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 Ongekend talent op Grote Rowolmershow
 Molen Woldzigt overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap
 Veel plezier op jaarlijkse Sportdag

café HET RODE HERT

voor al uw voetproblemen

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak:
- koffie/thee
met ons eigenen
gebak,
op donderdag
vrijdagochtend praktijk
- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,
L&M
Haarmode
in
, Kanaalstraat
- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet,
hapjesbuffet,6 Roden
- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels
Dit alles bereid
in onze
eigen keuken
Anneke
Buring

| Hoofdstraat 44 Roderwolde

06 bellen
15 36 voor
41 95een
| e afspraak
info@pedicure-opgoedevoet.nl
U kunt tons
Marga La Crois en
Ancel ten Hoopen
i www.pedicure-opgoedevoet.nl
Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238
ook voor uw diabetische en/of reumatische voet
www.cafehetrodehert.nl

FOKKO RIJKENS
Hoofdstraat 80, Roderwolde
Docent / Kunstenaar
Cursussen / Workshops
(portret / model / landschap /
beginnersworkshop)
Familiefeestjes en Bedrijfsuitjes ook op locatie!

verkoop en reparatie
van alle merken auto’s
Workshop: € 40,- p.p. (incl. materiaal, uitgebreide lunch
met broodjes
en soep etc.)
(nieuw
en gebruikt)

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

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

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Van de redactie

In dit nummer

Hella Balster

Het is wel even wennen. Eerst nog
nachtvorst en dan bijna 30 graden in
de schaduw. Heerlijk, ik heb er met
volle teugen van genoten. Jammer van
de terugval in temperatuur tijdens de
Pinksterdagen. Ik zou het spoor bijster zijn
geraakt als Wil Schröder mij de weg in het
bos niet had gewezen. Althans, welke vele
diersporen daar zijn te vinden.
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Van de Grote Rowolmer Show treft u een
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gecensureerd. De röntgenfoto’s die dokter
Corrie aanleverde zijn niet geschikt voor
jonge lezers.
“Onze” molen is van eigenaar veranderd;
verderop leest u er meer over.
Harriët Middendorp maakt niet alleen
prachtige foto’s, ze weet ook hoe je een col
van de zwaarste categorie moet pakken.
Lees hoe zij binnenkort gaat fietsen voor
Alpe d’HuZes en hoe u uw bijdrage kan
leveren.
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Molenbrug voor honden en katten
RECEPT VAN DE MAAND Rijstsalade met
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COLUMN Wereldstad in zakformaat
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

De Grote “voor Rowolmers – door
Rowolmers”show
Deze show, die op 16 april in café het Rode
Hert werd gehouden was een groot succes.
Niet alleen wat betreft het gebodene, maar
ook door het vele aanwezige publiek. Ook
hier blijkt maar weer eens, dat de slogan:
waar een klein dorp groot in kan zijn ook hier
op Roderwolde van toepassing is.
Opknapbeurt onverharde wegen 
Roderwolde bezit een aantal onverharde
wegen, die in eigendom zijn van de
gemeente Noordenveld. Hierin zitten
regelmatig de nodige gaten. Op dinsdag 19
april zijn de Diaconielaan, de Kerkhoflaan
en de weg van Sandebuur naar de Hooiweg
geëgaliseerd en gewalst. De wegen liggen
er nu weer spik en span bij. Vanwege het
droge weer stuiven ze wel een beetje, maar
dat zal binnenkort wel verleden tijd zijn.

Stremming Roderwolderweg
Op donderdag 21 april werden zo maar
opeens schrikhekken geplaatst op de weg
tegenover de oude school, samen met een
bord verboden in te rijden voor alle verkeer en een geel bord waarop stond, dat
aanwonenden hun huis konden bereiken.

Dan denk je natuurlijk: “Wat is hier nu
aan de hand? Ik ben direct op onderzoek uitgegaan en wat bleek: ter hoogte
van Bouwjaar’63 was spontaan een lek
ontstaan in de rioolpersleiding. Op de
Roderwolderweg stonden 2 grote tankauto’s klaar om het vuile water op te pompen.
Hierdoor was de weg dusdanig versperd,
dat alleen (brom)fietsers en motoren konden passeren.
Ook ander groot materieel was aanwezig
om het lek te dichten. Dan is het logisch,
dat de weg wordt afgezet. Toen ik de
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uitvoerder aansprak over het gebeurde
en het natuurlijk vreemd vond, dat een
weg zo maar opeens werd afgesloten,
verdedigde hij zich met de mededeling, dat
er het een en ander over te vinden was op
de website. Ja, dan moet je wel weten op
welke website je dan moet kijken. Nou dat
bleek in dit geval die van het Waterschap
Noorderzijlvest te zijn. Weet dat maar
eens.

Uitslag belijning fietspaden
De provincie Drenthe heeft op verschillende fietspaden in Drenthe een aantal
proefvakken met verschillende soorten
belijning laten aanbrengen. Dat is ook
gebeurd met het fietspad tussen Roden
en Peize. Gebruikers werden gevraagd
naar hun oordeel en nu is de uitlag bekend
gemaakt. 47% had de voorkeur voor traject
D. Hierin was een langere onderbroken
middenstreep van thermoplast met een
lengte van 100 – 200 cm en een breedte
van 5 cm aangebracht. Intussen is men al
begonnen met het trekken van deze strepen op het fietspad van Huis ter Heide
naar Assen.
Molenaar Dirk gered uit brandende molen
Op 25 april rukten 3 brandweerauto’s
achter elkaar uit naar Roderwolde. Ze
gebruikten geen optische signalen, dus
was er blijkbaar geen haast bij. Want het
was een oefening, waarbij een “brandende
Woldzigt” het doelwit was. Onze molenaar

Dirk zat ook in het complot, omdat hij
nog in de molen aanwezig was, moest hij
worden gered. Gelukkig bleek het corps
de situatie goed aan te kunnen en kwam
Dirk er ongeschonden uit. Ik moet er niet
aan denken, dat er in werkelijkheid ooit
een keer een situatie komt als deze en de
vlammen echt uit de molen slaan.
Harrie Boerema geridderd
Op Koningsdag worden overal mensen in het land geridderd, vanwege hun
inzet voor de maatschappij. Heel vaak
zijn het vrijwilligers, die belangeloos
vele uren steken in allerlei sociale, culturele of kerkelijke zaken. Dit jaar was daar
een plaatsgenoot bij. Het had de Koning
behaagd om Harrie Boerma te benoemen
tot lid in de orde van Oranje Nassou, vanwege zijn verdiensten voor het werk voor
en in kerken.
De redactie feliciteert hem hiermee van
harte.
Enige tegenslag bij aanleg glasvezel
Omdat er bij het graven van de sleuven
voor de aanleg van glasvezel wat onverwachte tegenslagen zijn, komen de kosten
wat hoger uit dan verwacht. Er is hierover
inmiddels contact gelegd met wethouder
Auwema om een oplossing voor het probleem te creëren.
Molen Woldzigt overgedragen aan Stichting
Drents Landschap
Omdat de gemeente Noordenveld zich
meer wil gaan richten op haar kerntaken,
was hierin geen plaats meer voor het
beheren van o.a. molens. Binnen de
gemeentegrenzen had ze drie molens
in het bezit: De Paiser Meul in Peize, de
molen De Hoop in Norg en Woldzigt te
Roderwolde. Na veel gesprekken gevoerd
te hebben met alle belanghebbenden
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kwam men tot de conclusie, dat de molens
het beste beheerd konden worden door de
Stichting Het Drentse Landschap, die o.a.
het beheer van cultureel erfgoed tot haar
taak beschouwt.
De officiële overdracht vond donderdag
20 mei ’s middags plaats in molen
Woldzigt. Na een welkomstwoord van
stichtingsvoorzitter Piet Boelen, waarin
hij tevens de gemeente Noordenveld (
wethouder Henk Kosters) bedankte
voor de geweldige samenwerking en de
positieve manier van overdracht. De
gemeente heeft namelijk al het nodige
onderhoud, ook voor de toekomst, laten
doen en het contract met de molenaar
tot aan zijn pensioen gewaarborgd.
Hij bood Kosters het pakket, dat elke
nieuwe bewoner van Roderwolde
krijgt als welkomstgeschenk, aan als
afscheidspakket en natuurlijk was er voor
Eric van der Bilt, directeur van het Drents
Landschap ook zo’n welkomstpakket. Hij
was er van overtuigd, dat de werkwijze
die nu wordt toegepast in de molen, op
dezelfde wijze wordt voortgezet. De
wethouder had ook lovende woorden over
Woldzigt en roemde het werk van de vele
vrijwilligers. Hij noemde het onderhoud
voor de komende twintig jaar die de molen
meekreeg een bruidsschat. Natuurlijk
was Eric van der Bilt (directeur van de
Stichting Drents Landschap) daar erg blij
mee. Die vond ook, dat de molens bij hem
in goede handen waren, omdat ze al de
nodige ervaring hadden opgedaan met
het beheren van cultureel erfgoed (260
monumentale gebouwen) en doordat zijn
Stichting ingang heeft bij instanties die
over subsidie gaan, waar een gemeente
niet aan kan komen. Hij benadrukte dat
de molens gedragen moeten worden
door het dorp. Van der Bilt overhandigde

Kosters een euro, het symbolische bedrag
waarvoor de molens zijn verkocht.
Vervolgens werd onder toezicht van
notaris Holland de overdrachtsacte ondertekend. Het aanwezige gezelschap ging
daarna naar buiten om te aanschouwen
hoe de gemeentevlag werd gestreken
en vervangen door die van Het Drentse
Landschap. Onder het genot van een
drankje en een hapje werd vervolgens nog
een tijdje nagepraat en genetwerkt.
Door deze overdracht kunnen we er vrij
zeker van uitgaan, dat onze prachtige
molen, die door de directeur van Het
Drentse Landschap werd bestempeld als
één van de mooiste molens in Nederland,
tot in de lengte van jaren behouden blijft
voor Roderwolde en zijn nageslacht. En dat
verdient deze molen ook.

De overdrachtsakte wordt door wethouder
Henk Kosters ondertekend
Foto’s Lia Snoek
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Redactienieuws
SCHRIJFWEDSTRIJD WÔLMER
Evenals vorig jaar organiseert de redactie
van de Wôlmer weer een schrijfwedstrijd.
We hebben deze keer gekozen voor een
wat andere opzet. U krijgt nu hulpmiddelen
aangereikt. We hebben het begin en het eind
van het verhaal alvast voor u bedacht en er
moeten in het verhaal 3 verplichte woorden worden gebruikt. De titel mag u zelf
bedenken.

Prijzen jeugd: Bart Smit bon van 52 euro, 10
euro en 5 euro (3 prijzen)
Prijs rest: Boekenbon ter waarde van 50 euro.
(1 prijs)
De winnaars krijgen persoonlijk bericht en de
winnende verhalen zullen worden gepubliceerd in de Wôlmer van oktober.
We rekenen op behoorlijk wat deelnemers.
Veel succes!
De redactie.

Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Hier is het begin en het eind:
Ik stond vanmorgen op met de gedachte
er vandaag nog een keer flink van te gaan
genieten. Het kan immers nu nog.
………
………
………
………
………
Ja, als ik alles vooraf had geweten, was ik er
nooit aan begonnen.
De drie verplichte woorden, die gebruikt
moeten worden in het verhaal zijn:
facebook----------------ambulance--------NOS journaal.
We nodigen iedereen, van jong tot oud uit
om hieraan mee te doen. U bent vrij om uw
fantasie te gebruiken en het verhaal zo lang
te maken als u wilt.
Het verhaal moet uiterlijk 15 september
(deadline Wôlmer september) ingeleverd zijn
in Word-formaat bij de redactie.
Een deskundige jury zal de verhalen
beoordelen.
Er zijn twee categorieën:
a. jeugd van de basisschool;
b. alle andere leeftijden.
Wat kunt u winnen?

Geboortenieuws
Na twee weken meivakantie zijn we weer
begonnen. De eerste dag na deze vakantie
was er direct leuk nieuws te melden! Op
27 april is om 19.07 uur Sàvi geboren, de
dochter van Juf Marije en Koen. Sàvi weegt
3184 gram en is 44 cm lang. Het gaat goed
met moeder en kind. Namens alle kinderen en het team van Het Palet, van harte
gefeliciteerd!
Musical groep 6/7/8
Om te noteren in uw agenda: op vrijdagavond 24 juni vindt de jaarlijkse musical
van groep 6/7 en 8 plaats. De leerlingen
van groep 3/4/5 verzorgen voorafgaand
aan de musical een optreden. Via deze weg
willen we alle ouders van de leerlingen
en alle andere belangstellenden van harte
welkom heten!
Korfbaltoernooi bovenbouw
Op 23 en 24 mei doen leerlingen van groep
6/7/8 mee aan het korfbaltoernooi. De eerste wedstrijden beginnen beide avonden
om 18.30u. Juf Renske en juf Annie zullen
elk een avond aanwezig zijn als begeleider.
Op beide avonden verwachten we de leerlingen om 18.15u op de korfbalvelden van
KV Noordenveld. Supporters zijn van harte
welkom!Veel spel- en speelplezier gewenst!
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Belga’s Internationaal Transport v.o.f.
alles
onder 1

Transportweg
3 - 9301 ZX Roden
dak

Buiter Roden

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

café HET RODE HERT
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

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

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Hoofdstraat 32, Roderwolde
050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

Bovenbouw
Middelbare school
Ik ben Amber Heidstra zit in groep 8 en 12
jaar oud.
Dit jaar ga ik van school af naar de middelbare school.
Ik ga naar de Nijeborg in Leek.
Een paar weken geleden hebben we de Cito
eindtoets gemaakt.
Ik was niet heel erg zenuwachtig voor de
toets.
De leerkrachten hebben eerst hun advies
gegeven en overlegd met de ouders en
daarna hebben wij de toets gemaakt. Als
dan blijkt dat je hoger kan dan de leerkracht
denkt kan je overwegen om het niveau iets
hoger te doen, maar alleen als je dat wilt.
Ik vind het geen goede manier als eerst de
cito word gemaakt en dat daar dan je advies
van afhangt. Want heel veel kinderen zijn wel
zenuwachtig.
Dan is de kans dus groter dat je je aandacht er
niet helemaal bij heb en de toets dus slechter
maakt. Waardoor je advies dus lager komt
terwijl je misschien wel hoger had gekund en
dat is jammer. Als de leerkrachten het advies
kiezen is dat beter, want zij hebben je het
hele jaar in de klas gehad en weten het beste
hoe jij presteert.
Ik ga na de zomervakantie naar mijn nieuwe
school.
Ook ben ik op verschillende scholen wezen
kijken maar uiteindelijk is het toch de
Nijeborg geworden. Deze school vond ik er
erg mooi en prettig uitzien, want hij was niet
te groot en niet te klein. Ook is hij nog eens
lekker dicht bij. Ik ga daar waarschijnlijk het
niveau tl doen, maar misschien kan ik nog
een hoger niveau doen dat hangt van de cito
score af.
Ik kijk erg vrolijk terug op de leuke jaren op
Het Palet. Voornamelijk op de leuke schoolreisjes met groep 6/7/8 dat we 3 dagen

weggingen vond ik altijd erg leuk. Ook vond
ik de musicals altijd heel leuk. Helaas ging juf
Tonny met pensioen dat vond ik er jammer.
Ik vind het erg jammer dat ik van school ga
maar heb ook wel erg veel zien om naar de
Nijeborg te gaan. Ik heb hier hele leuke jaren
gehad en gelukkig komen er nog heel wat
leuke dingen aan.
Geschreven door: Amber Heidstra groep 8
Middelbare school
Ik ben Ruben Middendorp ik zit in groep 8 op
het Het Palet ik ga bijna van school .
Nu ben ik 12 jaar oud en ik ga naar de
Ronerborg in Roden.
Ik heb een paar weken geleden de CITO eindtoets gemaakt. Op dinsdag hadden we eerst
taal en daarna rekenen vervolgens nog eens
taal en tot slot wereldoriëntatie.
Deze vakken kregen we op deze dagen.
Vroeger was het zo dat de CITO je uitslag
bepaalden.
Maar nu geeft je leerkracht je niveau aan.
Toch vind ik dat er ook een deel moet bepaald
worden
door je toets. Ik ga naar de Ronerborg want
daar ligt ongeveer mijn niveau namelijk KB
plus.
Toch heb ik een paar mooie herinneringen
van deze school vooral met juf Tony die
drama les
geeft.
Ik zou het palet heel erg missen maar nu
moet ik weer verder.
Alles word anders andere mensen maar ik ga
naar een klas waar
Ik al veel mensen ken. Ik zal deze school heel
erg missen.
Gemaakt door Ruben Middendorp
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Mijn verhaal over school.
Ik ben Loes van Dam. Ik zit in groep 8 en ben
12 jaar. Ik ga naar het Zernike montessori
college.
De eind CITO toets hebben we al gedaan.
Daarbij bij hebben we taal, rekenen en
wereldoriëntatie gedaan. We hadden dat
op 19, 20 en 21 april. We mochten drinken
mee voor onder de toetsen. Daar hadden
wij gebruik van gemaakt. Je kan ook een
geluks dingetje mee nemen. Ik deed dat bij
het begin als enige. Op de laatste dag deden
Marit en Maura dat ook. Voor ons plezier
kregen we allemaal een dropje! Jumm…
Wij kregen ons niveau voor dat we de eind
cito deden. De eind cito heeft nog steeds
invloed op ons niveau. Het kan niet lager
komen maar wel hoger dan dat meester jou
,door de andere cito ’s, te maken gegeven
heeft. Je hebt minder last op je schouders
dan op de andere cito. Ik vind dit daarom een
fijne manier hoe ze dit bedacht hebben.
Ik ga naar het Zernike montessori college,
omdat het mij leuk leukt. Al vond ik eerst
de school Parcival het leukst. ik ben daar
uitgeloot. Je moest ingeloot worden om er
naar toe te kunnen.
Ik weet nog van het palet dat we van juf
Renske (niet die we nu hebben maar een
andere juf) weg ging omdat ze een kind had
gekregen, en dat juf Marijke even zou invallen zo lang het nodig was. Eerst vond ik het
erg jammer toen we hoorden dat juf Renske
hier niet meer les zou geven. Maar toch vond
ik juf Marijke ook lief. Nu nog steeds. Het is
ook een goeie juf.
Als laatste nog de groeten aan juf Marije en
juf Tonny. Ik vind het nog steeds erg jammer
dat juf Tonny weg is gegaan. En jammer
genoeg krijg ik nooit meer les van juf Marije.
Dit was mijn verhaal.
Loes gr 8

Mijn verhaal over school
Ik ben Maura van der Heide. Ik zit in groep
8 van basisschool O.B.S. Het Palet. Nu ben
ik twaalf jaar oud. Binnenkort ga ik naar het
Willem Lodewijk Gymnasium.
Ik heb een paar weken geleden de Cito toets
gemaakt. Dinsdag was de eerste dag. Op
die dag maakten we: Twee keer taal, een
keer rekenen en een keer wereldoriëntatie.
Woensdag maakten we: Twee keer rekenen,
een keer taal en een keer wereldoriëntatie.
Donderdag maakten we: twee keer taal, een
keer rekenen en een keer wereldoriëntatie.
Dit jaar maakten we de Cito toets nadat we
ons advies hadden gekregen. Dat vond ik erg
fijn, want zo hoef je niet zo bang te zijn voor
de eindtoets. En als je je niet lekker voelt bij
de eindtoets dan kan het niet zo goed gaan.
Dus als je je advies al eerder hebt gehad is dat
niet heel erg.
Ik ga dus naar het Willem Lodewijk
Gymnasium. Die school ligt in Groningen. Ik
heb er erg zin in. Ik ga er naar toe, want het
lijkt mij een hele leuke en gezellige school. En
de leraren lijken mij ook aardig
Ik vind het wel erg jammer dat ik wegga van
Het Palet, want ik vond het altijd erg leuk. Ik
vond vooral de drama lessen van juf Tonnie
erg leuk. Ook vond ik de vrijdag middag bij juf
Marije erg leuk.
Ik vond deze school altijd heel leuk en ik ga
het erg missen.
Geschreven door Maura van der Heide
Mijn verhaal
Ik ben Marit Belga en ik zit in groep 8 en ben
11 jaar.Ik zit op basisschool O.B.S. Het Palet
in Roderwolde en ga naar de Lindenborg in
Leek.
Op 19,20 en 21 april was de CITO toets. we
hebben ongeveer 135 taal vragen gemaakt
85 rekenvragen en 90 wereldoriëntatie
vragen. Ik vond het wel leuk om de Cito`s te
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maken maar ben ook blij dat we klaar zijn.
Sommige kinderen hadden ook een geluks
poppetje mee
Wij kregen eerst ons advies (mijne havo/vwo)
en toen gingen we de cito`s maken. Dat vond
ik wel fijn want dan was er niet veel stress.
Ik ga naar de Lindenborg , want dat vind ik
een leuke maar ook een vrolijke school .Er
gaan ook nog meer heen die ik ken dat vind ik
ook wel fijn.
Iets waar ik nog wel eens aan denk zijn de
schoolreisjes uit groep 6 7 8 dat vond ik altijd
erg leuk want dan ging je drie dagen weg.
Verder vond ik de Meesters en Juffendagen
ook altijd leuk. De musicals waren ook altijd
leuk met juf Tonnie.
Ik vind het erg jammer dat ik van deze
school afga, maar ik heb ook wel zin om naar
Lindenborg te gaan.
Geschreven door Marit Belga

Jarigen
Mirka Posthumus wordt op 28 mei 5 jaar
Jurre Venekamp wordt op 30 mei 7 jaar
Daan Boonekamp wordt op 8 juni 4 jaar
Matthijs Middendorp wordt op 14 juni 4 jaar
Valerie Middendorp wordt op 14 juni 4 jaar
Sirius Eldering wordt op 16 juni 10 jaar
Bas ter Steege wordt op 25 juni 9 jaar
Jesse Vrieling wordt op 28 juni 10 jaar

Sportdag 
foto’s Harriët Middendorp

De kinderen van OBS Het Palet hebben
onlangs hun jaarlijkse sportdag gehouden.
Mooi om te zien dat de kinderen zowel bij
de clinics en wedstrijdjes van verschillende balspelen veel plezier hadden en erg
fanatiek waren.
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Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

Greetje Ensing - Zoelman
Gediplomeerd trimster
Moleneind 3
9321 TX Peize
06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl
info@trimsalonmolenbrug.nl

Dé wijnspeciaalzaak met meer dan 50 wijnen
onder de vijf euro!
Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief op:
groningen@henribloem.nl
Wij bezorgen gratis in Roderwolde/Foxwolde!
Verlengde Hereweg 26-28 GRONINGEN Tel. 050-526 81 88
Email: groningen@henribloem.nl
www.henribloem.nl

Verenigingsnieuws

Vrouwenvereniging

Dorpshuis

Vrouwenvereniging ging lunchen en toeren
Zondag 1 mei 2016 gingen 15 leden van de
Vrouwenvereniging Roderwolde lunchen
in het Huys van Bunne.

foto’s Silvia van der Meijs

Pannenkoeken eten tijdens Nationale
Molendag

Er was voor ons een lange tafel gereserveerd en na een kopje koffie liepen we
langs het buffet om te kijken, van wat voor
lekkers we konden genieten. Ze hadden
asperge en groentesoep, rauwkost en huzarensalade, verschillende soorten brood
met beleg, gehaktballen, bami, pannenkoeken en vruchten na. Het zag er heerlijk uit
en zo smaakte het ook. Er was genoeg voor
iedereen en anders werd het weer aangevuld. En onder het eten werd er natuurlijk
druk gekeuveld door de dames. Na de
lunch stapte iedereen weer in de auto en
gingen we langs de uitbreiding van het
vliegveld, via Donderen, achterlangs naar
Zeijen. Van Zeijen via Peest, Norg, Een,
Amerika, ja even via het buitenland, langs
het Ronostrand en weer naar huis. Vanaf
het eerste moment dat iedereen in de auto
zat ging het al van: hier heeft die gewoond,
daar woonde die en die was getrouwd met
die en daar heeft mijn neef gewoond en
daar is mijn moeder geboren, dat was zeer
interessant. Dus als we iets van vroeger
willen weten is het verstandig om bij deze
generatie mensen te vragen, die weten
namelijk alles. Het was prachtig mooi weer,
de natuur kwam tot bloei en iedereen heeft
er van genoten.
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boekhandel
daan nijman
heerestraat 87 • roden • 050 501 29 67
info@daannijman.nl • daannijman.nl

Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

VERSLAG

De Grote Door Rowolmers
Voor Rowolmers Show
Andrha, Lia, Marjan

Een prachtige, gevarieerde show was het op
16 april in Café Het Rode Hert.
Met 15 optredens een vol programma, op
meesterlijke wijze aan elkaar gepraat door
Postbode Siemen en Dr. Corrie (Martin Belga
en Margriet van Zonneveld).
Er werd zowel solo als in koor gezongen,
geplaybacked, voorgedragen, cabaret
gedaan en gemusiceerd.
Tussen de optredens door werd door Dr.
Corrie getracht het publiek “voor te lichten”,
waar postbode Siemen zich dan weer geen
raad mee wist.
De zangers konden meezingen met de band
Shedmen o.l.v. Meeuwis Rebel m.m.v. Ramon
Balster, wat het zingen nog leuker maakte.
DJ Fonky-D zorgde voor een swingende after
party.
Onderstaand een sfeerimpressie en wie weet
bent u een volgende keer ook van de partij
als artiest of als publiek òf beide.

Leden van de band Shedmen

De tekst voor het achtergrondkoor was
heel simpel, die van de zanger niet

Playbacken en dansen is niet eenvoudig,
volgende keer gaan ze live zingen

Dr. Corrie en Postbode Siemen: goed op dreef

Grimeuse wordt even artieste

Zaai? Bepaald niet
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Achter de mengtafel

Uitdelen van de tekst “Laat me” met
een doekje. Alom hilariteit

advertenties

en
Vakmennsmakelen
i

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden
Tel: 050 - 40 235 40
info@nijdammakelaars.nl
nijdammakelaars.nl

Niet nat, wel heel warm die regenkleding
bij “My Umbrella”. De baskoffer stond
soliede op de wc-ontstopper

“The Entertainers” Lia en Anke. Zij
speelden “The Entertainer” met flair

Zelfs Harm en Roelof – presentator wordt even
cabaretier

Serieuze muziek met een komische noot

Het Shanty-één-vrouws-koor

Een geboren candle light voordrager
voor de gedichten van Albert Boelen

Regiseuse en grimeuse

Met Bonny St. Claire wordt het
dramatisch gezellig
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Etta James, Ramon en band, postbode Siemen
had het maar moelijk met dat zwoele lied

Tot een volgende keer Postbode
Siemen en Dr. Corrie?

NATUUR EN OMGEVING

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

Het viel heel eerlijk gezegd een beetje
tegen, het aantal mensen dat zich had
aangemeld voor de excursie diersporen
op donderdag 12 mei. Aan het weer kon
het niet liggen, want het was een prachtige
avond. Uiteindelijk gingen we met 8 personen, waaronder de twee gidsen, naar het
Mensingebos.
Zoals in elk bos, kun je in het bos van het
landgoed Mensinge vele sporen van dieren aantreffen. De meest opvallende zijn
natuurlijk die van de mensen met honden,
want het is bij uitstek een wandelbos waar
honden zijn toegestaan. Ook ruiters kom
je overal in het bos tegen. Dat geldt vooral
voor de grote paden en de omgeving van
de parkeerplaatsen. Als je wat dieper het
bos ingaat, tref je veel meer sporen van de
echte bosdieren aan.
Een echte liefhebber zegt: “het meest
levende bos is een bos, waar de helft (!) dood
is”.
Het klinkt tegenstrijdig, maar het dode
hout is juist een geweldige bron van leven.
De vele torretjes, spinnetjes, maar vooral

de rupsjes en larven zijn een belangrijke
voedselbron voor veel vogels. Piksporen
van spechten, maar ook van boomklevers
en boomkruipers zijn op dat dode hout
vrijwel overal duidelijk zichtbaar.

Een dode eik met veel gaatjes van houtetende insecten èn grote gaten van de
vogels die van deze insecten leven

Sommige vogels gebruiken de bast van
een (levende) eik met zijn diepe groeven
als “smidse”, d.w.z. dat ze bijv. een beukennootje klem zetten in zo’n spleet, om hem
vervolgens leeg te pikken.
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Prooiresten van een houtduif,
“geslagen” door een roofvogel

Het was even zoeken in dit jaargetijde, waar
er eigenlijk geen eetbare beukennootjes
meer te vinden zijn, maar na enig
speurwerk vonden we er toch nog één

Deze vogels zijn dan op hun beurt soms
weer de prooi van hun predators, zoals
de roofdieren en roofvogels die op hen
jagen, genoemd worden. Midden in het bos
vonden we de resten (vnl. veren) van een
slachtoffer, in dit geval een houtduif. Wat
bijzonder is, is dat je kunt zien of de dader
een roofvogel (buizerd, havik of sperwer) geweest is, of een marterachtige (vos,
marter, bunzing). De laatsten bijten nl. de
veren af, waardoor je afgebeten pennen
vindt. De roofvogels trekken de veren uit,
die dan heel blijven, met een gaaf puntje
aan het eind.

Sinds een tijdje huist er zelfs weer een das
op het landgoed, maar gelukkig op een
vrijwel onbereikbare plek, want een dassenburcht moet vooral met rust gelaten
worden. Dassen zijn erg schuw en wanneer het te druk wordt om de burcht met
mensen en honden, loop je de kans dat de
das de plek weer verlaat op zoek naar een
rustiger plek.
In een hoge beuk zagen we nog een gat,
dat onmiskenbaar van een zwarte specht
was. Een nestgat van de zwarte specht is nl.
altijd wat groter dan dat van de grote bonte
specht. Of het nest bewoond was weten we
niet, we hebben de zwarte specht in ieder
geval niet gezien of gehoord. Het is wel
bekend dat deze soort in het Mensinge bos
huist. Eén paartje maar, want een zwarte
specht heeft een heel groot territorium
(meerdere km²) en duldt geen soortgenoten in zijn buurt.

Hoge beuk met rechts een nestholte
van de zwarte specht en links daarvan
de aanzet tot een nieuwe opening
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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)


 

  

Hooiweg 1
9315 TD Roderwolde
T: (050) 551 40 94
mobiel: 06 150 111 08
E: essentie@wanadoo.nl
www.agritoer.com
www.deessentie.com

tal van workshops en lezingen
verrassingsdiners door kok bereid
wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer
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VAN ONDER DE WIEKEN

Het nieuwe seizoen
Dirk Magré

Seizoensopening
De seizoensopening was weer een gezellige happening. Hans Meijer (Piet Boelen
was helaas verhinderd) opende het seizoen
namens de Stichting Olie- en Korenmolen
Woldzigt en Ada van Dijk namens de
Meulenkaomer. Frank van der Velden van
het Drentse Landschap vertelde een en
ander over hoe Het Drentse Landschap
haar rol ziet als nieuwe eigenaar van de
molen.

Ook werd in de Meulenkaomer de
expositie van schilderijen van de gezusters
Smilda officieel geopend verklaard
door Fokko Rijkens. De schilderijen zijn
gedurende het hele seizoen te bewonderen
in de Meulenkaomer zelf en in de gang
naar de Meulenkaomer.

Schoorsteeneffect
Net nadat ik mijn vorige “Van onder wieken” had geschreven ging ik nog even
in de molen kijken. Jullie weten wel dat
kraaien en kauwtjes de voorkeur hebben
voor schoorstenen om hun nesten in te
bouwen. De molen functioneert tijdens
het olieslaan ook als een schoorsteen: de
rook van het vuister gaat zo de molen in en
naar buiten door geopende ramen en deuren. Maar de rook gaat ook tot boven in de
kap. Kennelijk heeft dat een aantrekkingskracht op de kauwtjes.

Ondanks dat ik een deel van de openingen aan de onderzijde van de kap had
afgeschermd met gaas, hebben ze bedacht
dat hier een prachtige plek is om nesten
te bouwen. Op drie tot vier verschillende
plekken in de kap trof ik stapels takjes aan.

Zie: www.ditisroden.nl Klik daar op
“DitisRoden.nl Archief” en blader door
tot 29 april om te klikken op: “Feestelijke
seizoensopening Olie- en Korenmolen
Woldzigt en Meulenkaomer vrijdagmiddag
29 april met o.a. Djembé muziek.” Als je
daar op klikt krijg je eerst een hele serie foto’s
van de opening te zien en helemaal aan het
eind een stukje film van het djembé spel waar
ik samen met mijn leerlingen te zien ben.
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Ik dacht altijd dat ze die stapels netjes
opbouwen. Dat bleek niet zo te zijn. Als
de opening waardoor ze naar binnen gaan
toevallig boven het trapgat zit (en dat kan
nog wel eens veranderen nadat de molen
is gekruid), laten ze de takjes ook gewoon
vallen. Dus tot onder aan de trap. Dat
vraagt dus wel heel veel van ze voordat er
een nest gebouwd is dat tot vlak onder de
rand van de opening onder de kap reikt….
De takken worden regelmatig weggehaald
om te voorkomen dat we nesten in de kap
krijgen. Dat zou namelijk ook betekenen
dat de molen een tijd niet meer gebruikt
kan worden. Kauwtjes zijn beschermde
dieren en nesten ruimen is dus niet
toegestaan.
Brandweeroefening op Woldzigt
Op maandag 25 april was er brandalarm
(oefening) op Olie- en Korenmolen
Woldzigt in Roderwolde. Hierbij was het
volgende scenario opgezet:
Toen de brandweer ter plekke arriveerde
bleek er een brand te zijn op de zolder van
de westvleugel (in het graanmuseum).

Voor de brandweer een goed moment
om te ervaren wat er allemaal komt
kijken bij een brand in een van de
monumentale molens die de gemeente
Noordenveld rijk is. Ook kon het materieel weer eens goed worden uitgeprobeerd.
Bij de nabespreking in de molen werd
het gehele scenario doorgenomen
en met ieder lid van de brandweer
zijn of haar specifieke rol besproken.
Het is rond de molen nog wel even
een poosje behoorlijk drassig gebleven van al het extra water wat werd
gespoten tijdens deze oefening.
Ook op ditisroden.nl terug te lezen met
foto´s en filmpje.
Nieuwe eigenaar

Na inspectie bleek deze brand niet meer
te redden. Wat toen belangrijk was:
voorkom dat de brand overslaat naar de
monumentale molen. Inmiddels was ook
gebleken dat er geen contact meer was
met de molenaar, die de brand had gemeld.
Terwijl een watergordijn werd opgezet
langs de molenromp (ter voorkoming van
het overslaan van de brand), zijn twee
man met persluchtmaskers op de molen
ingegaan om de molenaar te zoeken.
Die bleek in goede gezondheid boven in
de molen aanwezig te zijn en kon, begeleid
door de twee brandweermannen veilig uit
de molen worden geëvacueerd.

Op 12 mei gebeurde het dan echt: Molen
Woldzigt, samen met de Paiser Meul en
molen De Hoop uit Norg zijn overgedragen
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aan Het Drentse Landschap als nieuwe
eigenaar.
Na het tekenen van de acte onder toezicht
van de notaris werd eerst door wethouder
Koster de gemeentevlag voor de molen
gestreken. Daarna werd de vlag van Het
Drentse Landschap gehesen door de heer
Van der Bilt, directeur van Het Drentse
Landschap.
Nationale Molendagen 14 en 15 mei
Ook dit jaar deden we weer mee aan de
Nationale Molendagen. Op zaterdag 14 mei
werd van 10:00 - 16:30 uur olie geslagen.
Voor de molen stond de grote partytent
i.v.m. de pannenkoekenverkoop t.b.v.
school en peuterspeelzaal.
Er stond een pittige wind (af en toe even
niet, maar op andere momenten veel meer
dan nodig), dus we konden het olieslaan
volledig op windkracht doen. In de molen
hebben we op zaterdag 70 betalende
bezoekers ontvangen en ook nog zo´n 15
dorpsgenoten. Mede dank zij de af en toe
behoorlijk sterke wind heeft de bovenas
van de molen op die ene dag zomaar 5000
omwentelingen gemaakt.
Op zondag waren we ´s middags wel open
voor het publiek. De molen draaide rustig
(zonder zeilen) zo´n 1200 omwentelingen
en we konden ook nu nog weer 39 bezoekers verwelkomen. Beide dagen was de
Meulenkaomer ook geopend en ook die
had niet te klagen over de belangstelling.
Het was weer een geslaagd molenweekend!
Activiteiten de komende tijd
hhOp vrijdag 27 mei is er een huwelijksvoltrekking in de molen. Dan zijn we
gesloten voor publiek.

hhOp zaterdag 28 mei passeren tussen
11:00 en 15:30 u 600 à 700 wandelaars
van de Leekstermeer wandeltocht ons
dorp. Woldzigt is dan stempelpost. De
17½ km tocht komt vanaf De Kleibosch
en de 25 en 40 km wandelaars vanuit
Peize Roderwolde binnenlopen.
hhOp zaterdag 4 juni 13:30 - 16:30 uur is
er weer onze maandelijkse demonstratie olieslaan.
hhVerder zijn we nu weer elke week
van dinsdag t/m zaterdag open van
13:30 - 17:00 uur. Ook voor je meel (en
pannenkoekmix) aankopen. (Zie de
website: www.woldzigt-roderwolde.nl)
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

HET VERHAAL ACHTER DE ZAAK

Trimsalon Molenbrug
voor honden en katten
Henk van Kalken

Zodra ik uit mijn auto stap die ik
geparkeerd heb op het erf van de
sfeervolle woonboerderij waar Greetje
Ensing-Zoelman (33) haar trimsalon heeft
aan het Moleneind 3, blijkt dat ze me al
staat op te wachten in de deuropening.
Dat is voor mij even wennen, want mijn
hond is al een paar jaar klant bij Greetje
en de hond in kwestie en ik gebruiken
altijd een andere ingang. De omgeving
is natuurlijk, landelijk en rustig. De
sfeervolle buitenkant is ook binnen te
vinden en we nemen volgens oud gebruik
in deze streek plaats aan de keukentafel.
Er is thee met iets erbij en er hoeft geen
lang voorgesprek gehouden te worden om
de juiste afstemming te vinden. Greetje
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en ik zijn al een paar jaar vertrouwde
gezichten voor elkaar. De trimsalon is
een éénvrouwsbedrijf, alhoewel Greetjes
schoonvader evenals partner Johan
(45) bij tijd en wijle de nodige hand- en
spandiensten verlenen. Het is voor mij
als klant natuurlijk ook leuk om eens een
kijkje in de (knip)keuken te nemen.

Wat doe je allemaal? Alleen dienstverlening
of ook nog iets meer?
Greetje, nadenkend: “Nou ja… ik ben
hondentrimster en (glimlacht) ik trim
dan uiteraard honden.” “De jas uittrekken
van de hond,” vervolgt Greetje. Dus
kortscheren, plukken, nagels knippen,
oren uitplukken… gebitten doe ik eigenlijk
nauwelijks, behalve soms wat de voorste
tandjes. Dit ligt meer op het terrein van
de dierenarts. Verder verzorg ik katten:
vachten uitplukken en als ze erg vervilt
zijn scheer ik ze kaal. Ik was ze ook wel
eens, maar alleen als het echt nodig is.”
Doe je verder nog aan bedrijfsgerelateerde
dingen?
“Nee… in principe niet. Indien nodig lever
ik wel een flesje shampoo aan klanten,
maar dat is eerder een service.

Hoe ben je er zo toe gekomen om een
trimsalon te beginnen?
“Toen ik Johan leerde kennen werkte ik als
chauffeur bij een mesttransportbedrijf.
Ik was veel van huis en moest ook op
zaterdag een vrachtje doen, dus we
zagen elkaar niet zoveel. Ik ben toen
nog wel naar Groningen verplaatst
bij de rioolzuivering, maar dat waren
ook werkdagen van zes uur ’s morgens
tot zeven uur ’s avonds… dus ook toen
konden we niet zoveel samen zijn.
Niet echt gezellig. We zijn toen gaan
rondkijken wat er nog voor mogelijkheden
waren. Mijn tante gaf me toen de tip om
hondentrimster te worden. Ik ben eens
gaan kijken bij een trimsalon en dat leek
me wel wat. Een opleiding in Barneveld
gedaan, stage gelopen in Ten Boer en toen
in 2012 voor mezelf begonnen. In het
begin veel – en duur – geadverteerd in De
Krant, visitekaartjes bij dierenartsen en
mond- op mondreclame. Het duurde al met
al wel anderhalf jaar voor het echt begon
te “draaien.”
Hoeveel vaste klanten heb je nu ongeveer?
“Circa honderdtachtig. Allemaal uit deze
omgeving: Peize, Roden, Leek… Er komen
nog steeds klanten bij.”
Zie je dat als jouw persoonlijk succes, door
jouw eigen manier van bedrijfsvoeren?
(bescheiden): “Nou ja… blijkbaar zijn
ze toch tevreden zodat de mond- op
mondreclame werkt. Laatst vroeg een
klant of ik ook kleurtjes aanbreng… dan
moeten ze dat maar elders halen.” Ze
lacht even: “Stadse fratsen… nou, dat doe
ik niet. Doe maar normaal, dan doe je al
gek genoeg.” Ook als baasjes komen met
een hond met de vacht helemaal in de
klit, en ze willen die toch lang houden,
dan doe ik dat óók gewoon niet. Ik wil
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honden trimmen, niet mishandelen.
Een eerste keer wil ik nog wel met zo’n
verwaarloosde vacht aan de slag gaan,
maar als het een volgende keer weer zo is,
haak ik af. Dan moet ik even duidelijk zijn”
Ben je hier op deze plek begonnen?
“Ja! Johan woonde hier met zijn ouders
en nu delen we het pand, samen met
ons dochtertje Hanna (zeven maanden).
Johan had de verbouwing net helemaal
klaar, het was ook nog eens allemaal naar
mijn smaak dus ik kon zo met m’n koffers intrekken. (lacht): ’Het Nestje was
klaar en het vogeltje kwam aanvliegen,’ zei
mijn schoonvader op de bruiloft. Johan
en schoonvader Jan Ensing (74) hebben
samen de trimsalon gebouwd.”
Wat doet Johan?
“Johan is zelfstandig landmeter en doet
inmetingen van woningen en schuren.
Daarom had ik ook geen zware investeringskosten bij het opstarten van mijn
eigen bedrijf. Alles is ook niet uit de
nieuwste materialen opgebouwd. De
trimtafel bijvoorbeeld is een omgebouwd
ziekenhuisbed dat Johan ingekort heeft,
alleen het bad en trimgereedschap is een
professionele investering geweest.”

Heb je iets van de economische crisis
gemerkt?
“Ja… (nadenkend) ik merkte wel dat mensen wat langer met de knipbeurt wachtten.
Daarom duurde het in de aanvangsperiode
waarschijnlijk wat langer voor het begon te
draaien. Ik had wel geluk dat de trimsalon
in Peize stopte. Ook een andere trimsalon
verhuisde en ik kon dus in dat ontstane gat
springen. Verder heb ik niet zoveel contact met ‘conculega’s’ in de buurt, alleen in
Ten Boer iemand die mij verving tijdens de
laatste weken van mijn zwangerschap.”
Hoe zie je de toekomst van je bedrijf?
Bijvoorbeeld over tien jaar?
“Ik denk dat ik dan nog steeds gewoon dit
werk doe, met ongeveer dezelfde hoeveelheid klanten. Als ik als enige voor het
inkomen zou moeten zorgen zou ik dubbel
zoveel klanten moeten hebben en de prijzen ook flink omhoog moeten gooien. Het
gaat eigenlijk heel goed zoals het nu gaat.”
Als ik na het gesprek wegrijd zwaait
Greetje me uit. Een nuchtere, bescheiden
ZZP-er, volkomen op haar plaats in haar
werk en de omgeving. Een plezierige plek
om mijn hond op een betrouwbare manier
te laten verzorgen.

De trimtafel ziet er anders ook professioneel
uit!
Lacht bescheiden: “Ja, hij voldoet ook
prima.”
Ben je hier niet geboren?
“Nee, ik ben opgegroeid in Tweede
Exloërmond.”
En het voelt helemaal goed om hier in deze
omgeving ondernemer te zijn?
“Ja, ik vind het hier erg prettig. Ik zou niet
graag in de stad willen wonen en werken.
Ik hou niet zo van die drukte.”
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RECEPT VAN DE MAAND

DRÈNTS DIGGELGOUD

Rijstsalade met vruchten
en garnalen

Moi lezers

hh300 g. rijst
hhzout
hh300 gr. dik gesneden varkensfricandeau
(vleeswaar)
hh2 sinaasappels
hh150 gr. blauwe druiven
hh2 bananen
hh1 eetl. citroensap
hh150 gr. gepelde Noorse garnalen of
rivierkreeftjes
hh1/8 liter slagroom
hh1 theel. kerriepoeder
hh4 eetl. mayonaise
hhtabasco
hhversgemalen peper

Wej gaot weer een tied tegemoet, of is die
misschien ok wal al west, dat vreugde en
verdreit heul dicht bei mekaor ligt. Dan
denk ik eerst an al die sportclubs die
kampioen worden bint. De speulers, technische staf, bestuursleden en veural de
fans gaot volledig oet hun dak. Hossen en
springen, dansen en zingen en natuurlijk
drinken. Dat heurt der allamaol bei. En het
is hun ok van harte gegund, want zie hebt
der een bult tied in steuken um hun doel
te bereiken. Maor de clubs waor ze tegen
speult hebt, hebt dat ok allemaol daon.
Misschien nog wal meer en die hebt het
net niet redt. Ze mucht van geluk spreken,
dat ze niet huuft te degraderen, want dat
is hielemaol een ramp. Traonen met tuiten
wordt der dan reert. Het verdreit is groot,
maor ja, zo bint de regels en dat weten ze
veurof. Doe je an betaolde sport, dan is het
eindresultaot hetzulfde, maor je hebt de
centen der wal veur had. De speulers bej
de kampioen kriegt der meistal ok nog een
bonus bei, wat veur de amateurs vaak bej
een bloemetje blef. Ok dat weten ze veurof,

Kook de rijst in water met zout gaar volgens de gebruiksaanwijzing.
Spoel de rijst in een vergiet onder koud
stromend water af en laat uitlekken.
Snijd de fricandeau in stukjes. Schil de
sinaasappels tot op het vruchtvlees en
snijd de partjes tussen de vliezen los. Was
de druiven, halveer ze en wip de pitjes
eruit. Pel de bananen en snijd ze in plakjes. Besprenkel de plakjes direct met wat
citroensap tegen verkleuren.
Meng de rijst, de fricandeau, de vruchten
en de garnalen of rivierkreeftjes in een
schaal door elkaar.

Lubbert

Bej de exaomens is dat aanders. Tussen
slaogen en niet slaogen zit een groot gat,
dat veur degene die het treft beheurluke
gevolgen kan hebben. Ik hoop veur zij
die der bej betrökken bint dat het dit jaor
positief mag oetpakken, zodat de vreugde
het verdreit overtreft.

Klop de slagroom samen met het kerriepoeder dik vloeibaar. Meng de mayonaise,
enkele druppels tabasco en wat peper door
de slagroom.
Schep het sausje door de salade en laat ca.
1 uur intrekken.
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INGEZONDEN

Sponsoring Alpe d’HuZes
Harriët Middendorp

Beste buurtbewoners,
Jaarlijks krijgen in Nederland ongeveer 100.000 mensen de diagnose kanker. In de strijd tegen
kanker ervaren zowel patiënten als hun dierbaren een groot gevoel van onmacht.
Opgeven is geen optie
Onder het motto ‘Opgeven is geen optie’ ga ik op donderdag 2 juni 2016 de uitdaging aan om
zo vaak mogelijk de legendarische Alpe d’Huez in Frankrijk te beklimmen. Met vele andere
deelnemers samen hebben wij één doel: zo veel mogelijk geld inzamelen voor het bevorderen
en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek naar kanker. Waarom we dit doen? Omdat
we willen dat niemand meer sterft aan kanker.
Geldbesteding
Alle opbrengsten worden door KWF Kankerbestrijding beheerd in het Alpe d’HuZes/KWFfonds. KWF Kankerbestrijding is verantwoordelijk voor de besteding van het opgehaalde geld,
zoals afgesproken in het bestedingsplan. Met het tot nu toe opgehaalde geld zijn al meer
dan 100 projecten gefinancierd. Uitgebreide informatie over geldbesteding vindt u op www.
opgevenisgeenoptie.nl/onderzoek.
Helpt u mee?
Als deelnemer doe ik mijn best om zo veel mogelijk sponsorgeld in te zamelen en daar heb ik
uw hulp bij nodig. Ik lever, samen met het agrarisch Big Challenge4 CRV2 team, op 2 juni een
fysieke inspanning door de Alpe d’Huez te beklimmen; levert u een financiële bijdrage?
Op onderstaande link treft u mijn persoonlijke deelnemers pagina met een link “steun mij”
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/PersonalParticipantPage.aspx?personId=69605&pe
rsonTypeId=Participant
Of rechtstreeks via banknummer NL39RABO0347237916 tnv H.C. Middendorp

Helpt u mee? Ter nagedachtenis aan de
mensen die te vroeg aan kanker zijn overleden
en ter inspiratie van de mensen die aan het
strijden zijn, want opgeven is geen optie!
Alvast hartelijk bedankt!
Harriët Middendorp
Roderwolderweg 24 Foxwolde
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Koos Vrieling Boomkwekerij
Tuincentrum
Hovenierswerken
Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde

Ook voor aanleg en
onderhoud uitgevoerd door
vakbekwaam hoveniers!

www.koosvrieling.nl

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf

Gespecialiseerd in duurzame natuurlijke
bouw- en isolatiematerialen
Ook voor al uw schilderwerken.
Hét adres voor uw tuin  050 - 5032006

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

 

n

ken



 

Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12
9301 ZS Roden
Tel. 050 - 501 86 84
Het juiste adres voor alle autoreparaties;
specialist in APK-keuringen (reeds vanaf
� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.

Transportweg 3 - 9301 ZX Roden

COLUMN

Wereldstad in zakformaat
Henk van Kalken

Er bestaat een rustige, Drents dorpje,
gelegen tussen soms zompige weiden,
grenzend aan een moerasachtig gebied.
Ten oosten van dat gebied de contouren
van Groningen. Ten westen, met toenemende bebossing het moederdorp Roden.
Rustig, vredig en vriendelijk, dit dorpje,
dat Roderwolde heet.
Maar op 16 april 2016 was er die
manifestatie van samengebalde creativiteit
en inventiviteit die tot een uitbarsting
van puur levensplezier kwam, zoals
alleen een hechte gemeenschap dat kan
voortbrengen: “De Grote voor Rowolmers
door Rowolmers show.”

uitgedost de grootste lol hadden tijdens
het playbacken. Ramon Balster liet horen
dat hij een niveau bereikt had waarmee de
concertpodia in zicht komen. Bert, Esther
en Andrha liepen met optredens, regelend
en ondersteunend als een rode draad door
het programma. De band Shedmen, met
Meeuwis als meervoudig instrumentalist,
ondersteunde vele optredens en deed dat
knap. Een mij onbekende dame deed in
haar eentje een compleet shantykoor en
Roland ter Steege gaf samen met Martin
Belga een cabareteske waarschuwing aan
het publiek: ons aller Rode Hert zou wel
eens kunnen verdwijnen of een filiaal van
de Woeste Hoeve gaan worden.

Roderwolde barstte in het zaaltje van
het Rode Hert bijna uit haar voegen. De
instant-artiesten staken zich in prachtige
kostuums en werden fraai geschminkt.
Natuurlijk was niet elke gezongen noot
, komend uit enthousiaste en meestal
ongeschoolde kelen even zuiver, maar
niemand die zich daaraan stoorde. Het was
geweldig om te zien hoe drie knotsgekke
vrouwen die zich fantastisch hadden

Alle optredens werden op hilarische wijze
aan elkaar gepraat door een wel zeer
overtuigende Dokter Corrie en Postbode
Siemen. Laatstgenoemde leek zomaar even
uit het historische VPRO-programma Zaai
weggelopen te zijn voor een tussendoortje
in Roderwolde. Het swingen ter afsluiting
bedreigde dak en fundamenten van Het
Rode Hert. Roderwolde, voor één avond
wereldstad in zakformaat.

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

Bedankt
Langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor alle aandacht en medeleven die ik
mocht ontvangen voor, tijdens en na mijn
operaties aan rechterheup en linkerknie (protheses). Dit in de vorm van een telefoontje,
kaart of bloemetje of even bij ons thuis langs
te zijn geweest.
Met vriendelijke groet Henk Bathoorn

Oproep
De examentijd is weer begonnen. Wilt u
geslaagden via een berichtje in de volgende
Wôlmer feliciteren, dan kan dat. Wij plaatsen
graag uw felicitaties! Deze kunt u bij
uitzondering tot en met 16 juni inleveren.
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Dorpsagenda

Colofon

zaterdag 28 mei 2016				
ODA/OWK C1 - Udiros C1, Doefkamp
11.00 uur
zondag 29 mei 2016				
Kerk: zangdienst in de Jacobskerk,
aanvang 19.00 uur (geen ochtenddienst)
maandag 30 mei 2016				
Café Het Rode Hert: Eind mei start
kaartverkoop bij Theater de Winsinghhof
voor het Stamppotconcert op 22 januari
2017 met muziek van Adorable
zaterdag 4 juni 2016				
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan,
13.30-17.00 uur
zaterdag 4 juni 2016				
Rowolmer Archief: Open Archief in de
MFA van 10.00-12.00
dinsdag 7 juni 2016				
Kerk: koffie- en ontmoetingsochtend
in het Jeugdgebouw voor iedereen van
10.00-11.30 uur
woensdag 15 juni 2016		
Vrouwenvereniging: wandeltocht/
fietstocht vanaf Doedensplein, aanvang
18.30 uur
zondag 19 juni 2016			
Tennisvereniging: Toss morgen senioren,
aanvang 10.00 uur
zondag 19 juni 2016			
Tennisvereniging: Toss middag junioren,
aanvang 12.30 uur
vrijdag 24 juni 2016				
School: Musical

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 juni 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:
hhMiedema, dakbedekking en
installatietechniek
hhCafé Marten Scheepstra
hhStichting Olie– en Korenmolen Molen
Woldzigt
hhDiaconie
hhVereniging Dorpsbelangen Roderwolde
hhBertus Jansma
hhStichting Openluchtspel Roderwolde
hhRabobank
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(nieuw en gebruikt)

Hoofdstraat 38,
9321 CG Peize,
050 - 5032451
Installatiebedrijf Bos verzorgt voor u:

CV-installaties, Zink werk, Dakbedekking,
Airconditioning, Riolering, Gas, Water en Elektra,
Vloerverwarming, ook in bestaande vloeren

Duurzaamheid

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

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

Iedereen kan zingen, ontdek jouw talent !
Esther van Dijk is een enthousiaste, klassiek geschoolde
zangeres. Zij biedt zangles aan volwassenen en kinderen. Mail
of bel voor een gratis proeßes naar:
Esther4singing@gmail.com
06 51 76 70 81
Hoofdstraat 38A
9315 PC, Roderwolde
www.esthervandijk.eu

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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Openingstijden:
Openingstijden:
Openingstijden:
Openingstijden:
di
t/m
vr
didi
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t/m
t/m
vrvr
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van
09.00-17.30
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van
van
van
09.00-17.30
09.00-17.30
09.00-17.30
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do
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050
050
050---5018788
5018788
5018788 www.quarts.nl
www.quarts.nl
www.quarts.nl
Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Banden
Stabilitator
Breek kabel
Trekhaakkoppeli
ng
Remmen
Schokdemper
vanaf
Oplooprem
Gasslangen
Verlichting
Afpersen -gaslei
ding
Vochtmeten
Gasdrukregelaar
En nog 24 ande
re controle punt
en

€ 75,-

Wij kunnen ook de
verkoop van uw caravan/
camper regelen

