvoeringen
Vanaf half oktober is de Toneelvereniging 
Woldbloem alweer druk aan het repeteren 
om in het nieuwe jaar weer een mooi stuk 
ten tonele te brengen. Ondanks de suc-
cessen van voorgaande jaren is er dit jaar 
helaas geen jeugduitvoering wegens een 
tekort aan spelers.

De volwassenen doen echter extra hun 
best en het toneelstuk dat dit jaar voor u 
gespeeld gaat worden heeft de veelzeg-
gende titel; “Van wie is die string” ?! 

Een korte vooruitblik: 

Jort, Frans en Rien zijn een avondje flink 
doorgezakt met een aantal mannen, aan-
gezien de vrouwen een weekendje in 
Amsterdam zijn om te shoppen.

Als de heren weer bij kennis zijn, kun-
nen ze zich weinig van de vorige avond 
herinneren!

Maar dat er flink gefeest is staat wel vast; 
overal ligt rommel, zoals lege flessen bier 
en lege pizza dozen. Er ligt zelfs een rode 
string! Hoe die daar gekomen is, de heren 
hebben werkelijk geen idee. Er waren toch 
alleen mannen op het feest?! Dan blijkt dat 
de dames eerder thuiskomen. Paniek in de 
tent! Wie ruimt de zooi op?!

Ze huren een schoonmaakster in, ene 
Svetlana. Zij komt voor “de grote beurt”. 
Dat is het begin van allerlei misverstan-
den, roddels en achterklap. Want de dames 
komen thuis en zien de puinhoop en ….. 
de rode string!! En dat pikken ze natuur-
lijk niet. De heren wringen zich in allerlei 
bochten en werken zich uiteindelijk nog 
dieper in de ellende.

Nieuwsgierig geworden naar het verdere 
verloop van dit toneelstuk? Kom dan 
naar 1 van de uitvoeringen in het MFA in 
Roderwolde. 

Vrijdag 31 januari of zaterdag 1 febru-
ari (zaterdag met live muziek), aanvang 
20:00

De kaartverkoop is op maandag 20 januari 
van 20:00 tot 21.00 uur in het MFA. 

Ben je niet in de gelegenheid om daar je 
kaarten te halen, dan kun je ook vanaf 20 
januari online reserveren via www.wold-
bloem.nl 

Wij wensen iedereen, namens 
Woldbloem, fijne feestdagen en tot ziens 
in 2020 in het MFA!

Rowolmer Archief

Berigt 60: het verkeersnet, deel 3 (uit: 
“Rowol Toendertied”)
Het jaar 1934 was voor Roderwolde een 
heel belangrijk jaar. Toen kwam de door-
gaande verbinding met Vierverlaten tot 
stand. Al in 1852 hadden de Rowolmers 
een dringend verzoek naar de Staten 
van Drenthe gezonden, waarin zij klaag-
den over “den onvoldoenden staat van 
den Roderwolderdijk als rijweg en over 
de omweg, welke zij moesten maken, 
wanneer zij den genoemden dijk naar 
Groningen niet kunnen gebruiken, en 
uit dien hoofde verzoekende, dat de 
Roderwolderdijk moge worden verbeterd, 
en den weg langs de woning van J. Douwes 
moge worden verlegd”. (De weg naar 
Roden, de Kleiweg, liep toen nog langs de 
Kleibos. In 1884 hebben de Rowolmers dus 
hun zin gekregen.) 
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Het zou toen echter nog meer dan 50 
jaar duren voor er een goede weg naar 
Vierverlaten tot stand kwam. Het hele 
karwei werd bij wijze van werkverschaf-
fing uitgevoerd door werklozen uit Roden, 
Odoorn en Emmen. Omdat het voor de 
twee laatstgenoemden niet mogelijk was 
elke avond naar huis te gaan waren zij 
ondergebracht in houten barakken in 
Peizerwold. Zij moesten dus elke dag twee 
maal met het pontje van Bommelier wor-
den overgezet. De kosten van dit pontje 
werden eerst betaald door het waterschap. 
In de notulen daarvan lezen we in 1933: 

“Van den Inspecteur voor Steunverlening 
in Drenthe, inzake Restitutie van de door 
de Waterschappen betaalde veergelden ten 
bedrage van ƒ 276,-”.

Kranen en draglines waren er in die 
dagen nog niet, zodat al het grondwerk 
met de schop moest worden uitgevoerd. 
Kilometers smalspoor en tientallen “kip-
karren” waren nodig om het zand op de 
plaats van bestemming te brengen. Het 
benodigde zand werd zo dicht mogelijk 
in de buurt van het wegtracé gegraven: in 
het overgangsgebied naar de lage veen-
grond was dat ruimschoots aanwezig. Zo 
werden aan de Achtersteweg en langs 
het nieuwe tracé verschillende percelen 
van L. Coopman en Derk van Zanten e.a. 
afgegraven. Eerst werd de graszode netjes 
afgestoken, daarna verwijderde men de 
zwarte grond en tenslotte werd het gele 
zand tot een meter diepte afgegraven en 
afgevoerd. Het terrein werd daarna in 
omgekeerde volgorde weer dichtgemaakt.

Ook van elders werd zand aangevoerd. Zo 
schrijft de Leekster Courant van 7 okto-
ber 1933: “Roden. Bij het kanaal zijn hier 
de werkloozen bezig om de wallen, welke 
telkens verzakken, gedeeltelijk weg te 

graven om verzakking te voorkomen. De 
grond wordt met pramen naar de Matsloot 
vervoerd en zal daar straks voor de nieuwe 
weg Roderwolde-Vierverlaten gebruikt 
worden”.

Daar het gebied waarbinnen men werkte 
meer dan 1200 ha groot was, was het 
noodzakelijk om een duidelijk en effici-
ent communicatiemiddel te gebruiken. 
Daarvoor had men zijn toevlucht genomen 
tot een oud beproefd middel uit de Friese 
veengebieden: de lawei. Bij de Matsloot 
waar nu het gemaal staat, werd een hoge 
paal opgesteld waaraan een ronde mand 
kon worden opgehesen. Tijdens de schaft-
tijden ging die “bal” omhoog, zodat alle 
arbeiders in de polder, van Vierverlaten 
tot Roderwolde en van de Rowolmerdijk 
tot Sandebuur, konden zien dat het tijd was 
om een stukje brood te eten. 

Verwarmde en comfortabele schaftketen 
had men nog niet. De schaftketen uit die 
dagen werden samengesteld uit drie losse 
schotten, waarop men metalen golfpla-
ten had gelegd. De voorkant bleef gewoon 
open. Aan beide zijkanten was een paal 
bevestigd, zodat men de keet gemakkelijk 
kon optillen en met de rug naar de wind 
kon zetten. Een paar graszoden werden op 
elkaar gestapeld en daarover kwam een 
plank als zitting. Bij koud weer was het 
schaften dan ook geen pretje. Trouwens, 
erg lang duurde de schafttijd niet: zodra 
de bal weer naar beneden ging moest 
men weer aan het werk. Nee, erg plezie-
rig hadden de werklozen het niet achter 
Roderwolde!

(dit Berigt is onderdeel van een serie artikelen 
uit het boek “Rowol Toendertied”)
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Vrouwenvereniging Roderwolde e.o.

Sinterklaas
Woensdag 4 december 2019 werd er in 
het Dorpshuis bij de Vrouwenvereniging 
Roderwolde Sinterklaas gevierd. Vele 
leden kwamen hierop af. Voor iedereen 
was er natuurlijk een cadeautje met een 
gedicht.

Helaas waren Sinterklaas en zijn Pieten 
niet aanwezig. De cadeautjes lagen onder 
een rood kleed op een tafel uitgestald. 
Onder het genot van een kop koffie of 
thee, banket, pepernoten en meer lek-
kernijen werden de cadeautjes uitgepakt. 
Het bestuur had hiervoor een mooi idee 
verzonnen. Iedereen kreeg een nummer, 
maar nummer 1 mocht niet als eerste een 
cadeautje ophalen.

Jannie had dezelfde nummers in een zakje 
en trok er elke keer een nummer uit. Die 
persoon mocht dan een cadeautje halen 
en natuurlijk eerst het gedicht voorlezen. 
Sommige hadden lange gedichten waar de 
Sint of zijn Pieterbazen goed hun best op 
hadden gedaan. Anderen waren wat korter 
maar even zo mooi. 

Net als de cadeautjes. Die waren ook 
heel erg mooi en creatief, onder anderen 
een waxinelichtje met doorschijnende 
kerstfiguren, een houten mobile van 
kerstfiguurtjes met lampjes, grote sierlijke 
glazen op een voet, handdoeken, was-
handjes, parfum, deodorant, beeldjes, een 
koffiepakket bestaande uit een pak koffie 
een flesje koffiemelk en een pak koekjes, 
een snertpakket. 

Ja: schrijf je dat nu aan elkaar of niet. Het 
was geen snert pakket maar toch ook weer 
wel een snertpakket. Het was een pakket 

om snert van te koken. Een worst, een 
wortel, een siepel, een pakje groenten, een 
pakje erwtensoep. Als je al deze ingredi-
enten in een pan doet en laten koken dan 
heb je een heerlijk pannetje snert. Kom 
maar op zo’n idee. Maar daar heeft de Sint 
natuurlijk zijn Pieten voor. Het was een 
zeer geslaagde avond en zo is het jaar 2019 
ook alweer voorbij. 

De eerstvolgende bijeenkomst is de leden-
vergadering van de Vrouwenvereniging 
en is op woensdag 22 januari 2020 aan-
vang 19.30 uur in het Dorpshuis. De 
Vrouwenvereniging Roderwolde wenst 
iedereen Fijne Kerstdagen en een Gelukkig 
Nieuwjaar.

De Vrouwenvereniging heeft een 100 jarige 
in haar ledenbestand.
De Vrouwenvereniging Roderwolde 
e.o. heeft al bijna 5 jaar een erelid. Dat is 
Ôfke Bathoorn, momenteel wonende in 
de Hoprank in Peize, waar ze het enorm 
naar haar zin heeft. Ôfke is lid van de 
Vrouwenvereniging Roderwolde e.o. vanaf 
het eerst uur. En dat is van 16 november 
1945. 

Vroeger woonde Ôfke aan de Hoofdstraat 
15 in Roderwolde en had daar met haar 
man een schildersbedrijf. Maar nu is 
ons erelid ook al 100 jaar. Op 13 decem-
ber 2019 is Ôfke 100 jaar geworden. De 
Vrouwenvereniging heeft dit niet onge-
merkt voorbij laten gaan en heeft haar 
bezocht met een cadeautje. 
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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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RECEPT VAN DE MAAND

Kersttulband

Ingrediënten:
VOOR DE VULLING 
h 125 gr gedroogde abrikozen
h 75 gr blanke rozijnen
h 50 gr cranberry’s
h 80 ml amaretto

VOOR HET BESLAG
h 250 gr amandelspijs
h 200 gr roomboter ( op 

kamertemperatuur)
h 125 gr witte basterdsuiker
h ¼ tl zout
h 1 tl  vanille-extract of merg van 1 

vanillestokje
h 1 tl  citroenrasp of rasp van 1 citroen
h 4 st eieren ( op kamertemperatuur)
h 200 gr bloem
h 3 ½ tl bakpoeder

VERDER NODIG
h Tulbandvorm
h Boter, om in te vetten
h Paneermeel, om de vorm te bestrooien
h 2 el  bloem
h 150 gr poedersuiker
h 1 ½ el water
h 20 gr amandelschaafsel

Bereiding:
Begin de avond van te voren met de vul-
ling. Snijd de abrikozen in kleine stukjes 
en meng deze met de rozijnen en cranber-
ry’s en amaretto. Laat de vruchten de hele 
nacht wellen.

Verwarm de oven ( elektrische, met boven- 
en onder warmte) voor op 160 gr.

Vet de tulbandvorm in met boter en 
bestrooi met paneelmeel. Klop het overtol-
lige paneermeel uit de vorm.

Doe spijs, boter, basterdsuiker, zout, 
vanille, en citroenrasp in een kom en klop 
het tot een romig geheel ( ongeveer 5 min). 
Voeg één voor één de eieren toe en klop 
deze luchtig door het beslag. Meng in een 
andere kom de bloem en het bakpoeder en 
zeef dit in delen bij het beslag. Spatel voor-
zichtig door.

Laat de gewelde vruchten even uitlekken 
in een zeef. Meng de, nog vochtige, vruch-
ten met de twee eetlepels bloem en schep 
ze door het beslag. Doe het mengsel in 
de vorm en bak de tulband in ca 65 min 
gaar. Om te controleren of de tulband gaar 
is kunt u aan het eind van de baktijd een 
lange saté prikker in de tulband steken. 
Als er geen beslag meer aan de prikker 
meekomt, is de tulband gaar.

Laat de tulband 10 min in de vorm afkoe-
len en stort deze vervolgens op een rooster. 
Laat de tulband helemaal afkoelen.

Spreid het amandelschaafsel uit op een 
met bakpapier beklede bakplaat en rooster 
deze in 6-8 min goudbruin (kan meteen 
wanneer de tulband uit de oven komt).

Meng het poedersuiker met het water tot 
een glazuur. Verdeel het glazuur over de 
tulband en bestrooi met amandelschaafsel.

FIJNE FEESTDAGEN EN…..EET SMAKELIJK 
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NATUUR EN OMGEVING

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

Dinosaurus in De Onlanden?                        
Je zou het bijna denken bij de vondst van 
iets dat wel 4 keer zo groot is als een 
struisvogelei. 

Misschien heb je er ook wel eens één 
gezien (ik bedoel niet de pterodactylus, 
maar de paddenstoel). Want dat is het 
namelijk, een paddenstoel, maar wel een 
hele grote soort. Het is namelijk de reu-
zenbovist, die we dit jaar op verschillende 
plaatsen konden waarnemen.

Deze stond met een aantal van zijn soort-
genoten in de tuin van Sandebuur 22. Als 
hij “rijp” is, dat wil zeggen, als hij zijn 
sporen verspreidt, wordt hij bruin. Het 
is een soort stuifzwam, waarbij de wind 
zorgt voor verspreiding van de sporen. 
Omdat een aantal van de soortgenoten 
hun taak reeds hadden volbracht, heb ik 

Het lijkt wel een ei van een pterodactylus, 
de grootste vliegende dinosaurus

pterodactylus

deze geplukt, want hij schijnt eetbaar te 
zijn en dat wilde ik wel eens proberen. Je 
kunt immers dagen eten van zo’n volu-
mineus exemplaar. De smaak viel me wat 
tegen, een beetje flauw, maar als je er soep 
van kookt en je doet dat op basis van een 
goed gekruide bouillon, is het eigenlijk 
best smakelijk. Het leek een beetje op 
champignonsoep.

Paddenstoelen zijn de opruimers van dood 
organisch materiaal, zoals dood hout en 
afgevallen bladeren. Ik heb er al eens vaker 
voor gepleit, maar probeer het nog maar 
eens. Dode bladeren hebben een belang-
rijke functie in het ecosysteem. Natuurlijk 
wil je je oprit en stoep vrij van blad hou-
den, want er is altijd een risico dat je erop 
uitglijdt. Op je gazon kan ik het me ook 
nog voorstellen, hoewel het eigenlijk ook 
mest is voor het gras, maar in de perken 
en onder bomen en struiken vervullen de 
bladeren een heel belangrijke functie. Het 
is een noodzakelijke overwinteringsplek 
voor vele belangrijke organismen, zoals 
nuttige bacteriën, kevers, larven, pisse-
bedden, maar ook grotere soorten zoals 
bijvoorbeeld egels. 

Het is al helemaal milieuonvriendelijk als 
je ze ook nog eens opruimt met een lawaai-
ige bladblazer. Afgezien van de herrie die 
ze maken, heeft onderzoek uitgewezen 
dat een uur draaiende bladblazer evenveel 

Gewoon in de tuin laten liggen die bladeren
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In Duitsland en Denemarken worden ze 
ook regelmatig waargenomen. Net als bij 
de wolf, zal er wel weer een discussie ont-
staan of het beest moet worden verdreven 
of bejaagd, maar als natuurliefhebber ben 
ik blij met opnieuw een uitbreiding van het 
aantal (bijzondere) soorten in ons land. 

Net op het moment dat ik dit artikel schrijf, 
staat er in het DvhN een bericht over de 
vangst van een wasbeer in Zwartemeer, 
aan de rand van het Bargerveen. Het beest 
was via het kattenluik een woning binnen-
gekomen om te snoepen van kattenvoer en 
fruit. Al weer een exoot in onze regio, niet 
te verwarren met de wasbeerhond die ook 
in Drenthe rondzwerft.

Het gevangen exemplaar gaat eerst 2 
maanden in quarantaine bij de stich-
ting AAP bij Almere. Omdat het Europese 
exotenbeleid voorschrijft dat, wanneer 
er nog geen sprake is van vestiging en/
of voortplanting in het gebied, deze was-
beer niet weer mag worden uitgezet. Het 
arme beest zal dus de rest van zijn leven in 
gevangenschap (dierentuin o.i.d.) moe-
ten doorbrengen, of worden afgemaakt. 
De goudjakhals in Noord-Drenthe en de 
wasbeerhonden die in Zuid-Limburg rond-
lopen moeten dus op hun hoede zijn!

CO2 uitstoot als dat er vrijkomt bij 1700 
km rijden met de auto! Iets om over na te 
denken.

Een andere opmerkelijke “vondst” deze 
maand was de verschijning van een goud-
jakhals op een cameraval van Cindy de 
Jonge uit Assen. Net als een tijd geleden de 
wasbeerhond is het een “exoot”, d.w.z. een 
dier dat hier van nature niet thuishoort. 
Het was niet de eerste keer dat er een 
goudjakhals in Nederland is gespot. Ook 
op de Veluwe was er al eens een exemplaar 
gezien. 

De Goudjakhals heeft veel weg van een 
wolf, maar is een stuk kleiner. Qua grootte 
zit hij tussen de wolf en de vos. Zijn schoft-
hoogte is ca. een halve meter. In zijn 
voedselpatroon lijkt hij sterk op de vos. In 
principe is het een roofdier en bestaat zijn 
prooi uit muizen, ratten en konijnen, maar 
het is een alleseter die zich ook voedt met 
bessen en ander fruit.

Meestal leeft de goudjakhals in een roedel, 
die bestaat uit exemplaren van verschil-
lende generaties. Het is duidelijk dat 
er zich in Noord-Drenthe geen roedel 
ophoudt, waarschijnlijk is het gesigna-
leerde exemplaar een rondzwervend dier, 
oorspronkelijk afkomstig uit Tsjechië, 
waar ze in roedels voorkomen.

Goudjakhals (foto pixabay)

De gevangen wasbeer                                                    
(foto dierenambulance Z-O Drenthe)
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NATUUR EN OMGEVING

Turf, jenever en Potklei
Jan van der Heide

-400.000 - Nuttige potklei

Zo’n halve eeuw geleden werd “De Kleibos” 
nog vrijwel uitsluitend als bron van z.g. 
boeren geriefhout gebruikt: dam- en 
richelpalen en takkenbossen met aan-
maakhout, de z.g. “schensken”. Dit was 
zo ongeveer de enige manier om nog iets 
met de potklei te doen: met tussenpo-
zen van 10-12 jaar werden bospercelen in 
de winterperiode radicaal gekapt in een 
gemeenschappelijke activiteit van locale 
boeren. Dit eeuwenoude gebruik gaf aan-
leiding tot de nu nog zichtbare houtopslag 
met grote “stobben”, dikke onderstam-
men die bleven groeien terwijl de opslag 
regelmatig werd verwijderd.Toen mijn 
ouders in de jaren vijftig van de vorige 
eeuw besloten om zo’n stuk hakbos te 
gaan ontginnen was dat, en ik kan er niet 
omheen, achteraf misschien toch niet zo’n 
goed idee. Allereerst bleken 2 van de 3 

“aangemaakte” percelen uit pure potklei te 
bestaan, zodat de ontginning veel langer 
duurde dan gedacht. Ook de uiteindelijke 
landbouwkundige waarde viel nogal tegen. 
Als bouwland was het natuurlijk helemaal 
ongeschikt, maar in een natte periode 

vertrapten de koeien de graszode, terwijl 
ze in een droge periode bijna de poten 
braken op de keiharde kleiklompen. Wat 
wél uitzonderlijk was, was de hoge kwali-
teit van het gras en het hooi, maar dat was 
uiteindelijk maar een schrale troost....

Een tweede misrekening was het feit, 
dat bij de ontginning de restanten van 
belangrijk en eeuwenoud Tichelwerk 
verloren gingen, namelijk dat van het 
klooster Aduard, dat hier op uitgebreide 
schaal en waarschijnlijk gedurende lange 
tijd een groot deel van zijn bouwmateri-
aal vandaan haalde dat hier in veldovens 
werd geproduceerd. We hebben het hier 
met name over bakstenen (de z.g. kloos-
termoppen), dakpannen, etc. die hier 
waarschijnlijk tot in de zestiende eeuw zijn 
gebakken. Bij de ontginning werd alles 
opgeruimd: nóg herinneren mijn broer 
en ik het corvée om na de ontginning al 
het kleine puin op te ruimen. De grote 
hoeveelheid kloostermoppen die werd 
aangetroffen vond zijn weg naar diverse 
restauraties, onder meer van het klooster 
in Ter Apel, en uiteindelijk bleef er in het 
terrein vrijwel niets over wat nog aan deze 
historische periode herinnert. 

Ook na de zestiende eeuw werd op meer-
dere plaatsen in de buurt van Roderwolde 
en Foxwolde flink in de potklei “geticheld”: 
voor nadere informatie verwijs ik graag 
naar de uitgebreide publicatie over dit 
onderwerp van een dorpsgenote *). 

Het is zeer opvallend dat deze 
Tichelwerken, die in elk geval een redelijk 
prominent fenomeen in ons gebied waren 
en ongetwijfeld voor heel wat werkgele-
genheid zorgden, vrijwel geheel uit ons 
collectieve geheugen zijn verdwenen (in 
ieder geval tot aan de bovengenoemde 
publicatie). Daar waar men er nog een 
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VAN ONDER DE WIEKEN

Rustig?
Dirk Magré

Rustig?
Soms denk je dat het in deze tijd wel erg 
rustig is in en rond de molen. Toch is er 
steeds weer wat te vertellen. Op 20 en 21 
november kropen eerst 3 en later 2 man-
nen van de Monumentenwacht door de 
molen voor hun jaarlijkse inspectie. Ook 
bij ons in de woning moesten zij zijn, die 
valt ook onder het “Monument”.

Kerstboom voor de molen
De dag voor Sinterklaas (4 december) werd 
door hoveniersbedrijf Albert de Boer uit 
Peize een mooie kerstboom voor de molen 
afgeleverd. Met de kettingzaag werden 
nog wat takken onderaan verwijderd en de 
stam werd op maat gezaagd om in de pijp 
in de grond te passen.

Prachtige boom en super actie van dit 
hoveniersbedrijf. Vorig jaar is het con-
tact via de “Noordenveldse Uitdaging met 
Albert de Boer tot stand gebracht”. Dit jaar 
hadden we rechtstreeks contact en er was 

herinnering aan had, had deze verder geen 
waarde, zoals blijkt uit het zonder meer 
opruimen van het Aduarder Tichelwerk. 
Ook kenden we vroeger in Foxwolde 
het “Tichelhoes” (no.19), waar in de jaren 
zestig bij een verhuizing de gehele admi-
nistratie van een oud Tichelwerk op zolder 
werd aangetroffen. Via een provisorisch 
aangelegde goot werd deze beneden aan 
het vuur prijsgegeven: kennelijk rust 
er voor het nageslacht geen zegen op 
Tichelwerken....

*) Ada van Dijk, Tichelwerken in de Kleibosch, 
Historische Reeks Roderwolde 2, Uitgeverij 
De Kleibosch, 2017.

direct een “ja” op onze vraag of er weer 
een boom voor ons inzat. Bij het brengen 
van de boom kregen we feitelijk al weer 
een toezegging voor volgend jaar: “Dan 
zorg ik voor een nog wat grotere boom”.

’s Avonds gaan de spots bij de molen aan 
samen met de lichtjes in de kerstboom.

Actieve museumcommissie
De museumcommissie is druk om nog een 
en ander bij te schaven aan de presentatie 
en indeling van de vaste collectie in het 

“Nederlands Graanmuseum”.

Boven was nog een aantal vitrines gevuld 
met attributen die niets of bijna niets met 
graanteelt, oogst en toepassingen te maken 
hebben. Beneden (op de platte) waren nog 
twee vitrines gevuld met informatie over 
de molen zelf. Die waren eigenlijk best aan 
een opknapbeurt toe. Uiteindelijk is beslo-
ten om de niet relevante voorwerpen op 
te bergen en de vrij te komen ruimte in de 
vitrines boven in het museum in te vullen 
met een meer uitgebreide informatie over 
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de geschiedenis van Woldzigt en eventueel 
over de molen zelf.

Bij het verwijderen van de vitrines bene-
den kwam de prachtige gemetselde muur 
van de molen tevoorschijn. Dat leverde op 
de we ook maar achter de modelmolen de 
betimmering hebben verwijderd om ook 
daar een directer contact met het metsel-
werk van de molen zelf te bewerkstelligen.

Drowa chips
Een aantal mensen hadden ons al gevraagd 
of wij nu isolatie onder de vloer bij ons 
in de woonkamer en de keuken) hebben 
gekregen. Dat klopt.

Op 6 december stonden een grote vracht-
wagen en een bestelbus voor de oprit van 
de molen. De vrachtwagen zat vol met 
zogenaamde Drowa chips. Een soort piep-
schuim “vlokken” die als een dikke laag 
van minstens 40 cm bij ons onder de vloer 
werden geblazen om zo als damp rem-
mende laag op het altijd onder de vloer 
staande grondwater te fungeren.

Zoals bij ons aan de ramen (voorzien van 
“inzetramen” vaak te zien is, is het bij ons 
heel vochtig in huis. Dit moet daar een 
einde aan maken. Zo ziet dat er uit:

In de bestelwagen zat een grote pomp die 
na aansluiten op de vrachtwagen de chips 
door een lange buis bij ons in het huis en 
onder de vloeren blies.

We zijn vol goede hoop dat we snel een 
stuk minder vocht in huis zullen hebben.

Activiteiten Woldzigt en voor de komende 
tijd:
h Zaterdag 4 januari (in het nieuwe 

jaar!). Ook dan wordt ’s middags van 
13:30 – 16:30 uur olie geslagen.
h Zaterdag 1 februari. Zoals elke maand 

op de eerste zaterdag van het jaar: 13:30 
– 16:30 uur olieslaan.

Ben je geïnteresseerd in het proces van 
olieslaan en zou je daar zelf ook mee aan 
de slag willen? Neem contact met ons op 
via de website (pagina “contact”). Dan 
gaan we daar graag voor zorgen.

Voor groepen kan via de website een 
afspraak worden gemaakt via de pagina 

“Contact” op www.woldzigt-roderwolde.nl.     

Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin
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AANKONDIGING

Dorpsfeest 20 juni 2020



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

 

• Kanaalstraat 41 

       9301 LR Roden  

•  050-5018788 

•  www.quarts.nl 

 

•  Openingstijden: 

       dinsdag t/m vrijdag van 09:00-17:30 uur 

       zaterdag van 09:00-16:00 uur    

 



 De Wôlmer  december 2019  pagina 35

COLUMN

Ontmoeting
Henk van Kalken

In winkels heb ik vaak de vreemdste 
ontmoetingen. In dit geval een bij een 
supermarkt in Roden aan de Westerbaan. 
Metalig gerinkel van winkelwagentjes, een 
straatkrantverkoper, langzaam rijdende 
auto’s, de bestuurders wanhopig speurend 
en vergeefs hopend op een parkeerplaatsje. 
Liefst zo dicht mogelijk bij de winkel waar 
we onze consumptieve noden en behoef-
ten aanschaffen.

Ik wilde naar binnen wandelen, en had 
slechts een klein mandje nodig.

Bij de sluisdeuren aangekomen bleek de 
buitenste deur, waarvoor ik noodgedwon-
gen tot stilstand kwam, gesloten. Door het 
glas zag ik een lange, magere gestalte staan. 
Mensen die mij kennen weten: ik zoek 
het eerder in de breedte dan in de hoogte, 
dus was het niet zo vreemd dat ik, het 
hoofd in de nek, omhoog naar het gelaat 
van de magere man keek. Hij staarde mij 
aan met ingevallen wangen en dito don-
kere ogen, die diep in de kassen gedrukt 
leken te zijn. De deur bleef gesloten en we 
volhardden een minuut als bevroren in 
onze houding. Ik zwaaide met mijn han-
den in de hoop hier iets elektronisch mee 
in beweging te kunnen zetten. Terwijl 
Lang & Mager mij bleef aanstaren opende 
de deur. ‘Sesam open u!’ riep ik grappig 
bedoeld, want de magere volhardde in zijn 
houding. Hij boog zich iets naar mij over, 
en brak in een volstrekt onverstaanbare 
woordenvloed uit. Aan het accent te horen 
was het Nederlands, zij het onverstaan-
baar. Ik voelde mij onbehaaglijk worden, 
maar Lang & Mager week niet en bleef zijn 
betoog voortzetten. Soms krijg je wel eens 

een inval, die je achteraf zelf ook niet kunt 
verklaren. Ik wees naar binnen, en riep: 
‘Volgens mij staan ze daar achter!’ De man 
verstarde, keek langs mij heen en liep, het 
hoofd gebogen, met lange passen kenne-
lijk ontstemd naar buiten. “Grallahaska,” 
hoorde ik hem nog duidelijk roepen. Ik 
liep maar naar binnen en was blij dat dit 
avontuur verder zonder kleerscheuren was 
afgelopen. 

Gedachten naast de kerstsfeer
Henk van Kalken

Het zat op de bank, nou ja, in de stoel en 
het zapte. Naar teletekst. Ja, ik beken het 
schaamteloos. Eerst las ik dat volgens 
Unicef 50 mln kinderen wereldwijd op 
de vlucht zijn. Niet te bevatten. Een ruwe 
verstoring van mijn kerstgedachten die 
in volle naïviteit nog steeds gaan over 
vrede, naastenliefde, minder honger en 
wereldwijd minder kindervluchtelingen en 
oorlogsslachtoffertjes.

Maar in het land van Trump, die residen-
tie van boze witte mannen, meldde een 
ander bericht, gaat het goed: daar wordt de 
wereldwijde wapenhandel opgestuwd met 
4.6 procent naar 380 miljard. Ik heb haas-
tig de teletekst uitgezet in verband met 
ongewenste lichamelijke reacties. Ik doe 
niet eens meer een poging om hier iets van 
te begrijpen. 

Annie MG Schmidt schreef ooit: ‘Vroeger 
leefden de mensen in de bomen. We had-
den er nooit uit moeten komen.’ 
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ROWOLMER DROKTE

Albert Boelen

Altiid maar ‘drokte’ (drukte): het hele jaar 
door; altijd reuring, altijd wat te doen, 
altijd beweging. Het hoeft niet negatief te 
zijn; soms is het ook goed, dat er ‘wat te 
doen is’. Ik dacht er aan, toen ik van een 
kennis hoorde (hij was even door ons dorp 
gereden): “wat een rust daar, wat een stilte 
in dat dorp van jullie” . Hij ziet en hoort de 
buitenkant, denk ik dan. Toch realiseerde 
ik me, dat er meer kanten aan ‘drokte’ zit-
ten. Neem bijvoorbeeld de tijd van het jaar: 
alles loopt op z’n eind, iedereen een beetje 
‘op z’n wenkbrouwen’, iedereen schijnt er 
naar te verlangen, dat het even stil wordt. 
Even bezinning en daarna weer met frisse 
moed aan een nieuw jaar beginnen. Er zijn 
echter ook van die rustmomenten, die niet 
op het einde van het jaar wachten. Je kunt 
ze ook zelf maken. Hieronder probeer ik 
dat weer te geven: mannen op leeftijd, op 
een dorpspleintje, in de warme tijd van het 
jaar, rust en wachten….

De stilte was haost te heuren under de 
bomen tegenover het café midden in oes 
dörp. Ze zaten d’r weer; op heur vaste 
plekkie, met zien dreeën, um het holten 
taofeldie. Zölfs het zachies henzetten 
van het kleine koffiekoppie op het hol-
ten taofeldie deurbrak de stilte. Hij keek 
een beetie veraldereerd naor zien kame-
raoden, tenminste naor wat er van heur 
aover was. Een beetie miezerig loerde 
hij de olle lege heufdstraot of. De stienen 
leken te trillen. Hij bedacht zuk, dat ze 
met zien dreeën weer ies zaten te wachten 
op dingen, waorvan ze alle dreei wus-
sen, dat ze nooit meer kommen zullen. 
Zo zaten ze daor; zo non en dan ies eebm 
zuchtend, mekaar de koffiekoppies anlan-
gend en dan weer eebm vortzakkend op 

de stoelties an het taofeldie. Een brommer 
met een jonk wichie met roeg-rondweiend 
laank haor d’r op, scheut veurbij. Dree 
olle koppies keken warktuugelijk umhoog 
en dreiden met de beweging van ’t brom-
merdie met. Open mondties met gelige 
tanden leuten een vege glimlach zeein op 
de deurleefde gezichten. Heur vochtige 
ogen gaven bliek van vroggere heugenis-
sen. “ja, vrogger, toen zul ik opspringen 
en met heur achterop dat brommerdie 
hen de Kleibos rieden, waor as ik zukke 
mooie stille plekkies ken..”. “Ik zul heur 
van alles laoten zeein, daor in die gruune 
netuur en wieder….”. Een kleine blik van 
verstandholding met de aandere mannen, 
een berustende blik in de varte naor het 
verdwienende wichie, underwegens naor 
dat, wat niet weerum komp en de olde 
mannen zakten weer deel op heur stoelties. 
Wat west is en wat nooit weerum komp. 
De warme wind veegde zachies deur heur 
stoppelbaordties. Ien van de dreei sleup 
al weer, een aandere pakte zien knip en 
zöcht wat kleingeld veur de café-holder; 
de daarde stun wat steunend op en zag, dat 
’t veur vandaag weer genog was. Mörgen 
tröffen ze mekaor weer, op ’t zölfde plek-
kie, under dezölfde bomen, met zien 
dreeën, met weer dezölfde praot. Dát had-
den ze in elk geval nog !
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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 

dak
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Dorpsagenda

zondag 22 december 2019 Jacobskerk: 
Kinderkerstfeest ; aanvang 19.00 uur

dinsdag 24 december 2019 Jacobskerk: 
Kerstnachtdienst met m.m.v. duo May & June 
Voorganger ds. H. Greive; aanvang 21.30 uur

dinsdag 31 december 2019 Dorpshuis: 
Oliebollenactie

dinsdag 31 december 2019 Dorpshuis: 
Oudejaarsborrel. 15.00 - 18.00 uur

vrijdag 3 januari 2020 Café Het Rode Hert: 
Nieuwjaarsborrel van 16:00 - 19:00 uur

zaterdag 4 januari 2020 Rowolmer 
Archief: Open Archief. 10.00 - 12.00 uur in de 
MFA

zaterdag 4 januari 2020 Molen 
Woldzigt: Demonstratie olieslaan. 13.30 - 
16.30 uur

dinsdag 7 januari 2020   
Jeugdgebouw: Koffie- en 
ontmoetingsochtend voor iedereen van 
10.00 uur tot 11.30 ; tevens nieuwjaarsvisite

zaterdag 11 januari 2020 
Tennisvereniging Roderwolde: 
nieuwjaarsborrel in clubgebouw; 17.30-19.30

zaterdag 18 januari 2020 
Tennisvereniging Roderwolde: 
Wintertoernooi bij REO. Aanvang 19.00 uur

maandag 20 januari 2020 
Toneelvereniging Woldbloem: Start 
kaartverkoop, via website en zitting MFA. 
19.45 uur

Colofon
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Sponsors
De Wôlmer wordt mede mogelijk gemaakt 
door:
h Miedema, dakbedekking en 

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

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



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

boekhandel 
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tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 
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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


