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Van de redactie
Hella Balster

Heeft u ook zo genoten van de 
toneelvoorstellingen van de Woldbloem? 
Twee voorstellingen van de jeugd over 
high society met knuffels en één met een 
Grimmig karakter. En dan de voorstelling 
van de senioren waarin een weduwnaar 
toch nog geluk in zijn levensavond vindt, 
ten nadele van de geldbeluste potentiële 
nabestaanden. Gelukkig zijn wij niet 
zo materieel aangelegd. Hoewel uw 
redactie heel blij is met de donatie van 
de Rabobank. Meer over het toneel in de 
volgende Wôlmer.

Hoogste tijd dat u en ik zelf een hoofdrol 
gaan spelen. Bijvoorbeeld bij de klusdag 
van het dorpshuis. Wat dacht u van een 
Federer-imitatie op de Open Dag van 
de tennisvereniging. En helemaal top 
is uiteraard uw optreden op het Open 
Podium van de Culturele Driehoek.

Tot slot presenteren wij u een interview 
met de belangrijkste hoofdrolspeler van 
onze gemeente: de nieuwe burgemeester.

Wij wensen u veel leesplezier!
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Bouw woning Hoofdstraat
De gemeente Noordenveld is voornemens 
medewerking te gaan verlenen aan een 
vergunning voor de bouw van een woning 
aan de Hoofdstraat. Omdat er verder geen 
huisnummer bij staat, kan het alleen maar 
gaan om de kavel naast het huis van Roelof 
Blomsma en Jannie Stoffers. Deze kavel 
was in eigendom van de gemeente en stond 
al enige tijd te koop. We wachten de ver-
dere ontwikkeling af en horen t.z.t. wel 
wie er komen te wonen.

Bouwval aan de vaart
Wie wel eens langs de Rodervaart komt, 
zal het wel zijn opgevallen, dat er een 
huisje staat, dat lange tijd behoorlijk 
verwaarloosd was en bijna geheel over-
woekerd werd door struiken. De laatste 
tijd werd er rondom het huis behoorlijk 
huisgehouden en kwam het geheel weer in 
zicht. Het is de bedoeling, dat het behoor-
lijk zal worden opgeknapt en gedeeltelijk 
herbouwd. Jan Slenema uit Roden en zijn 
vrouw Jantje willen daar gaan wonen en 
van een welverdiende rust genieten.

Uitvoeringen Woldbloem
De toneelvereniging Woldbloem heeft de 
jaarlijkse reeks uitvoeringen achter de rug 
en ze kan daar met voldoening op terug-
zien. Dit jaar kon je zeggen, dat er sprake 
was van een experiment, omdat haar 
jeugdafdeling naast het eigen optreden op 
de zondagmiddag, ook nog een keer acte 
de présence gaf voor de uitvoering van het 
volwassen toneel. Dat werd gedaan omdat 
de jeugd ook wel eens een keer extra wilde 
optreden. Daarom werd er een half uur 
eerder begonnen met spelen en was het 
wat later afgelopen. Voor een uitverkochte 
zaal speelde op zondagmiddag de groep 

met kinderen van de basisschoolleef-
tijd het stuk Pluche Poespas en de groep 
schoolverlaters Grimms Probleem. Beide 
groepen kwamen goed voor het voetlicht, 
waarbij de ene rol beter uit de verf kwam 
dan de andere. Logisch gezien het feit, 
dat de één voor de eerste keer meedeed 
en een ander al de nodige ervaring had. 
Toch was het een geslaagde middag. Voor 
Woldbloem zou het mooi zijn, als er uitein-
delijk van de acteurs en actrices in de dop, 
een stuk of wat voor de vereniging behou-
den blijven. Want niet voor niets zegt het 
spreekwoord: Wie de jeugd heeft, heeft de 
toekomst.

Winterperikelen
Nadat er onlangs een kleine vorstperi-
ode was, en sommige kinderen heel even 
op een stuk straat of een ondergelopen 
stuk van de Onlanden hebben kunnen 
schaatsen, lijkt het erop, dat we de ijspret 
eerst wel weer kunnen vergeten. Dat is 
jammer en misschien wel het meest voor 
de mensen van de IJsvereniging, die alle 
voorbereidingen hadden getroffen voor het 
nieuwe schaatsseizoen. Helaas was het ijs 
te dun om er slechts kinderen toe te laten. 
En ook konden ze nu de leden niet laten 
zien welke werkzaamheden ze hadden 
verricht bij het vernieuwen van een stuk 
wand van het clubgebouw. Wie weet, is er 
volgend seizoen wel weer de gelegenheid 
voor. Hoe het ook zij, we krijgen eerst twee 
zomers tegen één winter.

Redactienieuws

In verband met de meivakantie van de 
schooljeugd zal de deadline voor het inle-
veren van kopij voor de Wôlmer van april 
worden vervroegd naar vrijdag 8 april!
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Schoolnieuws
Hijko Mekkes 

Open ochtend
Op woensdagochtend 24 februari van 
09.00 – 11.00 a.s. staat de deur van 
school open voor “nieuwe” ouders 
die belangstelling hebben voor onze 
school. We hopen natuurlijk op veel 
belangstelling! Mocht u iemand kennen 
die binnenkort een schoolkeuze voor 
zijn of haar kind moet maken, geef deze 
datum dan even door! Het is trouwens 
altijd mogelijk om een vrijblijvende 
afspraak te maken voor een gesprek en een 
rondleiding met Erik Beumer. U bent van 
harte welkom.

LIO stage
De komende periode doet Iris Nederhoed 
haar eindstage bij ons op school. Iris zit in 
het laatste jaar van haar opleiding en hoopt 
dit jaar af te studeren. Zij stelt zichzelf 
even voor: 

Hoi, ik ben Iris 
Nederhoed, woon 
in Groningen 
en ben 23 
jaar. Vanuit de 
Hanzehogeschool 
te Groningen ben 
ik met mijn afstu-
deerjaar bezig 
en loop ik t/m 
begin juni stage 
in groep 6/7/8. Ik 
start maandag 8 
februari met mijn 

eindstage en zal vanaf de voorjaarsva-
kantie drie dagen per week, de maandag, 
dinsdag en woensdag, de lessen en taken 
overnemen van Hijko Mekkes. Tijdens 
de andere dagen bereid ik mij voor op de 
lessen en schrijf ik aan mijn scriptie, thuis 

of op Het Palet. Naast de bezigheden op 
school werk ik in het weekend bij de Lady 
Leads te Assen, werken met kleding is een 
passie die ik naast het lesgeven ook erg 
leuk vind!M ijn vrije tijd besteed ik met 
mijn vrienden en familie in Groningen en 
omstreken. Reizen, lezen en winkelen zijn 
de dingen waar ik graag in mijn vrije tijd 
gebruik van maak. Samen met groep 6/7/8, 
en de rest van de school, ga ik er een leer-
zame en leuke tijd van maken! 

Groet, Iris.

Rapport
De afgelopen periode is er door het bedrijf 
Impulsmedia uit Nieuw-Roden hard 
gewerkt aan het uiterlijk van het nieuwe 
rapport. Over de samenwerking en het 
resultaat hiervan zijn we erg tevreden! Er 
zitten nog een paar kleine schoonheids-
foutjes in, deze hopen we aan het einde 
van het schooljaar eruit te hebben. Op vrij-
dag 12 februari hebben alle leerlingen hun 
rapport meegekregen. 

De inhoud van het rapport is vrijwel onge-
wijzigd, maar het uiterlijk van het nieuwe 
rapport is behoorlijk veranderd.



voor al uw voetproblemen

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

i www.pedicure-opgoedevoet.nl

op donderdag en vrijdagochtend praktijk 

in L&M Haarmode, Kanaalstraat 6 Roden

ook voor uw diabetische en/of reumatische voet

Familiefeestjes en Bedrijfsuitjes ook op locatie!

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

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

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

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde

Docent / Kunstenaar 
Cursussen / Workshops

(portret / model / landschap / 
beginnersworkshop)

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT
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Onderbouw
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Middenbouw
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U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

www.esthervandijk.eu

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT
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Jarigen

Ruben Middendorp wordt op 3 maart 12 jaar
Steyn Huistra wordt op 11 maart 11 jaar
Stijn Dussel wordt op 23 maart 4 jaar
Marc de Rink wordt op 3 april 9 jaar

Peuterspeelzaal Dreumes

Hallo allemaal,

De voorleesdagen zijn weer voorbij. De 
kinderen hebben genoten van het pren-
tenboek: “We hebben er een geitje bij”. 
We werden getrakteerd op lange vingers 
met muisjes, vanwege de geboorte van het 
geitje. Ieder kind had zijn eigen geboorte-
kaartje meegenomen naar peuterspeelzaal 
en we hebben ze allemaal eens goed beke-
ken. Hierna konden we er ook allemaal 
één maken voor het geitje en iedereen 
mocht zelf een naam verzinnen.

Op dit moment werken we op de peuter-
speelzaal over het thema “dieren”. We 
hebben het over grote dieren, kleine dieren, 
boerderijdieren en dieren die in het water 
leven. We praten, lezen en zingen er over. 

In de klas zullen ook weer mooie werk-
jes van de kinderen komen te hangen. 
Kom gerust eens binnen lopen voor of na 
schooltijd om ze te bekijken.

Verjaardagen: 
We hebben de komende maand geen ver-
jaardagen te vieren, maar wel mogen wel 
een nieuwe peuter verwelkomen bij ons op 
de peuterspeelzaal. Na de voorjaarsvakan-
tie komt Elvira Moedt bij ons in de groep. 

Tot slot nog een prietpraatje:

Het regent en we kunnen helaas niet bui-
ten spelen. Sommige kinderen vertellen 
dat ze wel een paraplu hebben, maar dat 
die thuis ligt. Valerie zegt: “ik heb thuis 
een heeeele grote ‘platte plu”.
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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen 
Roderwolde e.o.
Bij café M. Scheepstra te Foxwolde op don-
derdag 24 maart 2016 om 20.00 uur 

Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Notulen 19 november 2015
4.  Halfjaarlijks verslag van de secretaris 
5.  Verslag penningmeester over 2015  
 en begroting 2016
6.  Verslag kascommissie (Henk   
 Roelfzema en Bert Blaauw, reserve  
 Robert van Dooren)
7.  Verkiezing leden kascommissie 
8.  Stand van zaken met betrekking tot:
 - Glasvezel
 - Fietsoversteek Brunlaan/N372  
   (Tolhuisje)
 - Dorpsschouw
 - Verkeer
 - Fietsroute Plus 
 - Aanleg zwaluwwal in de Onlanden
 - Plaatsing steen van Jan en Aaltje  
    Douwes
9.  Bestuursverkiezing:
 Aftredend en niet herkiesbaar: Roelof  
 Blomsma en Gerbrant Fennema
10. Rondvraag
11.  Sluiting

Tennisvereniging Roderwolde

Nieuwjaarsborrel
Zaterdag 16 januari hebben wij weer kun-
nen genieten van de nieuwjaarsborrel van 
de tennisvereniging georganiseerd door 
de familie Beukema uit Roden. Het was 
een gezellige drukte, rijkelijk voorzien van 
heerlijke hapjes en met name de bediening 

door de heren Beukema Junior was uit-
muntend. Voor herhaling vatbaar en een 
goede gelegenheid om alle goede voorne-
mens van het nieuwe tennisjaar met elkaar 
af te stemmen.

Wintertoernooi 2016
Wanneer de kruitdampen van het 
vuurwerk weer zijn opgetrokken, je waar-
schijnlijk toch weer teveel gegeten en 
gedronken hebt, de weegschaal even niet 
je beste vriend is, dan zijn daar gelukkig 
altijd weer Wil en Lia met een uitnodiging 
om deel te nemen aan het Wintertoernooi 
op zaterdag 9 januari in de REO hal. Een 
mooie gelegenheid om je conditie weer 
even te testen (vooral voor degenen die 
tijdens de winterperiode niet aan competi-
ties deelnemen). 

Het was weer een spannende en vooral 
sportieve strijd. Na afloop stonden Wieger 
en André met 4 gewonnen wedstrijden en 
een saldo van +15 precies gelijk en na een 
indrukwekkende procedure van de organi-
satie kwam André als winnaar uit de strijd.

De prijzen waren allemaal gerelateerd aan 
de winter en kwamen goed van pas. Het 
was weer een goed georganiseerd toer-
nooi met de nodige hapjes en natuurlijk 
drankjes
Uitslag:
1. André Jansen
2. Wieger Beukema
3. Lia Snoek

Open Dag
De Open Dag vindt dit jaar plaats op zon-
dagochtend 3 april, van 10.00 tot 13.00. 
Iedereen is van harte welkom bij de ten-
nisbaan om eens kennis te maken met 
tennis en het bestuur van de vereniging. 
Aansluitend vindt het Openingstoernooi 
plaats.
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Wilt u meer informatie over het lid-
maatschap, of een keer een baan 
huren, stuur dan een mail naar: 
tvr_ledenadministratie@xs4all.nl

Vrouwenvereniging

Ton Vonk over Hartkatheterisatie
Woensdag 20 januari 2016 had de 
Vrouwenvereniging Roderwolde 
onze dorpsbewoner Ton Vonk van de 
Hansenkamp uitgenodigd. Hij werkt bij 
het UMCG in Groningen op de afdeling 
Hartkatheterisatie en houdt zich voorna-
melijk bezig met de drukmetingen in het 
hart. Hierbij wordt de bloeddruk in het 
hart en in de longslagaderen gemeten. Ze 
brengen een draad in het lichaam die zo 
dun is als een kattenhaar. Aan de voorkant 
van deze draad zit elektronica waarmee ze 
de druk kunnen meten. Het kan zijn dat ze 
in dit geval de patiënt binnen 15 minuten 
van de pijn af kunnen helpen. Ook vertelde 
hij onder andere over aangeboren hartaf-
wijkingen, hartkloppingen, een pacemaker 
krijgen. En er ging medisch gereedschap 
over de tafel zodat wij een indruk kregen 
waar zij mee werken en wat ons zou over-
komen als wij bij hun op de tafel zouden 
liggen. 

Hartkatheterisatie is een onderzoek om 
een vernauwing op te sporen in de krans-
slagaders van het hart. Men heeft dan 
klachten als pijn op de borst, pijn in de 
kaken, pijn aan de binnenkant van de 
linkerarm. Dotteren gebeurt direct na de 
hartkatheterisatie. Niet elke vernauwing 
hoeft direct gedotterd te worden. Als men 
niet gaat dotteren, maar de vernauwing 
wel zo ernstig is, dan krijgt de patiënt een 
bypass operatie b.v bij een vernauwing in 
de drie hoofdaderen. De chirurg gaat dan 
een bloedvat uit het lichaam halen en om 

de vernauwing heen plaatsen. Een pace-
maker is een kastje als een luciferdoosje 
dat onder de huid op de schouder wordt 
geplaatst en waarvan de draadjes naar het 
hart worden gebracht. Het is bedoeld om 
de hartslagen die uitvallen of traag zijn op 
te vangen zodat de patiënt niet duizelig 
wordt en daardoor kan vallen. Bij hart-
ritmestoornissen krijgt de patiënt geen 
pacemaker. 

Hartritmestoornissen worden meestal 
veroorzaakt door een vernauwing en dat 
behandelen ze door middel van een bal-
lonnetje inbrengen en oprekken, of door 
middel van een stand inbrengen die de 
spier dan oprekt. Bij een zieke hartspier 
wordt er een shock gegeven. We heb-
ben drie verschillende hartkleppen. Ze 
doen hun werk minder als ze vernauwd 
zijn. Dit kan veroorzaakt worden door 
verkalking, de klep is dan hard en stijf 
geworden. Ablatie ritmestoornissen zijn te 
snelle hartslagen. Altijd en overal kunnen 
er complicaties optreden en elke compli-
catie heeft weer zijn eigen oplossing of 
herstelprocedure. De huisarts kan tegen-
woordig ook al een hartfilmpje maken. En 
het is heel belangrijk om één keer per jaar 
bij de huisarts je bloed op cholesterol te 
laten controleren, hieruit kunnen ze veel 
ontdekken. 

Ton kon het uitstekend en boeiend vertel-
len, voor ons was het dan ook een leuke 
leerzame avond.
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- wandtegels

- vloertegels

- natuursteen

- badkamers

- hardstenen dorpels

- vensterbanken

- sanitair

- vakkundige tegelzetters

- vloerverwarming

Kanaalstraat 41
9301 LR Roden
Openingstijden:

di t/m vr 
van 09.00-17.30 uur

do koopavond
t/m 21.00 uur

050 - 5018788   www.quarts.nl

- wandtegels

- vloertegels

- natuursteen

- badkamers

- hardstenen dorpels

- vensterbanken

- sanitair

- vakkundige tegelzetters

- vloerverwarming

Kanaalstraat 41
9301 LR Roden
Openingstijden:

di t/m vr 
van 09.00-17.30 uur

do koopavond
t/m 21.00 uur

050 - 5018788   www.quarts.nl

- wandtegels

- vloertegels

- natuursteen

- badkamers

- hardstenen dorpels

- vensterbanken

- sanitair

- vakkundige tegelzetters

- vloerverwarming

Kanaalstraat 41
9301 LR Roden
Openingstijden:

di t/m vr 
van 09.00-17.30 uur

do koopavond
t/m 21.00 uur

050 - 5018788   www.quarts.nl

- wandtegels

- vloertegels

- natuursteen

- badkamers

- hardstenen dorpels

- vensterbanken

- sanitair

- vakkundige tegelzetters

- vloerverwarming

- wandtegels
- vloertegels
- natuursteen
- badkamers
- hardstenen dorpels
- vensterbanken
- sanitair
- vakkundige 
  tegelzetters
- vloerverwarming

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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Dorpshuis

Potgrondactie Dorpshuis Roderwolde 
Geef het voorjaar kleur want het Dorpshuis Roderwolde e.o. brengt potgrond, bemeste 
tuinaarde en koemestkorrels bij u aan de deur. 

Potgrond, bemeste tuinaarde en koemestkorrels van een prima kwaliteit regelrecht van de 
groothandel i.s.m. Buiter Roden. 

Hebt u hart voor uw kamerplanten, kuipplanten en de tuin ? 

Bestel dan: 
 .… x 4 zakken à 20 liter potgrond voor € 8,00    =  € ….… 
 (1 zak kost € 2,25) 
 .… x 4 zakken à 25 liter bemeste tuinaarde voor € 6,50   =  € ……. 
 (1 zak kost € 2,00) 
 …. x zak(ken) à 10 kilo koemestkorrels voor € 6,00   =  € …….  
        Totaal   €………. 

De bestellijst wordt uiterlijk 26 februari a.s. bij u opgehaald, u kunt ook uw bestel-
ling met het geld in de bus doen bij Jolande Krap (Diaconielaan 2 ) of bestellen via 
bestellingenmfa@hotmail.com. U krijgt uw bestelling vrijdagavond 11 of zaterdag 12 
maart thuis bezorgd. 

Om het afleveren vlot te laten verlopen, vragen wij u te betalen bij het ophalen van deze lijst. 

NAAM: ……………………………………….. 

ADRES: ………………………………………. 

Voor vragen kunt u bellen naar Jolande Krap 06 45333588.

Klussendag
Op zaterdag 12 Maart van 9.00 tot 12.00 gaan we samen weer schoonmaken, klussen en 
tuinonderhoud plegen in en om het dorpshuis “de Doefkamp” in 
Roderwolde.

U bent van harte welkom om een handje te komen helpen!

Wij zorgen dat de koffie/thee en wat lekkers klaar staat.

Graag tot de 12e!
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Klaverjassen en sjoelen

Uitslag 3e klaverjas- en sjoelavond Het Rode 
Hert.
Bij de sjoelers was het weer een spannende 
strijd en kleine verschillen. Tussen de 
nummer 1 t/m 3 Frans, Stien en Grietje v.d. 
Berg maar 6 punten verschil met uiteindelijk 
Frans Meijer als winnaar van de avond 
met één keer een score van 140 punten!!! 
Opmerkelijk de gelijke score van Wim en 
Jeltje (1257- gedeelde 5e plaats) en Jan van 
de Berg en Gea Lanting (1228- gedeelde 
8e plaats) met 1 punt hier achter Albert 
v.d. Veen. Het blijft heel spannend wie 

uiteindelijk de wisselbeker gaat winnen.                                            
Gastspeler Jan Neef won met duidelijke 
cijfers bij het klaverjassen. Volgende keer, de 
laatste keer van dit seizoen, wil hij nog wel 
een keer meespelen en kunnen we zien of 
Jan echt zo goed is of dat hier sprake was van 

“beginnersgeluk”. Reinder Lanting heeft zijn 
sterke koppositie behouden. 

Zaterdag 5 maart is de laatste klaverjas- en 
sjoelavond van dit seizoen in Het Rode Hert. 
Wil je een keer mee spelen dan ben je van 
harte welkom. We beginnen om 19.30 uur.

Uitslagen sjoelers: 1e 2e 3e totaal
Wim Venekamp 1320 1286 1257 3863
Stien v.d. Velde 1297 1237 1281 3815
Jannie Buring  1293 1246 1264 3803
Frans Meijer  1252 1255 1286 3793
Grietje v.d. Berg 1220 1263 1280 3763
Jaap Aukema  1241 1276 1221 3738
Jeltje Venekamp 1200 1270 1257 3727
Gea Lanting  1211 1229 1228 3668
Wip Kregel  1185 1251 1210 3646
Albert v.d. Veen 1186 1207 1227 3620
Grietje v.d. Veen 1189 1208 1175 3572
Trieneke Aukema 1236 1183 1151 3570
Gerrie Meijer  1259 1284  2543
Henk Buring  0 1296 1233 2529
Jan v.d. Berg  1263  1228 2491
Marius Vroom  1235 1207  2442
Wieky Vroom  1240   1240

Uitslagen klaverjassen: 1e 2e 3e totaal
Reinder Lanting 5434 5689 4401 15524
Henk de Vries  4376 5085 4857 14318
Cor Emmens  4396 4075 4641 13112
Henk Buring  4036 4823 3878 12737
Bert Blaauw  4955 0 5139 10094
Aaltje Blaauw  4995 0 4826   9821
Henk Roefzema 4151 0 4925   9076
Jan Neef  0 0 5914   5914
Marga la Crois  4423 0 0   4423
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Culturele Driehoek

Meert Moand, Dialect Moand
Laiderncyclus ‘Winterreise’ 

In het kader van “Meert Moand, 
Dialect Moand” wordt zondag 6 maart 
2016 om 15.00 uur bij de Culturele 
Driehoek Roderwolde in de Olie- en 
Korenmolen Woldzigt te Roderwolde 
de Grunnegstoalige versie van Die 
Winterreise van Frans Schubert ten gehore 
gebracht.

Bas/bariton Cees Vermandel en 
accordeonist Gertie Bruin brengen n 
Grunnegstoalege versie van de laiderncy-
clus ‘Winterreise’ van Franz Schubert. n 
Verhoal van n ainzome, teleurgestelde man 
in de laifde, dij swaarft deur n winters 
landschop. Jan Siebo Uffen het op n trev-
vende menaaier ien t Grunnegs vertoald, 
zodat t liekt op n raais deur t Grunnegs 
landschop.

Nu is het zo, dat Franzi ( Frans Schubert ) 
het stuk heeft geschreven voor piano. Niet 
voor accordeon. Probleempje...nou niet 
echt. Gertie heeft de muziek eens beke-
ken en het stuk geschikt gemaakt voor 
accordeon.

Entree € 9,00
Kaarten verkrijgbaar via:
www.cultureledriehoekroderwolde.
webxpress.nl
Boekhandel Daan Nijman, Heerestraat 87 te 
Roden
Café het Rode Hert Hoofdstraat 32 , 
Roderwolde 050-5034238.

Gertie Bruin



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

 
 

Hoofdstraat 32, Roderwolde 
050-5034238 

www.cafehetrodehert.nl 

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

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak
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INFORMATIE AVONDEN OVER 
UW GLASVEZELAANSLUITING

Na enig oponthoud in verband met de vergunning staat de aanleg van ons eigen 
glasvezelnetwerk nu dan echt op het punt van beginnen. Op 22 februari gaat de 
schop de grond in om onze centrale aan te sluiten op het landelijk glasvezelnet 
bij de A7. Dat betekent dat ook zeer binnenkort de eerste huizen aangesloten 
gaan worden en van hun breedbandaansluiting gebruik kunnen gaan maken. 
Wij zouden het ons voor kunnen stellen dat u als toekomstig gebruiker nog met 
allerlei vragen zit; hoe gaat het met het overstappen naar mijn nieuwe provider, 
kan ik mijn huidige apparatuur blijven gebruiken, moet ik nieuwe kabels gaan 
trekken, etc. In samenwerking met onze providers en enkele leveranciers van 
apparatuur gaan wij een drietal informatie-avonden organiseren waar u met uw 
vragen over de aanleg en aansluiting terecht kunt. Deze worden op de volgende 
data gehouden:

maandag 7 maart , 19.00 - 21.00 uur
Café de Waag, J.P. Santeeweg 15, 9312 PB Nietap

dinsdag 8 maart, 19.00 - 21.00 uur 
Café Boonstra (in de tapperij, rechts van het café), Hoofdstraat 12, 9321 CE Peize

woensdag 9 maart, 19.00 - 21.00 uur
Café het Rode Hert, Hoofdstraat 32, 9315 PB Roderwolde

Daarnaast kunt u ook altijd even binnenlopen bij het reguliere werkoverleg van 
de aannemer en de directie, iedere maandagmiddag van 15.00 - 17.00 uur in het 
Dorpshuis in Roderwolde, Hoofdstraat 21-A, 9315 PA Roderwolde.

AANKONDIGING

Informatieavonden De Kop Breed
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NATUUR EN OMGEVING

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

Spoorzoeken (vervolg)
Vorige maand heb ik al geschreven over 
sporen en beloofd deze keer het verhaal te 
vervolgen. Om te beginnen moet ik ech-
ter even terugkomen op de uitleg over de 
honden- en de vossenprent. De foto die 
daar bij stond, was nl. om onduidelijke 
reden erg vervormd afgedrukt, waardoor 
er m.b.t. de herkenning waarschijnlijk niet 
veel terecht zal komen. 

Hierbij de juiste afbeelding, waarop je ziet 
dat een vos een wat langwerpige afdruk 
heeft, waarbij de nagels een eindje van de 
teenafdruk verwijderd zijn. Een hond heeft 
een min of meer ronde afdruk, waarbij de 
vier tenen in een boogje staan. Natuurlijk 
zijn er tientallen verschillende groottes in 
hondenpoten, maar de vorm is in principe 
wel vergelijkbaar. De buitenste tenen van 
de vossenpoot staan dus meer tussen de 
voorste tenen en het voetkussen in. 

Nog even iets over de prenten (pootaf-
drukken). Zo’n anderhalf jaar geleden 

heb ik in deze rubriek geschreven over de 
doodgereden das op de A28 bij Tynaarlo. 
Omdat we wisten waar haar burcht met 
jongen was, zijn er 4 van haar 5 (!) jon-
gen gevangen en in de dassenopvang 
grootgebracht. Ze zijn alle vier volwassen 
geworden en anderhalf jaar geleden uitge-
zet in Brabant. Het vorig voorjaar was de 
burcht bij Tynaarlo in gebruik genomen 
door een vos, die daar 3 jongen groot-
bracht. Ook prachtig, maar we hadden 
natuurlijk graag weer dassen teruggezien. 
Toen er in januari wat sneeuw gevallen 
was, ben ik natuurlijk gelijk weer bij de 
dassenburcht gaan kijken. Tot mijn grote 
vreugde vond ik graafsporen en te zien 
aan de duidelijke prenten waren ze van 
een das! Nu maar hopen dat er eind deze 
maand weer jongen geboren worden.

Prenten van een vos (links) en een 
willekeurige hond (rechts)

Graafsporen (putjes) en een pootafdruk 
van een das(5 tenen op rij)
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Zoals gezegd gaat het bij sporen niet alleen 
om pootafdrukken. Holen, legers en 
natuurlijk nesten zijn ook aanwijzingen 
voor de aanwezigheid van bepaalde dier-
soorten. Grote nesten hoog in de boom 
kunnen van roofvogels zijn, bijv. buizerd of 
havik. Het kan echter ook van een nijlgans 
zijn, die broeden ook hoog in de boom en 
maken daarbij graag gebruik van voorma-
lige haviksnesten. Ook eekhoorns nestelen 
in omvangrijke nesten, hoog in de boom. 
Een eekhoornnest kun je herkennen aan 
de aanwezigheid van veel mos, hooi en 
droge bladeren tussen het vlechtwerk van 
takken. 

In het Bongeveen bij Bunne vond ik een 
roofvogelnest dat onmiskenbaar van een 
havik was. Op het nest lag nl. het skelet 
van een flinke vogel en dus kon het eigen-
lijk alleen een prooirest zijn van een havik. 
Die vangt vooral vogels (duiven, merels), 
terwijl buizerds en uilen zich voornamelijk 
voeden met muizen.

Sommige vogels, maar ook enkele zoog-
dieren nestelen in holle boomstammen. 
Het meest bekend is natuurlijk de specht. 
Een grote bonte specht hakt trouwens 
niet alleen in de boom om een nest uit te 
hollen, maar zoekt zo ook naar kevers en 

larven, die hij met zijn lange tong naar 
binnen haalt. Als je piksporen ziet onder 
aan de boom, is dat vaak het werk van de 
zwarte specht, die je minder vaak ziet dan 
de bonte specht. De zwarte specht heeft 
een behoorlijk groot territorium, vaak wel 
enkele vierkante kilometers. In een gebied 
als het landgoed Mensinge leeft dus ook 
maar één paartje zwarte spechten. De 
nestopening is herkenbaar, omdat het een 
ovale vorm heeft en wat groter is dan die 
van de bonte specht.

Een rond gat in een meestal dode boom 
kan ook van een marter zijn. Boommarters 
zijn vrij zeldzaam, dus de kans dat je 
daar een nest van ziet is vrij klein. Ook 
vleermuizen verblijven vaak in holle 
bomen en maken dan altijd gebruik van 
een bestaand nest. Aanwezigheid van 
vleermuizen kun je zien aan een zwart 
spoor (uitwerpselen) uit het gat. (Bos)
uilen maken gebruik van natuurlijke holtes 
in bomen en die hebben dan vaak een wat 
ruimere entree.

Eén van de meest voorkomende sporen 
zijn de uitwerpselen. Keutels en 
braakballen zijn vaak goed herkenbaar 
aan vorm èn inhoud. Zo heeft de keutel 
van een vos vrijwel altijd een punt, poept 

Haviksnest met links een  
prooirest; (vogel)skelet

Zwarte specht in nestopening in een beuk 
in het Sterrebos in landgoed Mensinge
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een marterachtige graag op een verhoging, 
bijv. een omgevallen boom en een das in 
putjes, die we latrines noemen. Aan botjes 
kun je zien dat het om de uitwerpselen van 
een vleeseter (carnivoor) gaat en vind je 
er pitjes e.d. in, dan gaat het uiteraard om 
een beest dat vooral van vruchten leeft. 
Van vogels is de poep altijd dun, omdat 
een vogel zowel de ontlasting als de urine 
door hetzelfde gat loost, de cloaca. Ook de 
eieren komen door dat gat naar buiten.

Heel soms vind je in het gras een gelei-
achtig doorzichtig hoopje. Dat is het zgn. 
sterrenschot.

                                                                            
Het is het braaksel van een dier (vaak een 
reiger of ooievaar, maar het kan ook een 
vos zijn), dat een kikker heeft gegeten. Het 
kikkerdril, dat we vinden als omhulsel van 
eitjes van kikkers en dat als eerste voedsel, 
maar ook bescherming van de kikkervisjes 
dient, zit geconcentreerd in het lijf van 
de kikker. Als er vocht bij komt, en dat 
gebeurt dus ook in de maag van de reiger, 
gaat het zwellen. Dat vindt een reiger niet 
lekker en dus braakt ze het uit.

Ik zou nog wel enkele afleveringen aan dit 
onderwerp kunnen wijden, maar voor de 
liefhebber zijn er leuke boekjes te koop. 
De “bijbel” over diersporen is ongetwijfeld 

Een geleiachtig hoopje, het sterrenschot

de Veldgids Diersporen van Annemarie van 
Diepenbeek, maar die is helaas nog moei-
lijk te krijgen. Voor kinderen zijn er ook 
wel eenvoudiger boekjes en zoekkaarten.

VAN ONDER DE WIEKEN

Olieslaan en 
onderhoud

Start, eerste olie van 2016
Op zaterdag 6 februari hadden we onze 
eerste keer olieslaan van dit jaar. Er was 
geen extra publiciteit geweest, maar 
toch kwamen nog een aantal mensen (12 
kaartjes verkocht) de verrichtingen van 
de vrijwilligers/olieslager aanschouwen. 
Ook hadden we een paar bezoekers vanuit 
de schoolkring. Jullie weten toch wel dat 
ieder van binnen de schoolkring gratis 
toegang heeft in de molen (wel vooraf even 
zeggen….). Ook de rest van de molen werd 
natuurlijk bewonderd door deze mensen.

De molenmaker
In mijn vorige “Van onder de wieken” meldde 
ik al dat het al een tijdje een beetje stil was 
van de kant van de molenmaker. Dat bleek 
zijn oorzaak te hebben in een griep, gevolgd 
door een forse luchtweginfectie. De heer 
Anne Doornbosch was wel 5 weken uit de 
roulatie geweest. Toen hij de eerste week van 
februari weer kwam om er voor te zorgen 
dat we de zesde weer konden olieslaan, was 
het nog niet helemaal over. Al hoestend heeft 
hij de laatste hand gelegd aan de nieuwe 
kammen in het grote spoorwiel.
Die 103 kammen moesten allemaal nog 
gesmeerd worden (daarvoor wordt in de 
molen beienwas gebruikt). Nog een paar 
onderdelen extra worden vastgezet en alle 
assen weer op hun plek gezet, zodat de 
verschillende kamwielen en spoorwielen 
de overbrenging van de door de wieken 
opgenomen windkracht weer konden 
verzorgen.



 De Wôlmer  februari 2016  pagina 23

Nog even proefdraaien en hij stond er weer 
klaar voor. Alles draaide zaterdag dan ook 
weer piekfijn.

Stand van zaken onderhoud
Door de ziekte van de molenmaker is de 
hoogwerker lang ongebruikt voor de molen 
blijven staan. Normaal zet hij hem thuis 
onderdak als hij niet wordt gebruikt.
Toch zal de hoogwerker binnenkort nog 
weer voor de molen verschijnen. Alle hogere 
delen van de molen, die niet op een andere 
manier te bereiken zijn moeten nog een 
schoonmaakbeurt krijgen. Daarmee wordt 
tevens de staat van het schilderwerk bekeken 
en waar nodig een plan gemaakt om dat bij 
te werken.

Bruiloft in de molen
De molen is nog steeds een officiële 
trouwlocatie van de Gemeente Noordenveld.
Op vrijdag 27 mei is er al weer een bruiloft 
gepland in de molen.
Komende zaterdag 
(20 feb.) komt een 
ander aanstaand 
bruidspaar even 
langs om te kijken 
en praten over de 
mogelijkheden 
die wij bieden als 
trouwlocatie.
                                      
Dus heb je trouwplannen en wil je dat op een 
bijzondere plek laten plaatsvinden? Denk ook 
eens aan Woldzigt.
Voor de huwelijksplechtigheid met een 
gezelschap van zo’n 35 mensen een prima 
plek.
Voor je feest moet je wel een andere locatie 
zoeken….

Activiteiten de komende tijd
Op zaterdag 5 maart (13:30 - 16:00 uur) 
slaan de olieslagers er weer op los tijdens

demonstratie olieslaan.
Tussendoor zijn we ook nog open voor 
publiek en meel kopen op zaterdag 19 maart
Heb je op een ander moment meel nodig?
Neem dan even contact met ons op. Dan 
kunnen we altijd wat afspreken. (tel.nr 
en email: zie de website: www.woldzigt-
roderwolde.nl)
Op zaterdag 2 april (13:30 - 16:00 uur) ook 
weer de standaard: eerste zaterdag van de 
maand, dus demonstratie olieslaan.

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

INGEZONDEN

Collecte Amnesty 
International

 In de week van 12 tot 19 maart wordt weer 
de landelijke collecte van Amnesty
gehouden. Ook de afdeling Roden/Leek 
stuurt weer collectanten op pad, zo ook
in Roderwolde, Foxwolde en omstreken.
De opbrengst vanuit ons dorp is altijd heel 
goed, dus wij hopen dat dit ook nu weer
het geval zal zijn. Drie mensen uit ons dorp 
hebben de routes verdeeld, een van hen
zal bij u op de stoep staan.
Nog even een opfrisser: Amnesty 
International is een onafhankelijke 
wereldwijde
beweging van 7 miljoen mensen in meer dan 
150 landen, die zich inzet voor slachtoffers
van schendingen van mensenrechten. 
Amnesty Nederland is met 255000 leden een
van de grootse afdelingen.
Wilt u ook actief worden voor Amnesty, zoals 
meedoen aan het maandelijkse brieven
schrijven voor gevangenen of een andere 
activiteit?
Neem dan contact op met Rimke Arends in 
Nieuw-Roden, tel. 5010215 



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
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EEN GOED GESPREK MET

Klaas Smid, burgemeester van Noordenveld 
Henk van Kalken

Zodra ik, voorzien van koffie, plaats heb genomen in de werkkamer van burgemeester 
Klaas Smid in afwachting van diens komst, herinner ik me mijn interviewgesprek met 
de vorige burgemeester. Omdat diens uitstraling mij nog goed is bijgebleven, besluit ik 
ter plekke om ook bij de nieuwe burgemeester vooral te zoeken naar de mens achter de 
bestuurder. 

Als ik naar links kijk zie ik hem met vlotte 
pas aan komen lopen. Nog voor hij de 
kamer betreedt hebben we oogcontact en 
plooit zijn gelaat zich in een vriendelijke 
glimlach. Voor zover er nog een restgevoel 
van enige spanning aanwezig is vanwege 
de komende ontmoeting met de hoogste 
burger van de gemeente Noordenveld, lost 
deze onmiddellijk op. Een ferme handdruk, 
en ik voel meteen: in menselijk opzicht 
is hij een logische voortzetting van Hans 
van der Laan, zij het natuurlijk met een 
geheel eigen karakter en eigenschappen. 
Vriendelijk, bescheiden, zonder overdrij-
ving, is mijn eerste indruk. Later bevestigt 
de burgemeester dat zijn voorganger hier 
ook zo over dacht. Samen met hem neem 
ik het bestuurlijk arbeidsverleden van 
Burgemeester Klaas Smid (55) door. Hij is 
een geboren en getogen Drent.

“Ik ben acht jaar wethouder geweest in 
Hoogeveen. Daarvoor zat ik langere tijd in 
de raad, ook als fractievoorzitter. Dat heb 
ik een korte periode onderbroken vanwege 
het raadsgriffierschap in de gemeente 
Hardenberg; door invoering van het dua-
lisme mocht ik daar de eerste zijn die de 
griffiefunctie heeft opgezet. In Hoogeveen 
ben ik vooral in het sociale domein actief 
geweest: sociale werkvoorziening, schuld-
sanering, ik ben betrokken geweest bij 
het opzetten van ‘De Smederij,’ met het 
opzetten van bewonersparticipatie en van 
buurtbudgetten. Daarnaast de 

revitalisering van het Centraal Sportpark, 
ook een groot project. Hier lag het 
zwaartepunt van mijn activiteiten als wet-
houder. “

Hij spreekt met zichtbaar plezier nog enige 
tijd over zijn activiteiten in Hoogeveen. En 
ook nog een jaar actief geweest in Ommen: 
een politiek rijke (lastige) cultuur.” 

“Je moet in de politiek niet aan 
loopbaanplanning doen, vind ik.”

Het eerste burgemeesterschap! Is dit de 
vervulling van een jongensdroom, of hebt u 
deze ambitie nooit gehad?
Smid duikt in een herinnering en lacht: 

“Nou, kijk eh… ik weet nog wel dat ik ooit… 
Op de basisschool hadden we een heel 
vooruitstrevende leraar, die ook met ons 
naar de gemeenteraadsvergaderingen ging. 
Die vergaderingen speelden we dan na, en 
ik werd steeds aangewezen als burgemees-
ter om deze vergaderingen te leiden. Hier 
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werd misschien al een kleine kiem gelegd. 
En ja, ik ben op jonge leeftijd al politiek 
actief geworden. Ik heb nooit aan loop-
baanplanning gedaan. Ik vind ook dat je 
dat ook niet moet doen. Het overkomt je 
in feite – of niet. Je wordt fractievoorzit-
ter, de partij (PvdA) vraagt of je kandidaat 
wethouder wilt zijn. Dat doe je dan, want 
een van mijn belangrijkste drijfveren is 
toch wel, om iets voor mensen te kunnen 
betekenen. Tijdens mijn wethouderschap 
waren er na de ongunstige, laatste verkie-
zingsuitslag wel mensen die zeiden: ‘zou 
je niet eens nadenken over een eventueel 
burgemeesterschap?’ Dat heb ik gedaan 
en merkte dat ik een duidelijke voorkeur 
had voor de Noordelijke regio, mocht de 
kans zich ooit voordoen. Mijn vrouw denkt 
daar precies zo over. Toen ik vernam dat 
Hans van der Laan afscheid ging nemen, 
heb ik de profielschets van de gemeente 
Noordenveld eens doorgenomen… Ik vond 
het een mooi gebied en mijn vrouw ook, 
bovendien kende ik de gemeente van mijn 
Drentse bestuursperiode.”

Hebt u nooit de landelijke politiek in gewild?
Gedecideerd: “Neen! De landelijke poli-
tiek, hoewel interessant, met alle hectiek 
van dien; maar het heeft een heel andere 
cultuur, meer op polarisatie gericht… ik 
ben meer iemand van het compromis, het 
overbruggen van tegenstellingen, samen 
iets moois bereiken, kortom eerder een 
bestuurder. “

Ik heb ergens gelezen dat u in de kop van 
Drenthe wilde gaan wonen. Al enig idee? 
Roderwolde misschien? 
Hij lacht even: “We hebben de opvat-
ting dat een burgemeester in zijn eigen 
gemeente moet wonen. Belangrijk is dat 
mijn vrouw zich thuis voelt, ook al omdat 
ik natuurlijk veel op pad ben. We moe-
ten nog een goed stekkie vinden. Je hebt 

hier in de gemeente de koppeling met de 
natuur, grote gevarieerdheid in landschap-
pen en de grote stad in de buurt. Ik heb ook 
wel iets met Groningen, waar ik geschiede-
nis heb gestudeerd.”

Wat vindt u van alles wat u tot dusver in de 
gemeente hebt aangetroffen, qua bevolking 
en bestuurlijke situatie?
(Refereert aan zijn Nieuwjaars-speech) 
“Wat mij in de eerste plaats is opgevallen 
is de enorme hoeveelheid activiteiten die 
georganiseerd worden, de vele vrijwil-
ligers die actief zijn op allerlei terreinen, 
van breedband tot sport… ook merk ik de 
nuchtere, vriendelijke manier waarop men 
hier met elkaar omgaat op.”

Is het niet lastig om, terwijl de transitie van 
zorgtaken van het Rijk naar de gemeente 
nog in volle gang is, daar zo middenin te 
stappen?

“Wat mij opvalt is, dat Noordenveld in 
het kader van de transitie geen slecht 
figuur slaat. De medewerkers hebben 
het goed opgepakt en de gemeente loopt 
zelfs behoorlijk voorop. Het is bijzonder 
ingewikkelde materie en het is een voort-
durend zoeken naar de balans tussen de 
eigen verantwoordelijkheid van burgers en 
mensen die altijd wel een extra steuntje in 
de rug nodig zullen hebben. Er zijn altijd 
grenzen aan wat mensen zelf nog kun-
nen en wat hun omgeving kan. De lokale 
overheid heeft hier een belangrijke taak in 
en moet zo dicht mogelijk bij de mensen 
staan.”

“Het Alderwetse Noaberschap zit 
in Drenthe toch wel in de genen.”

Hebt u het specifiek over Noordenveld, of in 
het algemeen?

“Ik heb het met name over Drenthe! Het 
Alderwetse Noaberschap zit in Drenthe 
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toch wel in de genen. Mensen zijn het 
van oudsher gewend en laten elkaar niet 
zomaar vallen. Daarom is er wel eens 
sprake van een Overheid op afstand, maar 
je moet het eigenlijk veel meer hebben 
over een betrokken overheid.” 

Uw voorganger Van der Laan had grote 
moeite met gemeentelijke opschaling naar 
100.000 inwoners. Hij was bang met zulke 
aantallen het contact met de inwoners te 
verliezen. Hoe ziet u dit?

“Juist ook als het gaat om taken die dicht-
bij mensen liggen, zoals zorg, dan moet 
je inderdaad een overzichtelijke schaal 
hebben. Ik kan me voorstellen dat je 
een aantal administratieve, financieel-
technische zaken op een wat grotere 
schaal efficiënter kunt organiseren. In 
de uitvoering vind ik, dat je dichtbij de 
mensen moet kunnen staan. Ik heb me 
ook afgevraagd bij zo’n grote gemeente, 
of je als bestuurder het gebied ook nog 
werkelijk kent. En dat vind ik het mooie 
van Noordenveld: dat hier het bestuur, 
zowel de wethouders als de raadsleden 
goed zichtbaar zijn in de samenleving. In 
Drenthe denk ik dat we op de goede weg 
zijn met twaalf gemeenten, dus een over-
zichtelijke schaal, met korte lijntjes…”

“Een mensenmens. Een échte burgervader. 
Een netwerkende verbinder. “ Ik kan me 
voorstellen dat u zich af zult vragen of 
dergelijke kwalificaties in de pers ook nog 
waar te maken zijn.
Lachend: “Ja, ik temper dat liefst een 
beetje. Je moet natuurlijk in de praktijk 
duidelijk maken of je wel of niet aan de 
kwalificaties voldoet. Ik heb iets van: over 
een jaar kijken we weer eens verder. Dus 
een beetje nuchter en met beide benen op 
de grond blijven.”

In weerwil van mensenmens enz. bent u ook 
bestuurder, die soms harde, impopulaire 
maatregelen moet treffen.

“Ik hoop dat de mensen mij op mijn daden 
willen beoordelen. Het beeld van de burge-
meester is meestal niet correct. Vaak denkt 
men: dit is de baas van de gemeente. Nou, 
als ik iets niet ben is het wel dát. Je laat je 
kracht zien in samenwerking, daar gaat het 
om.

Waarin verschilt volgens u een ‘echte’ 
burgervader van een burgemeester?
De burgemeester zet langzaam zijn thee-
kopje neer en denkt even na: “Ik denk dat 
je in het kader van burgervader er moet 
zijn op momenten waarop de gemeenschap 
dat van je vraagt, zowel bij feestelijke 
gebeurtenissen als ook op momenten 
dat het moeilijk gaat. Een deeltaak is ook 
handhaving en de politieorganisatie. Je 
moet als nieuwe burgemeester hierin je 
eigen stijl ontwikkelen. Ik wil ook graag 
blijven wie ik ben, dus authentiek blijven. 
En volgens mij herkennen mensen dat ook 
feilloos.” 

Is er voor u ook een voorbeeldburgemeester, 
dus iemand door wie u geïnspireerd bent?

“Nou…geïnspireerd…” zegt hij relativerend, 
“ Ik heb wel altijd erg veel respect gehad 
voor Margreet de Boer (interim-burge-
meester van Leeuwarden, Hvk). En ook 
de stijl van Job Cohen, de burgemeester 
van Amsterdam heeft me ook steeds erg 
aangesproken.”

“De echte kennismaking met 
dorp en bewoners gaat dit 

jaar nog plaatsvinden.”

Ik wilde uiteraard ook nog even aanlanden 
bij het hoofdstuk Roderwolde.
Hij glimlacht: “Ah… ja!”
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Kent u Roderwolde al?
“Ik ben er al een paar keer geweest tij-
dens een verkenningstoertje. Onlangs 
heb ik nog een ritje gemaakt langs 
de noordgrens van de gemeente, dus 
Roderwolde, Matsloot, tot bij de grens 
van Hoogkerk. Prachtig, dat mooie gebied 
met de Onlanden. De echte kennismaking 
met dorp en bewoners gaat dit jaar nog 
plaatsvinden.”

Weet u al dat er op cultureel gebied zeer veel 
in Roderwolde gebeurt? 

“Nee, maar ik kijk ernaar uit om dat alle-
maal te gaan ontdekken. Ik heb al wel van 
het Openluchtspel gehoord.”

Overweegt u om dat te gaan openen?
“Jazeker! Ik vind het ook erg leuk om dit 
soort dingen bij te wonen. Je moet natuur-
lijk ook wel even de tijd hebben om alles 
te ontdekken. Ik vind dat ook prachtig als 
mensen laten zien waarmee ze bezig zijn 
en wat hen inspireert.”

Hebt u de Wôlmer al doorgenomen?
“Een beetje! Ook dat is iets wat het 
komende jaar nog ontdekt gaat worden. 
Prachtig trouwens, dat zo’n kleine gemeen-
schap in staat is zo’n mooi blad te maken. “

Hebt u nog tijd voor ander dingen dan 
bestuurder zijn?

“Behalve het plezier dat ik in het werk heb: 
ik lees heel graag, in wat rustiger perioden.
Naast geschiedenis ook thrillers. Verder 
ben ik ook wel een sportliefhebber; ik kom 
uit een echte voetbalfamilie. In de zomer-
periode fietsen mijn vrouw en ik ook 
graag.”

Zou u tot slot ook nog iets tegen de 
inwoners van Roderwolde willen zeggen?

“Ik zie ernaar uit om ook nader kennis te 
maken, dat komt allemaal nog en ik hoop 

dat men een klein beetje geduld heeft. Ik 
ben zelf heel benieuwd; het is een bijzon-
der dorp en gebied, waar ik al heel veel 
goeds over gehoord heb.”

Als ik tenslotte de trappen weer naar 
beneden afloop, bedenk ik dat ik tijdens 
dit gesprek te maken had met een aimabel 
mens, een aangename gesprekspartner, 
die niet alleen goed weet waar hij het over 
heeft, maar dat ook nog uitstekend weet te 
verwoorden.

Woorden als verbindend, en menselijkheid 
resoneren nog wat in mijn hoofd.

Het is natuurlijk afwachten, maar 
Burgemeester Klaas Smid kan een goede 
burgervader worden, naast een goede bur-
gemeester en naar mijn idee ook nog eens 
een burgervriend. 

INTERVIEW

Wim en Jeltje Venekamp 
50 jaar getrouwd                                                                                         
Bert Blaauw

Op 10 december van het vorige jaar waren 
Wim en Jeltje Venekamp 50 jaar getrouwd. 
Wim en Jeltje kenden elkaar al vanaf de 
lagere school in Roderwolde. Jeltje woonde 
in Roderwolde en Wim kwam in 1952 in 
Foxwolde wonen. Wim zat vier klassen 
hoger dan haar en had een flinke gestalte, 
vandaar dat ze in die tijd min of meer 
bang voor hem was. Toen ze 16 jaar was 
begon ze wat voor hem te voelen en op 
een FLORALIA kregen ze verkering. Toch 
vond ze hem wat aan de oude kant voor 
haar en ging het weer uit, maar een jaar 
later sloeg de vonk over en bleef het ook 
echt aan. Jeltje bezocht destijds vaak met 
haar vriendinnen de bioscoop en Wim 
ging met zijn vrienden uit. Bezoeken aan 
dancings brachten ze niet. Wel waren ze 
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altijd aanwezig op uitvoeringen en dorps-
feesten. Op 10 december 1965 zijn ze 
getrouwd in het gemeentehuis in Roden. 
Wim was 24 en Jeltje 19 jaar. Froukje 
Hartlief was de dienstdoende ambtenaar. 
Het weer werkte die dag niet mee, want 
er stond een harde wind en het sneeuwde. 
In die tijd was het de gewoonte, dat er een 
groot feest werd gegeven en dat gebeurde 
dan ook. Dat vond plaats in het café Het 
Rode Hert (Luut Hoff was toen de kaste-
lein), waar alle familieleden, kennissen 
en buurtgenoten aanwezig waren. De 
muzikale omlijsting was in handen van 
Jan Holt en er werd tot ver in de kleine 
uurtjes feest gevierd. Destijds stonden er 
nog sigaren en sigaretten op tafel. Naast 
de vele cadeaus kregen ze van Wims 
vriendenclub een rambok, die flink stonk, 
aangeboden. Dat gebeurde vaak, als je de 
eerste van de groep was, die ging trouwen.                                                                                                                                
Ze gingen wonen in het huis op Haarveen 
6, waar generaties lang Venekampen 
hebben gewoond. Daar hebben ze hun 
verdere leven met veel liefde op de 
boerderij gewerkt. Jeltje was het boe-
renleven wel gewend, want in haar 
jeugd was ze het liefst met haar vader op 
het land. Dat deed ze liever dan poets-
werk in huis. Het huis dat staat aan 
de Hoofdstraat 74, waar maar liefst 6 
generaties Vogelzang hebben gewoond.                                                                                                               
Wim was in zijn jeugd niet bang uitgeval-
len. Hij kon op de fiets over het strookje 
tussen de haven in Roden en het hek dat 
er voor stond rijden, zonder in het water 
terecht te komen. En bij het schotsjelo-
pen op de Florisgracht kwam hij altijd 
aan de overkant met droge voeten, het-
geen de meesten niet lukte. Toen hij op 
de boerderij kwam, ging hij naast het 
werk wat gedaan moest worden, nog 
regelmatig samen met zijn vader timmer-
werkzaamheden doen. En, omdat ze land 
hadden in het Steenbergerveld, was hij 

soms de hele dag onderweg, om daar een 
voer mest heen te brengen en met die 
wagen vol knollen weer terug te keren.                                                                                                            
Het echtpaar kreeg drie kinderen: Ria, 
Henrie en Anita en inmiddels zijn er ook 7 
kleinkinderen. Met hen hebben ze hun 50 
jarige huwelijk gevierd in de Sprookjeshof 
in Zuidlaren. Familieleden en buurtge-
noten zijn verwend bij Kom Maar Binnen 
in Roden en kennissen van diverse clubs 
waren welkom in het Rode Hert. Op de 
dag zelf werden ze wakker van een niet 
herkenbaar gebrom. De eerste gedachte 
was, dat er iets met de koelkast aan de 
hand was. Het was echter het geluid van de 
motor, die twee grote poppen die voor in 
de tuin stonden, moest opblazen. Verder 
werden ze verrast met een ontbijt, ver-
zorgd door de fam. Van der Berg. Ze kijken 
dan ook met een voldaan gevoel terug op 
de festiviteiten. 

Ze hebben altijd met veel plezier in 
Haarveen gewoond. Zo’n 35 jaar gele-
den hebben ze met buurtgenoten een 
buurtvereniging opgericht, waarvan 
Jeltje 21 jaar contactvrouw voor lief 
en leed was. Wim zat al die jaren in 
het bestuur en toen ze naar Roden gin-
gen werd hij benoemd tot erelid. En 
daar is hij best mee in zijn nopjes.                                                                                                             
Sinds september wonen ze aan de 
Nieuweweg in Roden en het bevalt hen 
daar best. Wim gaat nog naar de boerderij 
van zoon Henrie om te helpen als hij daar 
zin in heeft en vermaakt zich ook prima 
met biljarten en sjoelen . Jeltje sjoelt ook 
mee, maar mag ook graag handwerken, 
kleding maken, in de tuin werken en eigen 
jam koken. Bovendien genieten ze van de 
fietstochten die ze samen maken. Beiden 
zien de toekomst dan ook vol vertrouwen 
tegemoet en hopen, dat ze nog een lange 
gelukkige en vooral gezonde tijd voor zich 
hebben.
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COLUMN

Gesprek met muziek
Henk van Kalken

Zoals ik al vaker schreef, probeer ik de 
gevolgen van het bejaard-zijn zoveel moge-
lijk te bestrijden door te fitnessen. Op het 
gehoorvermogen hebben deze inspannin-
gen helaas geen invloed, zoals dit verhaal 
duidelijk zal maken. Toen ik laatst het 
centrum waar ik sport binnenkwam zag ik 
Jacob, iets jonger dan ik, als een wilde op 
de Crosstrainer bewegen. Ik besteeg het 
enige nog vrijstaande apparaat naast hem 
en na enige tijd zwijgend zwoegen wendde 
Jacob zich tot mij, nauwelijks pogend om 
boven de véél te hard staande muziek uit 
te komen.

‘Brojowonterpaalantia?’ hoorde ik hem dui-
delijk mompelen. Ik knikte en riep: ‘Ach, 
ja…’ Wijs geworden door eerdere ervarin-
gen drong ik niet aan op herhaling van de 
mededelingen, want die zouden Jacob’s 
stemvolume niet doen toenemen. Dat 
bleek achteraf een fout. Hierdoor aange-
moedigd ging Jacob voort op de ingeslagen 
weg van het uitspreken van voor mij vol-
strekt onverstaanbare klanken. Af en toe 
keek hij mij vragend aan, waarop ik zo 
neutraal mogelijk reageerde. ‘Praskalietien 
juni,’ meldde hij. De muziek hield een 
pauze van enkele seconden, waardoor ik 
twee woorden kon verstaan. Terwijl het 
ritmisch oorverdoven weer begon, hernam 
Jacob zijn betoog: ‘Prawachienastogja…’ 
Ik zweette inmiddels overvloedig – en 
niet alleen van de inspanning. Toen de 
muziek weer even zweeg herkende ik 
weer een paar woorden: ‘…is echt mooi, je 
zouechoemtropowo…’ De dancemuziek 
overstemde Jacobs mededelingen opnieuw. 
Hij vroeg mij een paar keer iets en keek 
me, naar het mij leek, bemoedigend aan. 
Ik glimlachte maar, en riep: ‘Ja zeker!’ 

Jacob knikte instemmend en meende: 
‘Proskojasha… alpokomorka.’ Ik knikte 
maar instemmend.

‘Afoghah!,’ reageerde Jacob vriendelijk. 

Hij beëindigde de beoefening, ontsteeg 
het apparaat, sloeg zijn handdoek om de 
bezwete schouders op het zelfde moment 
dat iemand van het personeel de muziek 
gelukkig temperde. ‘Nou, tot ziens dan 
maar,’ riep Jacob, wegbenend. ‘En kom 
vooral niet te vroeg. Ik wacht op je bij de 
ingang. ‘ 

INGEZONDEN

Sneeuw
Bart Henstra

Neen, zeer zeker geen diepe zucht.
Als die vlokken vallen uit de lucht. 
Welke bij duizenden zwevend in het rond.
En dan vallend op die vieze grond.

Vormen daar samen een mooi geheel.
Als een ongeschonden juweel.
Dit aanschouwen doet wat met je gevoel.
Als u begrijpt waar ik op doel.
Ongerechtigheden verdwijnen in het niet.
Als je deze herschapen aarde nu ziet.

Vandaar mijn oproep, geniet!
Want bij dooi is het veelal verdriet.
Blubber van hier tot ginder.
En dat geeft ontzettend veel hinder.

Tot slot nog het moraal.
Van dit sneeuwverhaal. 
Doorslaggevend is niet het uiterlijk of de toon.                                                                               
Maar het innerlijk van de persoon.                                                                       
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HET TUINPAD OP

Nieuwe bewoners 
aan Hoofdstraat 9

Wij zijn Dieuwke en Jeroen.
Dieuwke is 38 jaar en werkt voor de overheid 
in Friesland en Jeroen is 46 en werkt voor een 
energie producent in de Eemshaven.
De reisafstand van Jeroen was nogal ver. 
Daarom wilden we in de buurt van Roden 
komen te wonen, omdat wij hier beide opge-
groeid zijn en dat Roden centraal lag voor ons 
werk.
Ook wilden wij weer wat ruimte in en om het 
huis voor onze hobby’s.
Op 31 oktober 2014 mochten wij de sleutel 
van de Hoofdstraat 9 ontvangen.
Eindelijk konden we verhuizen nadat we ons 
huis in Minnertsga verkocht te hadden.
We zochten eigenlijk een woonboerderij en 
hadden na dat we ons huis in Minnertsga 
verkocht hadden er ook al een gekocht in Een, 
wel onder voorbehoud verkoop eigen woning, 
gelukkig maar, omdat dat op het laatste 
moment niet door ging.
Dan hou je toch je ogen open. Iemand tipte 
ons over deze woning. Maar Roderwolde was 
dat wel wat voor ons? Op dat moment was 
ons huis onder voorbehoud verkocht.
Wij hebben een afspraak gemaakt met de 
bewoners om het huis te bezichtigen.
Tijdens de bezichtiging wisten we al dat dit 
ons huis moest gaan worden.
Het gevoel was goed.
We wisten dat er veel achterstallig onder-
houd was, maar daar konden we wat aan 
doen.
Na het tekenen van het verkoopcontract van 
ons huis in Minnertsga waar de gehele familie 
van de nieuwe eigenaar bij was, kregen we 
een bericht van de makelaar in het laatste uur 
van de bedenktijd van 3 dagen na het teke-
nen, dat het toch niet door ging.
Hier waren we wel even ziek van, alweer, en 
het leek zo goed.

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Soms verbaos je je wal ies over bepaolde 
dingen. Het overkwam mej een tied gele-
den, toen ik nogal wat last van de rugge har. 
Eerst loop je der gewoon met deur, want je 
denkt dat het vanzölf wal weer over giet. 
Dan moej toch maor naor de dokter, waor-
van je van te veuren al weet wat der gaot 
gebeuren. Hej verwiest je deur naar de 
fysiotherapeut. Daor doen ze flink heur best 
um je der aof te helpen. Zie masseert, kniept 
en trekt en gebruukt zelfs warmtedoeken 
en zet de stroom derop. Oeteindeluk helpt 
het toch niet. Dat vergung mij ok zo bej de 
Mensendiecktherapie en de Ceasartherapie. 
Toen maor ies naor de revalidaotiearts in het 

Nu konden we even niet verder met het huis 
in Roderwolde.
Inmiddels waren de omstandigheden in 
Roderwolde ook veranderd, de bewoonster 
was overleden.
Toen kwam er een koper en was alles zo rond.
We hebben het gekocht en alles is verder 
goed gekomen.
Veel verbouwd en verbeterd inmiddels en dat 
gaat nog wel even door.
En nu wonen we iets meer dan een jaar in 
Roderwolde.
De buren zijn fantastisch!, de omgeving is 
prachtig alles dichtbij en toch zo vrij.

Het is geweldig in Roderwolde en we willen 
hier nooit meer weg!

Met vriendelijke groet,
Jeroen Heijthekker & Dieuwke de Vries



zeikenhoes. Die constateerde, dat het ene 
bein langer was dan het aandere. Advies: 
laot de schoemaoker een stukkie extra under 
de zool zetten um ze geliek te kriegen. Ok 
dit had gien resultaot. Hej adviseerde um 
naor de rugschoul van Beatrixoord in Haren 
te gaon. Bej het eerste consult wur mej al 
dudeluk maokt, dat ze mej der niet van aof-
helpen kunden. Ze kunden mej der wal met 
leren umgaon. En zo heb ik leert um op een 
bepaolde maneier de tuun um te spitten en 
bej tennissen op een aandere wieze de bal 
te slaon. Ik moet zeggen dat ik der wal wat 
an had heb. Maor last van de rugge bleef ik 
holden. Toen bin ik ok nog naor een kraoker 
west. Je doet wat he? Daor was ik nog langer 
bezig um aof te rekenen met de assistente, 
dan dat hij mej behandelde. Ok gien succes 
dus. Toen kwam ik nog ies weer in contact 
met ein van de therapeuten en die zee: “Beste 
man je bent helemaal scheef. Zolang dat niet 

verandert, blijf je last houden”. Maor hoe ver-
aander je dat. Ik har al zoveul prebeert.

“Zal ik dan ies gaon zwemmen?” vruig ik. “Dat 
kan nooit geen kwaad, onbelast bewegen is 
altijd goed.”, zee hej. Zo gezegd zo gedaon. 
Ik heb een Vroegevogelkaort kocht bei het 
zwembad De Hullen, veur ik gleuf honderd 
gulden en ben regelmaotig ’s mörgens gaon 
zwemmen. En warkeluk waor, nao verloop 
van tied was ik de klachten kwiet. En nou 
komp de verbaozing. Mien Zörgverzekering 
hef alle nota’s van alle bezuiken an alle 
therapeuten enz. volledig vergoed, hoewel 
het gien enkel resultaot har. En toen ik ze 
dudeluk maokte, dat zwemmen mej wal 
van de klachten of hölpen har, en graog die 
honderd gulden ok vergoed wol hebben, 
kreeg ik as antwoord, dat ze daor niet an 
kunden begunnen. Nou vraog ik je.

advertenties
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INGEZONDEN

De Kop Breed

Aanvang graafwerkzaamheden De Kop 
Breed
Met het plaatsen van de POP, oftewel buurt-
centrale, op 19 november j.l. op het terrein 
van de Doefkamp in Roderwolde was de 
aanleg van het glasvezelnetwerk van de 
Kop Breed al officieel van start gegaan. 
Maar nu is, na het verlenen van de eerste 
vergunningen, ook het graven begonnen 
om de centrale aan te sluiten. Het eerste 
tracé van de graafwerkzaamheden loopt 
vanaf het inkoppelpunt bij de A7 (ter 
hoogte van Camping van Esch), waar we 
worden aangesloten op het landelijk glas-
vezelnet, via Sandebuur naar de kern van 
Roderwolde.

Reint Jan Auwema, wethouder van 
de Gemeente Noordenveld, heeft op 
de 22 februari j.l. de eerste schop in 
de grond gezet als officieel startsein 
voor Van Gelder Telecom B.V. om de 
graafwerkzaamheden te beginnen. Dit 
officiële deel vond plaats bij de kruising 
Hooiweg/Sandebuur (t.o. de fam. Krijthe).

Inloop-informatieavonden De Kop Breed
Heeft u vragen over het overstap-
pen, uw huidige apparatuur, of het wel 
of niet noodzakelijk is om binnenshuis 

nieuwe bekabeling te trekken en of er 
ook nieuwe randapparatuur nodig is? 
Dan bent u van harte welkom op een van 
de inloop-informatieavonden die begin 
maart plaatsvinden. Deze avonden wor-
den georganiseerd in samenwerking met 
onze providers, de aannemer en enkele 
leveranciers van apparatuur. U kunt hier 
terecht met al uw vragen omtrent uw 
glasvezelaansluiting.

De avonden vinden op 3 verschillende 
locaties plaats:
Maandag 7 maart, 19.00-21.00 uur
Café De Waag, J.P. Santeeweg 15, 9312 PB 
NIETAP
Dinsdag 8 maart, 19.00-21.00 uur
Café Boonstra (De Tapperij, rechts van Café), 
Hoofdstraat 12, 9321 CE PEIZE
Woensdag 9 maart, 19.00-21.00 uur
Café Het Rode Hert, Hoofdstraat 32, 9315 PB 
RODERWOLDE

Bent u deze avonden verhinderd: er is elke 
maandag tussen 15.00 en 17.00 uur in de 
Doefkamp werkoverleg met de aannemer. 
Ook hier bent u van harte welkom om bin-
nen te lopen met evt. vragen over aanleg, 
aansluiting en diensten.

advertenties
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Dorpsagenda

dinsdag 1 maart 2016             
Kerk: Koffie- ontmoetingsochtend in het 
Jeugdgebouw voor iedereen van 10.00 tot 
11.30 uur

vrijdag 4 maart 2016   
Frouluuscafé, café Het Rode Hert, 
aanvang 17.00 uur

zaterdag 5 maart 2016           
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan, 
13:30 – 16:00 uur

zaterdag 5 maart 2016   
Klaverjassen en sjoelen seizoen 2015-2016, 
café Het Rode Hert, aanvang 19.30 uur, 
deur open om 19.00 uur

zondag 6 maart 2016       
Culturele Driehoek: Meert Moand, Dialect 
Moand: Laiderncyclus ‘Winterreise’, Molen 
Woldzigt, aanvang 15.00 uur

zaterdag 12 maart 2016   
Zoudttheater uurit Roden met de 
theaterproductie ‘De Vrek ‘van Molière, 
café Het Rode Hert, aanvang 20.00 uur  

dinsdag 15 maart 2016                   
Tennisvereniging Roderwolde: Algemene 
Ledenvergadering, café Scheepstra, 
aanvang 20.00 uur

woensdag 16 maart 2016   
Vrouwenvereniging: Creatief, Workshop 
bij Hennie Buiter, broodbakken. Eigen 
bijdrage.

zondag 20 maart 2016         
VOOOR: Palmpasenviering in de MFA

dinsdag 22 maart 2016             
Kerk: Paasviering voor belangstellenden in 
de Jacobskerk en Jeugdgebouw ; aanvang 
15.00 uur 

donderdag 24 maart 2016   
Dorpsbelangen: Algemene Halfjaarlijkse 
Ledenvergadering, café Scheepstra, 
aanvang 20.00 uur

Colofon

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

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

Adverteren in De Wôlmer
Neem voor informatie en prijzen contact 
op met de redactie.

Aanleveren kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com 
Volgende inleverdatum: 15 maart 2016

Lever uw bijdrage aan in Word-formaat. 
Lever eventuele afbeeldingen apart aan.

De Wôlmer wordt ongeveer twee weken na 
de inleverdatum bezorgd.

Digitaal archief
Oudere nummers van De Wôlmer staan op 
www.dorpsbelangenroderwolde.nl.

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

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

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



 

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

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd   1 11-3-2015   13:12:14
Dwazziewegen 9 9301 ZR Roden Telefoon 050 501 64 98 www.bathoorn.com

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd   1 11-3-2015   13:12:14

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

Auto in de kreukels? Geen problemen.

Bathoorn nemen!

DKT-Bathoorn 2015 102x60.indd   1 11-3-2015   13:12:14

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

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 

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

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 

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

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 

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

Ruime showroom 
Lichtadvies bij u thuis 
Vrijblijvend uitproberen 
Gratis bezorgen 

tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl
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Koos Vrieling Boomkwekerijen  
Tuincentrum 

  Hovenierswerken 



Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12

9301 ZS Roden

Tel. 050 - 501 86 84

Het juiste adres voor alle autoreparaties;

specialist in APK-keuringen (reeds vanaf

� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)



verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

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

bouw- en isolatiematerialen 
Ook voor al uw schilderwerken.

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

 

 Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde 
 

  
 

 

Ook voor aanleg en 
onderhoud uitgevoerd door 

vakbekwaam hoveniers! 

Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006 

 
Koos Vrieling Boomkwekerij 
             Tuincentrum 
                    Hovenierswerken
  

 www.koosvrieling.nl 
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