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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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Van de redactie
Ilse Blaauw

Het laatste nummer van de Wolmer voor 
de zomervakantie. Wat vliegt de tijd! Zo 
breng je je kind voor het eerst naar school 
en zo zitten ze in groep 8 en gaan ze na de 
vakantie naar het voortgezet onderwijs. 
Op de voorpagina ziet u ze: vlnr Maura van 
der Heide, Marit Belga, Amber Heidstra en 
Loes van Dam. In het net bungelt Ruben 
Middendorp.

Of hebben ze gehoord dat ze zijn geslaagd 
voor hun diploma. Althans, dat hoop 
ik van harte voor alle jonge Rowôlmers 
eo. die hard hebben geblokt de afgelopen 
examenperiode. Ik heb diverse vlaggen 
zien hangen, dus het is zeker een aantal 
gelukt: Proficiat! En mocht het iets minder 
goed zijn gegaan, kop op, en kop der veur!

Daarnaast ook kampioenen en bijna 
kampioenen op de voorpagina: 
Het team van Het Palet won het 
schoolkorfbaltoernooi en mocht naar de 
provinciale kampioenschappen. En dan 
het damestennisteam. Dat werd maar zo 
tweede! 

In deze Wolmer wordt ook aandacht 
gevraagd voor serieuzere zaken. Kampioen 
zijn is namelijk leuk, maar niet op de weg 
en zeker niet de wegen rondom ons dorp, 
waar kinderen en volwassenen ook veel 
fietsen. Dus ook van onze kant: Matig uw 
snelheid.

Tot slot kan ik u melden dat u zich niet 
hoeft te vervelen deze zomer, zonder 
Wôlmer. De dorpsagenda is goed gevuld! 
Fijne vakantie.

In dit nummer

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Bovenbouw 8
Jarigen 11
Middenbouw 11
Peuterspeelzaal Dreumes 12

13 VOOR DE KLEINE LEZERTJES Bo en Boe in de 
Boom

14 50 JAAR GELEDEN Uit het Rowolmer 
archief

16 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 16
Tennisvereniging Roderwolde 18

Vrouwenvereniging Roderwolde 19

Toneelvereniging Roderwolde 19

20 RECEPT VAN DE MAAND Gastmaal
22 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 

Onlanden
24 VAN ONDER DE WIEKEN Drukte bij de 

molen
Gezellige zomermarkt 2016 27

28 HET TUINPAD OP Nooit meer verhuizen
30 INGEZONDEN Rowolmerweg veilig
32 HET TUINPAD OP Eytemaheert in 

Sandebuur
34 EEN GOED GESPREK MET Roelfina ter 

Steege over het regisseren van het 
Openluchtspel

37 COLUMN Niet gelijk, maar gelijkwaardig
38 DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers
38 AANKONDIGING Stremming Hooiweg 11 

en 12 juli
40 VERSLAG Wilgen knotten 2016
40 Prikbord
41 Dorpsagenda
42 Vervolg dorpsagenda
42 Colofon

grote foto voorkant: Ilse Blaauw
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Vernielzucht in het dorp
Ja hoor, het was weer eens raak. In  het 
Pinksterweekend vonden vandalen het 
blijkbaar nodig om de trampoline, die 
staat op het terrein voor de oude school, 
nu bewoond door de familie Germeraad, 
te moeten vernielen. Een paar zijsteunen 
waren verbogen en het valscherm wat er 
om heen zit was gescheurd.  Gelukkig kon, 
met behulp van Jack Boxen, worden nage-
gaan in welke hoek de daders moesten 
worden gezocht en konden de kosten op 
hen worden verhaald.

Dat was echter niet het geval bij de inbraak, 
die in de nacht van 21/22 mei werd 
gepleegd in de kantine van de tennisver-
eniging. De buit was gering, hooguit wat 
wisselgeld en een paar snoepjes, maar een 
deur was wel ingetrapt en beschadigd. Van 
de daders ontbreekt elk spoor,

Hoewel er vanuit mag worden gegaan, dat 
die moeten worden gezocht in de richting 
van dezelfde personen, die ook elders in de 
buurt bij kantines hebben ingebroken.

School Het Palet winnaar 
schoolkorfbaltoernooi
Onze felicitaties gaan naar de jongens en 
meisjes van Het Palet, die er opnieuw in 
geslaagd zijn het schoolkorfbaltoernooi 
te winnen.  Wat een prestatie voor zo’n 
kleine school.

Hierdoor mochten ze meedoen aan de 
Drentse kampioenschappen in Hoogeveen. 
Hoewel ze het daar ook goed hebben 
gedaan, moesten ze toch hun meerdere 
erkennen in de grote scholen uit de echte 

“korfbaldorpen” zoals o.a. Nijeveen. En dat 
is echt geen schande.

Grunniger Kroegentocht
Op zondag 22 mei werd Roderwolde 
overspoeld door een grote schare 
oldtimers, die meedeed aan de Grunniger 
Kroegentocht. De bestuurders moesten 
zich melden in het café Het Rode Hert. 
Aan belangstelling was geen gebrek, zowel 
bij deelnemers als belangstellenden.

Reisje De Zwerver
Op 25 mei maakte de reisvereniging De 
Zwerver haar jaarlijkse uitstapje. Deze keer 
ging de tocht naar de Veluwe. Het werd 
een geslaagde, relaxte dag.

Theetuin bij de Rode Beuk
Nu de dames van het café hebben besloten 
de deuren een paar maanden te sluiten, 
leek het er even op, dat recreanten geen 
gelegenheid hadden in het dorp even 
ergens plaats te nemen om wat te  nuttigen. 
En dat zou voor het aanzien van ons dorp 
toch geen goed teken zijn.

Gelukkig zag de familie Fennema dat 
ook in en vroeg bij de gemeente een 
vergunning aan voor het beheren van 
een  theetuin in de periode dat het café 
gesloten zou zijn. En die is verleend. Zo 
is er nu toch de gelegenheid om onder 
de rode beuk, een schitterende locatie 
trouwens, iets te eten en koffie, thee of fris 
te drinken. Een prachtig initiatief.    

Misschien ook iets voor u om deze 
prachtige plek voor een kopje koffie 
te bezoeken? Bovendien is er, tijdens 
openingsuren, ook de mogelijkheid bij  
molen Woldzigt om wat te drinken.
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Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Nieuwe schooljaar
Aan het einde van het schooljaar wordt er 
door Erik Beumer en het team in overleg 
met OPO Noordenveld gekeken naar de 
groepsverdeling en de bezetting van de 
groepen. We verwachten de definitieve 
verdeling binnenkort rond te hebben en 
zullen dit communiceren naar de ouders. 

Voor volgend schooljaar staat in ieder 
geval vast dat de schooltijden zullen 
veranderen. Wij gaan (net als veel scholen 
binnen Noordenveld) werken met een 
continurooster, waarbij de leerlingen 
tussen de middag een broodje eten op 
school. Dit betekent dat alle leerlingen het 
komende schooljaar elke dag van 8.30u tot 
14.00u naar school zulllen gaan. 

Oudertevredenheidspeiling
In de maand januari hebben we een 
oudertevredenheidspeiling gehouden. 

Leekstermeertocht
Op zaterdag 28 mei was er een inva-
sie van wandelaars in het dorp. De 
Leekstermeertocht ging hier langs en in de 
molen was een stempelpost. De molen was 
de gehele dag in gebruik en konden pas-
santen genieten van o.a. het olieslaan.

Scootmobiel te water
Op 7 juni vlogen in de namiddag de ambu-
lance, de brandweer en de politie met 
loeiende sirenes en  zwaailampen aan, 
achter elkaar het dorp door. Dan is er 
daadwerkelijk iets aan de hand. Nu bleek er 
op de kruising van de Hooiweg en de weg 
naar Sandebuur een scootmobiel te water 
zijn geraakt. Oorzaak onbekend, maar het 
slachtoffer is wel met letsel met de ambu-
lance naar het ziekenhuis afgevoerd. Vorig 
jaar was er eenzelfde ongeluk, maar dat 
gebeurde even verderop langs de Hooiweg. 
Of het om dezelfde persoon gaat is niet te 
achterhalen.

Aandacht voor kanker
In de vorige Wôlmer stond een stukje over 
Harriët Middendorp, die meedeed met de 
actie Alpe d’Huzes/KWFfonds, om onder 
het motto: Opgeven is geen optie, zo vaak 
mogelijk de Alpe d’Huez te beklimmen en 
op die manier zo veel mogelijk geld op te 
halen voor onderzoek naar kanker.

Nu speelt er in het kader van Pink Ribbon 
ook een actie, die zich inzet voor steun 
aan het  borstkankeronderzoek. Misschien 
hebt u ze al gezien, de in rose folie gepakte 
hooibalen. Overal duiken ze op. Ook ons 
plaatselijk loonbedrijf Van der Berg zet 
zich er voor in. En dat het een succes is, 
blijkt wel uit het feit, dat Grietje meende 
voldoende rollen folie te hebben aange-
schaft, maar al snel moest constateren dat 
ze er binnen een week doorheen waren.

Gelukkig bleek de fabrikant bereid nog een 
serie te produceren.

Eerst dacht ik, dat de families van 
Zonneveld en Krul aan de Hanzenkamp 
ook in dit kader een actie hadden bedacht 
om hun gazon in die kleur te veranderen. 
Maar die kwam niet helemaal overeen 
met het rose van de folie. De waarheid ligt 
echter ergens anders. De bedoeling was 
om het te bespuiten tegen onkruid. En 
Egberts broer Albert is op dat terrein goed 
voorzien in die middelen. Op de vraag van 
Egbert of hij daar wat voor had liggen, zei 
hij dat hij maar even in de kast moest kij-
ken. En dat heeft hij gedaan. Maar……….

Was nu toch maar naar Specsavers gegaan!



 

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

www.agritoer.com 

w
o
rk
s
h
o
p
s

a
n
ti
e
k

c
u
li
n
a
ir

le
z
in
g
e
n

v
e
rh
u
u
r

www.deessentie.com

  



 

   
 
 
  
    
   
   



 

 


  

 
 



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)
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De ouders die deze vragenlijst hebben 
ingevuld willen wij hartelijk danken! 
Inmiddels is de uitkomst besproken in het 
team en de MR. De uitkomsten willen we 
graag met u delen:

Ouders zijn erg tevreden over de manier 
waarop wordt lesgegeven en wat de 
kinderen leren. De kinderen voelen zich 
prettig in de klas en op school. Ouders zijn 
tevreden over de contacten met het team 
en voelen zich serieus genomen. Ook het 
organisatiemanagement en het imago van 
de school worden als erg positief ervaren. 
Onze verbeterpunten liggen op het 
gebied van het begeleiden van leerlingen, 
zowel in de groep als daarbuiten. Deze 
verbeterpunten scoorden overigens ruim 
voldoende. 

Volgend schooljaar wordt de nieuwe 
sociale-emotionele methode “Kwink” 
ingevoerd. Daarnaast zullen wij op 
de zakelijke ouderavond ons sociale 
veiligheidsplan presenteren. Het 
pestprotocol van onze school is daar een 
onderdeel van. Deze beleidsvoornemens 
zijn overigens ook al gedeeltelijk terug te 
vinden in de plannen van dit schooljaar. 

Musical groep 6/7/8
Op vrijdagavond 24 juni vindt de 
jaarlijkse musical van groep 6/7/8 
plaats. De leerlingen van groep 3/4/5 
verzorgen voorafgaand aan de musical 
een optreden. Via deze weg willen we alle 
belangstellenden van harte welkom heten! 
De avond start om 19.30u, vanaf 19.00u 
is de zaal geopend voor het publiek. De 
entree is gratis! 

Schoolreizen
Inmiddels zijn alle groepen van onze 
school op schoolreis geweest. Groep 1/2 
heeft de hele dag gespeeld bij Nienoord 

in Leek. De leerlingen van groep 3/4/5 
hebben getimmerd in Spijkerdorp in 
Drachten. Groep 6/7/8 heeft 2 nachten 
overnacht bij recreatiecentrum Breeland 
in Annen.  Mede dankzij het goede weer 
waren het geslaagde uitstapjes! 

Korfbaltoernooi bovenbouw
Op 23 en 24 mei deden leerlingen van 
groep 6/7/8 mee aan het korfbaltoernooi. 
Het was een zeer succesvol toernooi. 
De leerlingen werden kampioen in de 
gemeente Noordenveld en wisten diverse 
(veel grotere) scholen te verslaan. Madelon 
Keun en Anne Krul uit groep 7 doen 
verslag:

Maandag 23 en dinsdag 24 mei hebben wij 
meegedaan aan het schoolkorfbal toernooi. 
We speelden tegen verschillende scholen. Op 
maandag speelden we tegen de Hoeksteen 
en het Valkhof. Tegen hen allebei hebben we 
2 keer gespeeld. Tegen het Valkhof hebben 
we 2 keer gewonnen en tegen de Hoeksteen 1 
gewonnen en 1 gelijk gespeeld. 

Dat hield dus in dat we de meeste  gewonnen 
hadden en dus gingen we dinsdag tegen de nr. 
1 van een andere poule en nr.2 van een andere 
poule.

Dat waren de Parel en de Marke. Dan 
verwacht je natuurlijk dat het moeilijker word 
alleen het was veel makkelijker dan maandag. 
We wonnen  van de Parel met 2-0 en 4-0 en 
tegen de Marke 2-0 2-0. Dat houdt in dat 
we naar het Drents kampioenschap gaan 
!  En we hebben natuurlijk een mooie beker 
gewonnen. 

Op zaterdag 4 juni vond het Provinciaal 
Schoolkorfbal Kampioenschap in 
Hoogeveen plaats. De eerste wedstrijd 
werd er gewonnen tegen OBS De Marke 
uit Roden. De tweede wedstrijd tegen 
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Bovenbouw

Schoolreis 2016
Woensdag 1 juni 2016
“Opstaan!” riep mijn moeder. Langzaam 
werd ik wakker. Opeens besefte ik mij 
dat ik die dag op schoolreis ging. Snel 
kleedde ik mij aan. Ik stormde de trap af 
naar beneden. Mijn ouders zaten al aan de 
keukentafel. Snel at ik wat broodjes. Toen 
nam ik afscheid van Peerke(mijn poes) en 
Lotje(mijn pony). Daarna legde ik snel mijn 
tassen in mijn vaders auto. Toen stapte ik 
op de fiets. Ik reed snel naar school. Daar 
stonden al veel kinderen. Ik ging naast 
Salesta staan, want ik ging naast haar fiet-
sen. De onderbouw en de middenbouw 
kwamen er net aan. Toen vertrokken we. 

Eerst reden we naar Peize. Daar gingen 
we onder een viaduct door. Na een tijdje 
kwamen we aan in Vries. Daar hielden we 
een pauze. Ik had met een paar kinderen 
een Wie is de mol? spel bedacht. Bij de 
stop in Vries deden we het eerste spel 
‘Het Stokjes Spel.’ Het idee van dat spel 
was dat de kandidaten stokjes wegpakten 
en zo de inhoud vrijspeelden. Bij dit spel 

verdienden ze 200 mollar. Steyn werd 
de penningmeester. Nadat we nog wat 
hadden gegeten gingen we weer op weg. 
Toen fietste ik naast juf Marijke Onze 
tweede stop was in Gasselte. Daar deden 
we het tweede Wie is de mol? spel. ‘Het 
Letterspel’ Het idee van dit spel was dat de 
kandidaten een woord vormden met een 
paar letters. Het woord was tafeltennis. 
Ze verdienden 100 mollar. Toen we daar 
mee klaar waren gingen we nog even naar 
de heide. Daarna vertrokken we naar de 
eindbestemming: Annen!! 

Daar aangekomen maakten we de kamer 
indeling. Meester verbaasde zich dat de 
meisjes het veel sneller eens waren dan 
de jongens. Ik sliep met Amber, Marit, 
Madelon en Salesta op een kamer. Het was 
gezellig op onze kamer, want Marit had 
vlaggetjes en lichtstaafjes mee. En ik had 
mijn speakertje mee. Toen we onze tassen 
uitpakten werd het gelijk een rommel. 
Toen moesten we naar beneden van de 
begeleiding(Meester Hijko, Juf Marijke, Juf 
Iris, Chettry en Jan). We kregen toen wat 
drinken. 

Daarna gingen we naar vlotten bouwen. Ik 
zat met: Juf Marijke, Loes, Ruben en Luuk 
in een groepje. Ik was heel blij dat ik met 
Ruben in een groepje zat, want hij zit op 
scouting. Wij hadden daarom de sterkste 
basis. Maar we hadden nauwelijks tijd voor 
de tonnen. Dus daarom vielen ze in het 
water er gelijk af. Toen kwam de andere 
groep eraan met de steps. Toen gingen we 
steppen. Ik stepte naast Amber . Eerst over 
een verharde weg, maar later ook over een 
schelpenpad. Uiteindelijk kwamen we aan 
bij het Canadese kano trekken. Daar moest 
je touwtrekken maar dan in een Canadese 
kano. Daarna stepten we terug. 

de latere winnaar uit Nijeveen werd 
verloren en de laatste wedstrijd tegen 
de Borgmanschool uit Assen werd 
gelijkgespeeld. Uiteindelijk werd het 
Palet derde in de poule. Een zeer knappe 
prestatie!
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Toen we bij de kampeer boerderij 
aankwamen. Ging groep 8 pannenkoeken 
bakken. Ik zit in groep 8 dus ik moest ook 
pannenkoeken bakken. Op een gegeven 
moment was ik zo onhandig om een 
pannenkoek naast het fornuis te laten 
vallen. Even daarna mocht ik pauze. Toen 
gingen Marit en Ruben aan de slag. Toen 
er al heel wat pannenkoeken waren 
gebakken kwamen Salesta en Jesse binnen. 
Zij wilden ook pannenkoeken bakken. 
Dus toen gingen hun pannenkoeken 
bakken. Wij gingen ondertussen een 
feestje bouwen in de serre. Toen er genoeg 
pannenkoeken waren gingen we eten. Ik at 
er vier(want toen ging iedereen weg uit de 
eetzaal)allemaal met stroop.

Na het pannenkoeken eten gingen we het 
smokkelspel doen. Het idee van het smok-
kelspel was dat de ‘smokkelaars’ briefjes 
met ‘smokkelwaar’ overbrachten zonder 
gepakt te worden door de ‘douane’ .

In het eerste spel was ik douane. In het 
tweede spel was ik smokkelaar. Ik bracht 
toen een flesje parfum over. In het derde 
potje was ik douane. Toen werd er maar 
een ding overgebracht. Toen we klaar 
waren met het smokkelspel liepen we 
terug. 

Toen we weer terug waren moesten we 
naar bed. ’s Avonds kwamen Luuk en 
Steyn nog even langs. Daarna gingen we 
slapen

Donderdag 2 juni 2016
Ik werd wakker. Slaperig keek ik om mij 
heen. Opeens herinnerde ik mij dat ik op 
schoolreis was.

Ik stapte uit bed. Haast iedereen in mijn 
kamer was al wakker. De meesten waren 
lekker aan het kletsen. Marit en Amber 

waren er niet, want die waren Steyn en 
Luuk aan het halen. Even later kwamen 
ze terug. Nog wat later kwamen Steyn en 
Luuk eraan. Ze praatte wat met Amber en 
Marit. Naar een tijdje moesten we eten. 
Dus Luuk en Steyn moesten weg, want wij 
moesten ons omkleden. Even later gingen 
we naar beneden. Bij het ontbijt moesten 
we ons lunchpakket ook klaarmaken.

Toen gingen we survivallen. Het eerste 
onderdeel was: Slingeren met een touw 
over het water. Daarna kwam het tweede 
onderdeel. Lopen over het water(nou ja 
niet echt over het water maar over een 
touw dat boven het water hing). Daarna 
kwam het derde onderdeel. Met een vlot 
een rivier oversteken.  Nadat we nog even 
gelopen hadden kwamen wij aan bij de 
plek waar we gingen lunchen. We aten ons 
lunch pakket op. Ook kregen we nog wat 
drinken. Toen kwamen de mensen van 
de andere school aan met de kano’s. Even 
later mochten wij kanoën. Ik ging met juf 
Marijke in een kano. Wij waren een van de 
snelsten, want we vertrokken als een van 
de laatsten en we kwamen als een van de 
eersten aan. Toen we er waren moesten 
we nog even wachten op de andere kano’s. 
Toen iedereen er was gingen nog een paar 
kinderen zwemmen. Daarna liepen we 
terug. 

Toen we terug waren gingen we patat eten. 
Ik nam er een kroket bij. Daarna moch-
ten we ons klaarmaken voor de Bonte 
Avond. Amber maakte mij op. Daarna 
was de Bonte Avond. De allereerste act 
was Loes met een tovertruc. Daarna was 
de uitslag van de tekenwedstrijd. Luuk 
won, want hij had als enige een lange jurk 
getekend. Daarna was Loes weer met een 
tovertruc. Toen kwam alles mag op don-
derdag. Daarna was Loes weer met een 
tovertruc. Toen kwam de quiz. Het publiek 
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won. Daarna kwam de uitslag van ‘Wie is 
de mol?’. Terwijl wij keken wie wist wie 
de mol was. Werd het pionnenspel gedaan. 
Toen kwam de uitslag. Luuk was de mol! 
Rostik en Ruben A hadden het goed. Zij 
verdienden het geld uit de pot(omgezet 
in snoepjes) maar Luuk had haast al het 
geld uit de pot gestolen. Dus ze kregen 
maar een snoepje. Toen de Bonte Avond 
af gelopen was. Kwam de pyjama party. 
Maar daar werd alleen maar muziek van k3 
gedraaid. Dus ik ging maar boven lezen.

Vrijdag 3 juni 2016
Toen ik opstond wist ik al meteen dat het 
de laatste dag van schoolreisje was. Ik 
kleedde mij snel aan. Na nog wat geklets 
moesten we naar beneden. We gingen 
ontbijten. Tijdens het ontbijt moesten 
we ook onze lunch klaarmaken. Na het 
ontbijt gingen we boerengolf doen. Mijn 
team had niet gewonnen. Daarna liepen 
we terug naar de kampeerboerderij. Toen 
gingen we op de fiets. Eerst fietste ik 
naast Salesta. Toen hadden we een tus-
senstop in Gasselte. Daarna fietste ik 
naast juf Marijke. Toen hadden we nog 
een tussenstop in Vries. Daar kregen we 
een ijsje. Daarna fietste ik weer naast juf 
Marijke. Uiteindelijk kwamen we terug bij 
school. Daar stonden al veel mensen. Toen 
ik al mijn spullen in mijn vaders auto had 
gelegd reed ik snel naar huis. Blij rende ik 
naar Lotje en Peerke toe. Ik was echt weer 
thuis!

Geschreven door: Maura van der Heide

School korfbal 2016
Op zaterdag 4 juni hadden wij het Drents 
kampioenschap van korfbal. Dat was in 
Hoogveen. De kinderen die mee deden 
waren: Loes, Madelon, Marit, Amber, 
Salesta, Anne, Luuk, Steyn, Yasya, Sirius 
en Rostik.  

We moesten er al vroeg zijn en verza-
melden ons eerst op de parkeerplaats bij 
school. Daar gingen we in autò s veder.

De eerste wedstrijd hadden we gewonnen 
met 2-0. De tweede hadden we verloren 
met 1-13. En de derde wedstrijd hebben we 
gelijk gespeeld met 3-3. 

Het was die dag heel erg warm dus deden 
we ook nog een watergevecht. Uiteindelijk 
hebben we een lintje gekregen en zijn we 
derde geworden.  

Geschreven door Amber Heidstra Groep 8.

Mijn verhaal over school.
Ik ben Loes van Dam. Ik zit in groep 8 en 
ben 12 jaar. In mijn vorige verhaal van de 
Wolmer zou ik eigenlijk naar  het Zernike 
gaan. Maar de plannen zijn gewijzigd  Ik ga 
naar Parcival de vrije school.

Dat komt doordat er vijf mensen die 
ingeloot zijn toch naar een andere school 
gegaan daardoor kan ik voor een van hun 
naar  Parcival.

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 
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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 Parcival de vrije school. 
Ik heb hier voor gekozen omdat het meer 
met creativiteit   te maken heeft en minder 
met boeken.

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

Jarigen

Marit Belga wordt op 6 juli 12 jaar
Quinty Boonstra wordt op 12 juli 5 jaar
Lieke Belga wordt op 18 juli 9 jaar
Mara Oosterhof wordt op 27 juli 5 jaar
Jurre Bakker wordt op 29 juli 5 jaar
Rostik Posthumus wordt op 20 augustus 11 
jaar
Yasya Posthumus wordt op 20 augustus 11 
jaar
Hidde Venema wordt op 24 augustus 7 jaar
Fiene Paling wordt op 24 augustus 5 jaar
Mathijs Hagenauw wordt op 31 augustus 8 
jaar

Middenbouw

Panda
O, was ik maar een panda!
Lekker veel eten. 
Heel veel klimmen.
O, was ik maar een panda!
Veel luieren!
Niet naar school!
O, was ik maar een panda!
Lekker veel eten.

Door Lieke Belga
Groep 5
8 jaar

Voetballen
Ik kan heel goed voetballen.
Ik speel al wedstrijden.
Ik kan al goede trucjes doen.
Ik kan heel goed voetballen.
Ik speel het bijna elke dag.
Ik doe het thuis en op school.
Ik kan heel goed voetballen.
Ik speel al wedstrijden.

Lucas Stelma         9 jaar
Groep 5

Taeke
Taeke is heel lief
Lekker spelen met de bal.

Lekker liggen in de mand.
Taeke is heel lief.
Lekker buiten spelen.
En lekker snuffelen.

Taeke is heel lief.
Lekker spelen met de bal.

Gemaakt door Marc de Rink groep 5.
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Peuterspeelzaal Dreumes

Onze supermarkt is al weer opgeruimd. 
Het was een heel geslaagd thema. De 
kinderen mochten zelf met echte 
winkelwagens en -mandjes boodschappen 
halen, betalen en zelf weer in tassen 
pakken. Soms stond er best wel een lange 
rij voor de kassa en dan was het voor 
sommigen wel moeilijk om op hun beurt te 
wachten. Bij het opruimen moesten ze net 
als echte vakkenvullers de boodschappen 
in de winkel zetten.  De kinderen kunnen 
nu weer lekker in het keukentje en de 
poppenhoek spelen.

Er staan nu nog een aantal dingen op het 
programma voordat de zomervakantie 
begint;

We  zijn al bezig geweest om iets voor onze 
papa’s te maken voor vaderdag. Alleen nog 
een mooi inpakpapier en dan is het klaar. 
Hopelijk zijn onze papa’s er blij mee. 

Samen met alle ouders gaan we nog een 
schoonmaak houden op de peuterspeelzaal, 
zodat de kinderen weer met lekker schoon 
speelgoed kunnen spelen. Heel belangrijk, 
want het speelgoed gaat door heel wat 
kinderhandjes (en soms ook mondjes) 

Iets waar veel kinderen nu al enorm 
naar uit kijken is natuurlijk het jaarlijkse 
schoolreisje naar Nienoord op 24 juni. We 
hopen dat het die dag mooi weer is zodat 
we heerlijk in de speeltuin kunnen spelen. 

Tot de zomervakantie 
werken we dan nog over 
het thema “zomer” en 

“vakantie” 

We wensen iedereen alvast 
een mooie zonnige zomervakantie! (15 juli 
t/m 28 augustus)

Nieuwe peuters
15 april Luca 
Noordhuis
20 mei Tim Frederiks

Verjaardagen 3 
jarigen
15 mei Jilt Oosterhof
30 mei  Deniek Slagter 
15 juni Jula Paling
28 juni  Elvira Moedt
30 juli Lisa Boonekamp

Verjaardagen 4 jarigen
22 mei Daniek van Zonneveld
8 juni Daan Boonekamp
14 juni  Valerie Middendorp
14 juni Matthijs Middendorp
28 augustus Liene Hagenauw

Van harte gefeliciteerd en alle 4 jarigen een 
hele fijne tijd gewenst op de basisschool!

Een hond
O, was ik maar een hond! 
Lekker spelen.
In een mand slapen.
O, was ik maar een hond!
Met een bal spelen.
Goed zwemmen!
O, was ik maar een hond!
Lekker spelen.

Door Jeffrey 
Van Der Veen in 
Groep 5
Dit was een 
rondeel
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VOOR DE KLEINE LEZERTJES

Bo en Boe in de Boom
Ellis Vertellis

Spookgeluid
Het was zomer. Overdag zaten Bo en Boe 
een beetje te suffen op hun tak in de boom 
bij de school. Niet zoals in de winter lekker 
tegen elkaar aangekropen, nee hoor, veel 
te warm! Ook deze dag was het warm en 
Bo was blij toen het een beetje donker 
en een beetje koeler werd. En toen het 
helemaal donker werd deed ook Boe zijn 
uilenoogjes open en keek wat om zich 
heen. Eigenlijk konden Bo en Boe veel 
beter zien als het donker was. Overdag, als 
de zon scheen was het licht hen te fel, het 
deed zelfs een beetje pijn aan hun oogjes, 
daarom knipperden ze altijd tegen de 
zonnestralen in.

Nu was het avond en Bo en Boe spraken 
af dat ze een eindje zouden vliegen en 
eens zien of er wat te beleven viel. Alle 
mensen en alle kinderen sliepen intussen 
thuis onder hun dekbedjes dus Boe en 
Boe konden doen waar ze zin in hadden. 
Niemand die hen zag. Boe vloog weg en 
Bo had eventjes niet opgelet omdat ze haar 
veertjes nog aan het oppoetsen was. En 
toen ze klaar was en keek of Boe ook mee 
zou gaan zag ze dat hij al vertrokken was. 

Daar zat ze helemaal alleen in de hoge 
boom bij de school en ze wist niet waar ze 
heen moest vliegen, welke kant ze kiezen 
zou. Ze vond het ook een beetje eng, zo 
alleen zonder Boe.  Opeens hoorde ze in 
de verte de roep van Boe…hoeoeoeoe…
hoeoeoeoe klonk het in de verte en Bo 
besloot te gaan vliegen. Ze luisterde 
goed waar het geluid vandaan kwam.  
Hoeoeoeoeoe klonk het weer en Boe 
moest echt goed opletten om Boe weer te 
kunnen vinden.

Intussen was er in het dorp een jongetje 
wakker geworden van een gek geluid. 
Hoeoeoe…hoeoeoeoe hoorde hij steeds 
en hij wist niet wat het was. Hij vond 
het een beetje griezelig geluid zo in de 
donkere nacht. Zijn mamma en pappa 
sliepen in de kamer naast hem en zijn 
zusje aan de andere kant van de gang in 
haar eigen kamer, in haar eigen bedje. Het 
was stil in huis en het leek alsof alleen dit 
jongetje wakker was in de donkere nacht. 
Hoeoeoe…hoeoeoe hoorde hij weer en  hij 
moest denken aan de tekenfilm die hij 
gezien had over een spook! Toen hij daar 
aan moest denken werd hij steeds een 
beetje banger, zo bang dat hij er zachtjes 
van moest huilen. 

Boe en Boe hadden elkaar bijna gevonden, 
maar nog niet helemaal dus ging Boe nog 
maar een keertje roepen zodat Bo hem 
vinden kon. ‘ Hoeoeoeoe…hoeoeoe, hier 
ben ik Bo, je hebt me bijna gevonden, kom 
maar’ riep Boe.

 In zijn bange bedje begon het jongetje 
steeds een beetje harder te huilen, hij vond 
het echt een heel eng geluid en wilde dat 
zijn mamma kwam! Maar mamma sliep 
en hoorde hem niet…het jongetje ging nu 
heel hard huilen, mamma schrok wakker 
en kwam naar zijn bed. ‘Mamma’ huilde hij 
heel hard nu ‘ik hoor een spook!’

‘Stil’ zei mamma, en ze luisterde goed om 
het spookgeluid ook te horen. Mamma 
begon te lachen en daar werd het jongetje 
al een beetje rustig van. ‘Dat is geen 
spookje’ zei mamma, ‘dat zijn de uilen, die 
roepen elkaar in de nacht’. ‘Ga maar lekker 
slapen, niks aan de hand’ zei mamma. 



 De Wôlmer  juni 2016  pagina 14

50 JAAR GELEDEN

Uit het Rowolmer archief
Emmie Meijer

Al een hele tijd geleden is duidelijk 
geworden dat roken niet gezond is. 
Er werd en wordt door verschillende 
deskundigen en zogenaamde deskundigen 
van alles over geschreven en gezegd. De 
overheid maakt gebruik van het gegeven 
dat beter niet gerookt kan worden door de 
belasting op tabaksartikelen regelmatig 
te verhogen. Hierdoor hoopt men het 
roken terug te dringen en anders wordt de 
schatkist wel extra gevuld. 

Ook de afgelopen week publiceerde het 
Dagblad van het Noorden een artikel met 
als kop “Pakje sigaretten moet naar 23 
euro” . In rood werd daaraan toegevoegd 

“Antirookbeleid en hogere accijns goed 
voor welzijn en economie”. In het later 
gepubliceerde commentaar van Pieter 
Sijpersma heeft hij het over “Sigaretten 
van goud”.

Wat heeft het bovenstaande nu met het 
Rowolmer Archief te maken??? Eigenlijk 
niets!!! Maar het is een mooie inleiding op 

Nu hij weer rustig was en nu mamma hem 
lekker ingestopt had kon het jongetje weer 
slapen, gelukkig, zijn oogjes vielen zo weer 
dicht. Bo had haar Boe gelukkig ook weer 
gevonden en samen vlogen ze over het 
dorp en wisten helemaal niet van kleine 
bange jongetjes.

De volgende ochtend toen het jongetje 
samen met mamma en zijn zusje naar 
school ging wees mamma hem op de hoge 
boom bij de school. En wie denk je dat daar 
zaten? Bo en Boe, weer samen op hun tak 
in de hoge boom bij de school!  

macro niveau naar wat op micro niveau 
in het archief werd tegen gekomen. Of in 
het onderstaande geschrift de betreffende 
heren hun eigen welzijn of economie 
voor ogen hadden wordt uit de tekst 
niet duidelijk. Bij navraag blijkt zelfs 
dat de heren niet meer weten ooit die 
weddenschap afgesloten te hebben. Wel 
is duidelijk dat de afspraken niet tot het 
gewenste resultaat hebben geleid. De ene 
heer rookt ook nu nog (matig) en de ander 
heeft ook tijden wel gerookt maar rookt nu 
al lang niet meer.

Weddenschap tussen A. Smilda en L. 
Meijer.

De heren A. en L. hebben besloten NIET weer 
te zullen roken VANAF 2 januari 1967.

Wordt deze weddenschap verbroken, dan is 
de heer die de weddenschap verbroken heeft, 
VERPLICHT, de ander iets te kopen ter waarde 
van 15,-- gulden.

Door beide heren is besloten het toezicht op 
deze weddenschap toe te vertrouwen aan de 
heer B. Bathoorn.
De heren Smilda en Meijer vertrouwen er op, 
dat de heer Bathoorn er zo eerlijk mogelijk 
toezicht op houdt. Hiermee verklaren  Abel 
Smilda en Lute Meijer niet meer te zullen 
roken vanaf 2 januari 1967:

Handtekening:                    Handtekening:
w.g A. Smilda                     w.g. L. Meijer

Hiermede verklaart de bezitter van deze 
overeenkomst en tevens toezichthouder op 
de naleving van de weddenschap zo eerlijk 
mogelijk te zullen toezien óp de naleving van
deze weddenschap.

Handtekening:
w.g. B.Bathoorn



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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Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Flint van Jan en Aaltje Douwes
Tijdens de Algemene Halfjaarlijkse 
Ledenvergadering van Dorpsbelangen in 
november 2015, gaf Jan Douwes aan dat 
zij op hun stuk grond aan de Achtersteweg 
nog een grote veldkei hadden liggen. De 
familie Douwes  is verhuisd naar Roden, 
had het stuk grond verkocht  en zou de 
flint graag aan het dorp schenken. Zij 
hoopten  dat  Dorpsbelangen er een mooi 
plekje voor zou kunnen vinden. Al tijdens 
de vergadering werd door een aantal aan-
wezigen geopperd dat een plekje ergens bij 
de haven wel een goed idee zou kunnen 
zijn.

We moesten echter beter weer afwach-
ten, omdat het een veldkei van globaal 1 
bij 2 meter betrof en we niet wisten hoe 
diep deze in de grond zat. Eind mei was 
het pad ver genoeg opgedroogd en kon de 
steen verplaatst worden. Bertus Jansma 
werd bereid gevonden om met de kraan 
de flint te verplaatsen en zo kwam hij op 
donderdag 26 mei bij de haven te liggen. 
Hij ligt keurig waterpas en kan prima als 
tafel worden gebruikt door de uitrustende 
fietsers. We hebben hem gelijk maar even 
ingewijd met een drankje en een hapje!

Familie Douwes en Bertus Jansma 
bedankt!
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Kaartverkoop openluchtspel in Roderwolde 

In augustus voert de stichting openluchtspelen Roderwolde weer het jaarlijkse 
openluchtspel op. Het stuk “Schots en scheif” is geschreven door streektaolschriever Anne 
Doornbos.   

Elders in deze Wolmer vindt u de advertentie.  

In een vorige Wolmer hebt u kunnen lezen dat café  ‘Het Rode Hert’ een zomerstop heeft 
ingelast. Dit betekent dat u daar voor de kaartverkoop van het openluchtspel niet terecht 
kunt.  

Daarom heeft het bestuur van het openluchtspel besloten dat kaarten vanaf 1 augustus 
gereserveerd kunnen worden via de website www.openluchtspel.nl. De kaarten kunnen op 
de avond van de voorstelling tot 20.15 uur bij de ingang van het openluchttheater worden 
afgehaald. De kaarten moeten bij het afhalen worden betaald.   

Echter, wanneer u niet beschikt over een computer en u wilt vroegtijdig kaarten bestellen,  
dan kunt u er ook voor kiezen onderstaande strook ingevuld vanaf 1 augustus in te leveren 
bij Hendrik Speelman, Bovenland 5 in Roderwolde.    

 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

Aantal kaart(en):  ……  á € 8,-- voor de voorstelling op  

0 vrijdag 26 augustus    0 dinsdag 30 augustus 

0 zaterdag 27 augustus   0 woensdag 31 augustus 

De kaart (en) moeten opgehaald worden vóór 20.15 uur op de avond van de voorstelling bij 
de ingang van het openluchttheater en ter plekke worden betaald.   
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Tennisvereniging Roderwolde

Tenniswebsite vernieuwd
Sinds kort kunt u kennismaken met 
onze vernieuwde website. Op www.
roderwoldetennis.nl is alle informatie te 
vinden over lidmaatschap, activiteiten en 
nieuwtjes binnen onze vereniging.

Ook kunt u voordelig tennissen op onze 
banen in de maanden juli en augustus met 
de Zomerpas, kosten 40 euro.

Damesteam Roderwolde wordt tweede bij 
recreatieve competitie in Roden     
Van 5 april tot 14 juni hebben 6 dames 
van onze tennisvereniging deelgenomen 
aan een onderlinge competitie bij 
tennisvereniging REO in Roden.

Lia Snoek was de mentor en had ons 
ingedeeld in paren van wisselende 
samenstellingen. Harriet en Elly, die 
vaker meedoen aan wedstrijden bij andere 
verenigingen, hadden aangegeven graag 
zo veel mogelijk samen te willen spelen. 
Omdat ze beiden werken en de wedstrijden 
al om half zeven begonnen was het voor 
hen ook makkelijker om dan op tijd te zijn 
voor de tweede wedstrijdronde. De andere 
vier dames vonden dat prima en zo gingen 
we dus 5 april met veel plezier van start.

De sfeer was goed en niemand deed 
moeilijk over een bal in of uit. Alles werd 
heel soepel opgelost. In het begin was 
het nog heel koud en werd er met een 
jasje extra aan gespeeld. Later knapte 
het weer gelukkig op en kon zo af en toe 
het rokje zelfs uit de tas worden geplukt. 
Er zijn jammer genoeg toch nog twee 
wedstrijdavonden uitgevallen vanwege 
de regen. Daar hoorde ook de slotavond 
bij. De banen stonden blank. Dat kon 
echter de pret niet meer drukken. Toen 

we de kantine binnenkwamen stond het 
biljart vol met lekkers. Heerlijke salades, 
stokbrood met verschillende soorten 
kaasjes, volop fruit enz. enz. Maar wat het 
er voor ons nog leuker op maakte was de 
uitslag. Van de 10 teams die meededen 
(ongeveer 60 dames) zijn we tweede 
geworden.

We hebben dus, voor de eerste keer dat we 
aan dit toernooi hebben deelgenomen, een 
goede indruk achtergelaten.

De afstand met de nummer één, Norg, was 
10 punten. Voor het volgende jaar is er 
dus werk voor ons aan de winkel. Goed 
oefenen.
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Vrouwenvereniging Roderwolde

Vrijdagavond 20 mei was het zover, de 
leden mochten hun favoriete heerlijkheid 
koken. Dit werd meegenomen naar Marten 
om hier gezamenlijk te nuttigen. Marten 
had de tafels, borden, bestek en servetten 
al klaar staan toen wij kwamen. Het zag 
er keurig en gezellig uit. We begonnen 
met koffie of thee met een heerlijke 
bonbon. Het was natuurlijk geen 3 gangen 
menu, maar er was heel veel variatie 
zoals, stokbrood met kruidenboter, wraps, 
groentesoep, ovenschotel met kabeljauw 
en zalm, gebakken krieltjes met boontjes 
en ui, de echte Roner Rollade, rauwkost, 
huzarensalade, jachtschotel, stamppot 
appeltjes met speklapjes en saucijsjes. 
En als nagerecht arretjescake met ijs en 
slagroom, vanille- en chocoladepudding, 
vruchtenbowl, appelcrumble en kersen 
op siroop. Alom een heerlijke maaltijd. 
Natuurlijk werd er onder het eten druk 
gekeuveld door de dames. Marten had in 
de loop van de middag nog een merrie 
veulen gevangen bij zijn pony. Daarop 
moesten we met z’n allen even proosten 
en kregen we van Marten een consumptie. 
Marten, nogmaals onze hartelijke dank 
hiervoor.

Toneelvereniging Roderwolde

Oproep jeugdclub Toneelvereniging 
Woldbloem Roderwolde
Na een geweldig toneelseizoen zijn we alweer 
een beetje gestart met de voorbereidingen 
van het nieuwe seizoen. Rond deze periode 
willen we graag weten met welke jeugd we 
het nieuwe seizoen ingaan.

Onze jeugdclub heeft momenteel 15 spelers, 
in de leeftijd van 10 – 14 jaar. Dit is al een 
behoorlijk grote groep, maar er kunnen altijd 
nieuwe leden bij 
Zit je vanaf het nieuwe schooljaar in groep 
6 of hoger en zou je ook graag toneel willen 
spelen;
Geef je dan VOOR zondag 10 juli a.s. op!! 
Dit kan door middel van het sturen van een 
e-mail naar:
martnbelga@gmail.com   (en ja…martn….
zonder i)
Voor vragen mag je natuurlijk altijd even 
langskomen of bellen.
Martin Belga; Bovenland 11, Roderwolde.; 
06-25053057

Spelers gezocht voor toneelvereniging
Voor onze “volwassen” toneelgroep zijn wij 
ook op zoek naar spelers, bij voorkeur in de 
leeftijd van 16 – 25 jaar.
Ben, of ken jij een enthousiaste team-toneel-
player…. Laat dan even wat van je horen

Overige belangstellenden zijn natuurlijk 
welkom.

Namens toneelvereniging Woldbloem 
wensen wij iedereen een fijne zomer!
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RECEPT VAN DE MAAND

Gastmaal

Recept uit het boekje Drentse Pot. Van 
kruudmoes en kniepertjes.

Ingrediënten
350 gram kapucijners
300 gram verse worst
1 eetlepel bloem
50 gram boter
1 kilo aardappelen
zout
100 gram mager rookspek
4 dikke plakken ham van 75 gram

Was de kapucijners en zet ze een nacht in 
een pan met ruim water in de week. Kook 
de volgende dag de kapucijners in het 
weekwater in 1½ uur gaar.
Wrijf de verse worst in met wat bloem.
Verhit de boter in een braadpan en braad de 
worst in 30 minuten rondom bruin en gaar.
Schil, was en kook intussen ook de 
aardappelen met wat zout.
Snijd het spek in dobbelsteentjes en laat 
deze in een koekenpan op laag vuur zachtjes 
uitbakken.
Laat de plakken ham in een pan met water op 
laag vuur goed warm worden.
Schep de gekookte en drooggestoomde 
aardappelen met de uitgelekte kapucijners 
in een schaal, giet er het spekvet met de 
spekjes over en leg de worst en de ham erop.

Het gastmaal was vroeger in Drenthe net 
zo’n begrip als de koffietafel dat nu nog altijd 
is in Noord-Brabant.
Om 10 uur werd de visite ontvangen 
met koffie en ronde roggebroden, de 
zogenaamde roggebollen.
Het brood werd gegeten zonder beleg en 
het koffiedrinken werd beëindigd met een 
beschuit.

Na de koffie kwam een borrel op tafel met 
daarbij koekjes. ‘s Middags werd er warm 
gegeten.

De hoofdmaaltijd varieerde per streek 
(onder andere bruine bonen, witte bonen 
of kapucijners) en als nagerecht werd vaak 
rijstebrij of gort op tafel gezet.

Met koffie met kandij werd de visite 
afgesloten. 

 
 

 
 
Opvoeringsdata: 26, 27, 30 en 31 augustus 2016 
Uitwijkdata: 29 augustus en 1 september 
  
Aanvang 20.30 uur.       Entree € 8,--. 
 

            Opgevoerd wordt:  

         “Schots en scheif”   
                            deur Anne Doornbos 
 
Kaarten vanaf 1 augustus in voorverkoop bij:     
 
Café Slijterij Ensing, 
Hoofdstraat 52, Peize  tel. 050-5032420 
Primera 
Heerestraat 94, Roden   tel. 050-5019378        
Drogisterij Boezerooij,                              
de Wending 7, Marum  tel. 0594-641291 
Café Zwaneveld, 
Oosteind 33, Norg   tel. 0592-612271 
Het Lekkere Winkeltje 
Samuel Leviestraat 1, Leek  tel. 0594-511277  
 
en ‘s avonds tot aanvang van de   
voorstelling aan de kassa bij het theater.  
 
Kaarten reserveren is mogelijk via  
www.openluchtspel.nl 
     
www.openluchtspel.nl       
info@openluchtspel.nl 
    

Volg ons op   
 
 
 
 

55 jaar 
Openluchtspel 
Roderwolde 
 



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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NATUUR EN OMGEVING

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

Als wij het over De Onlanden 
hebben, denken we meestal aan onze 

“eigen” Onlanden, nl. het Matsloot/
Leekstermeergebied. Zoals ieder weet, 
ligt er aan de overzijde nog een 
ongeveer evengroot gebied, de Peizer- 
en Eeldermaden, dat eveneens tot de 
waterberging behoort. 

Het is de moeite waard om ook daar 
eens rond te kijken. Het gebied wordt 
aan de oostzijde begrensd door het zgn. 
Omgelegde Eelderdiep, met onmiddellijk 
daarachter de nieuwe woonwijk Ter 
Borch, een Groninger buitenwijk op het 
grondgebied van de gemeente Tynaarlo 
(Provincie Drenthe).

De Onlanden van de Peizermaden. Op de 
achtergrond de wijk Terborch in Eelderwolde 
met daartussen het Omgelegde Eelderdiep 

Van zuid naar noord stroomt het eigenlijke 
Eelderdiepje door het gebied, een beek 
die nooit is gekanaliseerd, maar zijn 
kronkelende loop heeft behouden. De 
verhoging van het waterpeil in de 
Peizermaden heeft tot gevolg gehad dat de 
vroeger toch al natte hooilanden nog natter 
zijn geworden en evenals de landerijen 
langs het Peizerdiep vrijwel permanent 
onder water staan.

Ook hier heeft dat geleid tot het 
verblijf van een groot aantal (water)
vogels. Een grote kolonie kokmeeuwen, 
aalscholvers, zilverreigers, roerdompen, 
meerkoeten, futen, tureluurs, wulpen 
en vele eendensoorten als kuifeenden, 
krakeenden, zomertalingen, smienten 
zijn bij vrijwel elke tocht door het 
gebied waar te nemen. Ook roofvogels 
als de buizerd, torenvalk en de (bruine) 
kiekendief beschouwen het gebied als hun 
jachtterrein en broeden er zelfs. 

In de rietkragen zitten, net als langs de 
Onlandse Dijk, de rietzanger, de rietgors, 
de snor en de blauwborst.

                                                                                      
Rietgors, herkenbaar aan de lichte oogstreep                    
Wulp, herkenbaar aan de kromme snavel              
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Wat we in het Matslootgebied niet zien 
zijn de herstelde petgaten, de kleine vaak 
rechthoekige poelen, waaruit men vroeger 
het veen baggerde. Ze worden daarom ook 
wel baggelwieken genoemd. Men schepte de 
veenmodder op een legakker, waar het kon 
drogen, sneed het in blokken, die dan net 
als de gestoken turf als brandstof werden 
gebruikt. 

Bij een goede waterkwaliteit gedijt 
in de uitgegraven baggelwieken het 
krabbenscheer. Deze waterplant zakt ’s 
winters naar de bodem van de poel 
en komt in het voorjaar weer naar de 
oppervlakte. 

Het krabbenscheer is vaak 
verantwoordelijk voor verlanding 
(dichtgroeien) van de poel, omdat de 
afgestorven resten blijven drijven en de 
basis vormen voor een vegetatielaag die 
op het water “drijft”. Op den duur ontstaat 
dan een laag veen op water, het zgn. 
trilveen. 

Het krabbenscheer wordt ook door een 
vrij zeldzame libellesoort, de groene 
glazenmaker, gebruikt om zijn eitjes af 
te zetten. De larven verblijven zo’n 3 
tot 4 jaar op deze plant, waarna ze uit 
hun huidje kruipen en als libelle op 
insektenjacht gaan.

Baggelwiek met Krabbenscheer

Het waterpeil van de Peizermaden ligt dus 
een stuk hoger dan bijv. het Peizerdiep. 
Dit wordt gehandhaafd door het plaatsen 
van stuwen in de grote waterlopen. Omdat 
zo’n stuw een hindernis vormt voor de 
beekvissen die op zoek zijn naar hun 
paaigebied hogerop in de loop, zijn er langs 
de stuwen vistrappen aangelegd, waar het 
verval trapsgewijs zo is verkleind dat ze 
door de vissen gepasseerd kunnen worden.

 
Stuw met overloop in de Gouw (Peizermade). 
Rechts door het hiet loopt een smal stroompje 
arlangs een klein deel van het water met 
kleinere niveauverschillen doorstroomt. 

Waarom vinden we in “onze” 
Onlanden geen baggelwieken? Zoals 
bekend drong in een ver verleden 
de zee nog al eens door tot het 
Leekstermeer. Het veen in dit deel van 
het gebied bevat dan ook niet alleen 
kleiafzettingen, maar ook zout. Turf 
met zout was zeer slecht voor de 
kachel (roest) en was daardoor slecht 
verkoopbaar.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Drukte bij de molen
Dirk Magré en WIlma Bruin

Nieuw product van lijnolie
Per maandag 13 juni hebben we een 
voorraad “Lacq hardhoutolie” in het 
winkeltje van de molen staan.

Deze olie is samengesteld met onder 
andere de op Woldzigt geslagen lijnolie. De 
olie is verwerkt tot gekookte hardhoutolie 
met meer drogende eigenschappen dan de 
rauwe lijnolie die hier al jaren te koop is. 
Geproduceerd door Vliegenthart in Tiel. 

Lacq hardhoutolie is een authentiek recept 
gebaseerd op diverse plantaardige olién 
voor het jaarlijks onderhoud van onder 
andere houten tuinmeubelen, vlonders of 
teakhouten dek.

We zijn trots op de samenwerking met 
Vliegenthart, die meer producten op basis 
van onder andere lijnolie vervaardigt.

Nationale Molendagen 14 en 15 mei
Op zaterdag 14 mei was de molen werd de 
gehele dag olie geslagen. Gelukkig was er 

voldoende wind om alles op windkracht 
te doen (veel mooier dan op de antieke 
elektromotor). Die dag draaide de bovenas 
(wiekenas) van de molen 4985 rondjes 
in ca 9 uur. Zo’n 70 mensen brachten een 
bezoek aan de molen. Voor de molen was 
het traditionele pannenkoekfestijn t.b.v. 
school en crèche.

Op zondag waren we alleen ’s middags 
open. De molen draaide ook deze dag. Er 
werd geen olie geslagen. Toch werd deze 
dag de molen nog weer bezocht door 39 
personen. De molen deed het wat kalmer 
aan en draaide 1280 omwentelingen in een 
kleine 4 uurtjes.

Bruiloft in de molen 27 mei
Anneke Tol en Dennis Bueving gaven 
elkaar het jawoord in Woldzigt op deze 
mooie vrijdag. Wellicht kent een aantal 
van jullie Anneke, vroeger woonde zij 
bij haar ouders in Leutingewolde (aan de 
Ring?).

Als ambtenaar trad deze keer Jan Kemkers 
(voormalig wethouder) op. Joris Brouwer 
(uit Roderwolde) was bij deze gelegenheid 
de “hoffotograaf”.
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Leekstermeer wandeltocht 28 mei
Meteen de volgende dag, op zaterdag 28 
mei was de Leekstermeer Wandeltocht, 
georganiseerd door Rotary Leek en met 
een goed doel als bestemming voor de 
opbrengsten van de inschrijvingen. Bij de 
molen werd een stempelpost ingericht.

De 40 km en 25 km lopers zouden vanaf 
Peize de molen passeren en de 17½ km 
vanuit de richting Roderwolderweg. 
Er was ons ook gevraagd om voor wat 
catering te zorgen (aangezien Het Rode 
Hert gesloten is). Ach, dachten wij. We 
zetten een paar potten koffie klaar en een 
paar cakes. Ook een hoeveelheid blikjes 
frisdrank en dan is het wel goed.

Toen we daar over spraken met de dames 
van de Meulenkaomer, bracht Lia Snoek 
te berde, dat vorig jaar in september 
met de tocht om de Noord door de 
tennisvereniging in het dorp koffie was 
geserveerd voor de wandelaars en dat de 
koffie niet was aan te slepen. We kregen 
het advies het wat groter aan te pakken. 
Dus in allerijl contact opgenomen met 
Openluchtspel Roderwolde met de vraag 
of ze de toiletwagen beschikbaar wilden 
stellen; met de tennisvereniging of zij ons 
wel hun snelle grote-capaciteit koffiezetter 
wilden lenen en met het Dorpshuis met de 
vraag voor de grote koffiekan. Allemaal 
verleenden zij hun medewerking. De 
toiletwagen werd zelfs apart voor één 
dag  teruggehaald uit Peize, waar hij 
zaterdagavond weer schoongepoetst weer 
gebruikt moest worden. De dames van 
de Meulenkaomer boden aan om voor 
een hoeveelheid appeltaarten en cakes te 
zorgen (natuurlijk moest daar wel voor 

worden betaald, maar dit was voor ieder 
een voordeeltje). Er werd ook aangegeven 
dat heel wat wandelaars wel even voor de 
molen zouden recreëren.

Deze aantallen konden Wilma en ik 
natuurlijk niet aan. Ook een aantal 
vrijwilligers van Woldzigt hebben ons 
fantastisch bijgestaan bij het er voor 
zorgen dat de wandelaars een prima 
verzorging kregen.

De eerste wandelaars (40 km) kwamen al 
voor de molen nog voordat de bezetting 
van de stempelpost was gearriveerd. Een 
stempel van de molen op hun kaart en hup 
daar gingen zij al weer. De organisatie van 
de wandeltocht had voor de hele dag een 
draaiorgel voor de molen geregeld. Al met 
al was het een gezellige drukte voor de 
molen.

Woldzigt staat weer een keer positief 
op de kaart. Alleen jammer dat niet een 
aantal wandelaars van de gelegenheid 
gebruik hebben gemaakt om de 
molen te bezichtigen. Dat was ons wel 
voorgehouden door de organisatie….
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Personeelsuitje 31 mei
Dat Woldzigt zich ook uitstekend leent 
voor een personeelsuitje bleek wel weer op 
dinsdag 31 mei. Een groepje medewerkers 
van DAS rechtsbijstand had er voor gekozen 
Woldzigt te bezichtigen (met rondleiding) 
en een kopje koffie/thee met iets er bij 
te nuttigen en (na sluitingstijd) nog een 
djembé workshop van uw molenaar te 

“ontvangen”.

Demonstraties Olieslaan 4 juni
Deze zaterdag zat het weer niet zo erg mee. 
Voor fietsers prima weer (bijna geen wind). 
Voor de molen was het een slappe dag. Er 
werd zeker wel olie geslagen. Daarmee 
kunnen we altijd door dank zij de uit 1941 
stammende elektromotor. De wieken van 
de molen hebben wel een beetje gedraaid: 
969 omwentelingen in 6 uur tijd. Als we 
op de wind olie willen slaan moeten er 
minstens 1000 omwentelingen per uur 
worden gemaakt…. In totaal ontvingen 
we deze dag 22 bezoekers. De olieslagers 
konden dus weer naar hartelust hun uitleg 
bij het proces geven.

Bruidsreportage  10  juni
Sommige bruidsparen trouwen elders, 
maar kiezen wel voor de locatie van 
Woldzigt om hun fotoreportage te maken. 
Zo ook Dora Lubbers en Boelo Norder uit 
Roden.

Dora haar vader woonde vroeger op 
Sandebuur en logeerde regelmatig bij 
zíjn grootvader, molenaar Faber. Als 
eerbetoon aan haar (vorig jaar januari 
overleden) vader wilde zij graag hier haar 
bruidsreportage maken.

Onderhoud hagen en gazon
Bij de overdracht van de molen van 
gemeente Noordenveld naar Het Drentse 
Landschap is een einde gekomen aan het 

onderhoud van het gazon en de hagen 
voor de molen door de gemeentelijke 
plantsoenendienst.

Het Drentse Landschap heeft nu een 
zitmaaier en een goede (benzine) 
heggenschaar ter beschikking gesteld 
Woldzigt. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 
juni wordt de schaar in de heg gezet. Als 
alles mee zit, hebben we zaterdagmiddag 
weer een keurig voorterrein voor de 
molen. Voor de zitmaaier is de ingang van 
de schuur achter de molen aangepast. Daar 
kan de maaier nu gemakkelijk binnen 
worden gereden. U zult uw molenaar 
regelmatig op het “groene monster” zijn 
rondjes over het gazon zien maken.

Activiteiten de komende tijd
h Op zaterdag 18 juni komt de fotoclub 

Noordenveld de molen bekijken en 
haar best doen de mooiste foto ś van de 
molen te maken.
h Op zaterdag 2 juli 13:30 - 16:30 uur is er 

weer onze maandelijkse demonstratie 
olieslaan.
h  Vrijdag 22 juli: stempelpost fiet4daagse
h  Verder zijn samen met de 

Meulenkaomer dinsdag t/m zaterdag 
open van 13:30 - 17:00 uur.

Zie ook de website: www.woldzigt-
roderwolde.nl)
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Gezellige zomermarkt 2016

Op zondag 14 augustus is het weer zover: 
dan barst voor molen Woldzigt voor de 
achtste keer de Gezellige Zomermarkt los. 
De Meulenkaomer is er dit jaar opnieuw in 
geslaagd een mooie markt samen te stellen, 
met oude en nieuwe gezichten. De molen 
is de gehele dag geopend en in bedrijf, Dirk 
en Wilma verkopen in hun stand de eigen 
molenproducten, waaronder o.a. gekookte 
lijnolie.  

Het grote midden terras zal worden 
ingericht door de fa. van Erp, geen 
onbekenden in ons dorp. Er is een 
wijnproeverij en een keur van bieren 
voor de liefhebbers. Maarten en Hella 
Balster met familie en vrienden zorgen 
met hun originele crêpes en satés voor de 
hartige hap. Albert en Bernardien Braams  
bieden prachtige lamsvleesgerechten aan. 
Waarschijnlijk zien we voor het eerst een 
kraam met geitenkazen uit de regio en kan 
men rundvlees proeven.

Lubbert Dijk heeft oude fruitrassen te 
koop, Janneke Mollema de heerlijkste 
honing, Dieneke de Jong zorgt voor de 
zilveren sier. Er komt een zeepjesstand, 
een wolkar, een smid en een kraam 
met producten voor buitenkoken. 
Bloemdecoraties, eigen gekweekte 
groente en heel veel planten en bijzondere 
geraniums kan men op de markt 
bewonderen.

De Meulenkaomer verzorgt koffie, 
thee en zelfgebakken lekkernijen. In 
de grote tent laten enkele dames oude 
handwerktechnieken zien en worden 
klokkenkleedjes geknipt.

Kinderen kunnen actief deelnemen aan 
een workshop met hout. Aan de haven 
staat de Kidscar van IVN Norg waar de 
jeugd wegwijs gemaakt wordt in het leven 
onder water.

Heel bijzonder is de expositie in de molen 
van Arend Kok met beelden gemaakt van 
het onlander oerhout. Annie Kok laat daar 
prachtig keramisch werk zien.

Het heerlijke Italiaanse schepijs van Matti 
Gelatti zorgt ervoor dat we het hoofd koel 
houden terwijl sfeervolle muziek op de 
achtergrond wordt gespeeld. 

Kortom, op zondag 14 augustus tussen 11 
en 17.00 uur komen alle Rowolmers (die 
niet op vakantie zijn) naar de Gezellige 
Zomermarkt voor molen Woldzigt!
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HET TUINPAD OP

Nooit meer verhuizen
Chris en Ika Paling, Fien en Jula

Op zoek gaan naar een nieuw huis is toch 
spannend, je hebt een hele wensenlijst; 
het aantal kamers, de tuin, het licht, de 
ligging… en natuurlijk binnen budget. 
Maar het belangrijkste onderdeel van je 
nieuwe leven – je nieuwe buren, vrienden, 
kennissen, vriendjes van je kinderen – 
blijft altijd een sprong in het diepe… Zo 
ook voor ons! Wij zijn Chris, Ika, Fiene en 
Jula en wij wonen nu ruim 1 jaar aan de 
Roderwolderweg 18 in Foxwolde.

Chris is geboren en getogen in Dordrecht 
en werkt als adviseur geografische 
informatiesystemen (simpel gezegd, alles 
wat met digitale kaarten te maken heeft) 
bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland. Sommige van jullie hebben 
hem onlangs bij de plantjesverkoop van 
VOOOR aan de deur gehad.

Ika is geboren in Hamburg, Duitsland 
en opgegroeid in de omgeving ervan. Zij 
is van huis uit bioloog maar werkt sinds 
een aantal jaren voor de Rijksuniversiteit 
Groningen als onderwijscoördinator. Sinds 
afgelopen herfst zingt Ika mee met de 
zangdames van Donne Ostinate. 

Onze twee dochters, Fiene van bijna 5 
en Jula van 3, zullen vele van jullie al 
hebben leren kennen. Fiene gaat met heel 
veel plezier naar groep 1 en Jula speelt 
2 ochtenden op de peuterspeelzaal in 
Roderwolde. 

Hiervoor hebben wij een aantal jaren met 
veel plezier in Groningen gewoond, maar 

met de komst van onze 2 dochters, groeide 
ook de wens om naar buiten te verhuizen. 
Ruimte, natuur, maar wel onder de rook 
van Groningen – wij waren dan ook 
meteen verkocht toen onze makelaar een 
aantal foto’s van Emmie’s en Sonja’s huis 
opstuurde. Wat een plaatje! Huis en plek 
waren precies wat we zochten… en meer! 
Het was ons meteen duidelijk, dat hier 
mensen met veel liefde en plezier gewoond 
hadden. Op de dag van de overdracht, 
vertelden we Sonja, dat wij bedacht hadden 
deze bijzondere dag in het nieuwe huis met 
een picknick voor de open haard te vieren. 
Toen moest zij lachen: 40 jaar geleden 
hadden zij precies hetzelfde gedaan! 

Ja, zo’n verhuizing is spannend, maar wat 
zijn wij blij dat wij de sprong gewaagd 
hebben! Wij zijn door iedereen met open 
armen ontvangen, genieten van het 
dorpsleven (molen, zeskamp, zangavonden 
en ga maar door) en ook van de rust, die zo 
mooi wonen met zich mee brengt…

En dan ook nog een kroeg binnen 
babyfoon bereik, wat wil je nog meer!



Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

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

boekhandel 
daan nijman
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INGEZONDEN

Rowolmerweg veilig
Peter Oosterhof

Beste dorpsgenoten,
Wat is het toch een pracht van een weg, 
onze Roderwolderweg... Mooi slingerend 
tussen prachtige eikenbomen en voerend 
door een mooi landschap, om lekker op je 
fiets van te genieten. Gelukkig heeft ook 
onze Gemeente dit begrepen: zij gaat zelfs 
zo ver om de gemeente Noordenveld uit te 
roepen tot fietsgemeente van Nederland! 
Fietsers voorrang! Noordenveld op 
fietse! “Voor iedereen een dagelijks 
geluksmomentje op twee wielen”, twittert 
de wethouder. Ook vinden we het als 
gemeente heel belangrijk dat er meer 
mensen op fiets naar het werk gaan. en 
last but not least... Onze kinderen moeten 
op fiets naar school.. Bravo Gemeente 
Noordenveld!

Maar dan de werkelijkheid op onze 
Roderwolderweg… Die dagelijkse “geluk-
momentjes op twee wielen” worden 
makkelijk verstoord door medeweggebrui-
kers. Door de slechte staat van de bermen 
vind ik het wel fijn als ik met de kinderen 
naar school fiets, wat extra ruimte op de 
weg te gebruiken... Ik besef dat ik dan meer 
ruimte gebruik dan enkel een volwassen 
fietser nodig heeft en dat mensen zich 
ergeren aan mijn weg gedrag.  Hij fietst op 
de verkeerde weg helft... en ik kan ze niet 
in halen zo vlak voor de bocht.. Kwade 
gezichten vallen mij ten deel.. en kwade 
gezichtsuitdrukkingen terug ... Mijn excu-
ses daarvoor, maar ik vind de veiligheid 
van mijn kids belangrijker dan jullie tijd 
van aankomst op bestemming.. 

Ook sommige tractor bestuurders kunnen 
er wat van.... Dan ben je al extra groot en 
breed.. moet het dan ook nog zo hard? En 

als je dan een fietser tegenkomt... met ook 
nog een kind op sleeptouw... is het dan zo 
moeilijk om even die rechtervoet van het 
gas te halen? Een kwestie van fatsoen lijkt 
mij.

Natuurlijk is de weg van iedereen en 
meestal gaat het goed.  Maar ik moet er 
alleen niet aan denken wat de gevolgen 
zijn als het niet goed gaat. Persoonlijk 
vind ik de huidige Roderwolderweg niet 
(meer) geschikt voor alle soorten en maten 
verkeer die er nu gebruik van maken en er 
zal mijns inziens iets aan de weg moeten 
gebeuren om ongelukken te voorkomen.

Daarom heb ik de site van de Gemeente 
een klacht achtergelaten over de 
veiligheid van de Roderwolderweg. Ik 
heb Reint Jan Auwema (de betreffende 
wethouder) uitgenodigd om samen met 
mij mijn dochtertje naar school te fietsen. 
Vervolgens heb ik dat gedeeld met andere 
aanwonenden aan de Roderwolderweg 
(via de WhatsApp, jaja) en zo’n beetje 
iedereen is het met mij eens. Velen hebben 
daarop óók een soortgelijke klacht naar de 
gemeente gestuurd en voilà: de wethouder 
aan de lijn. (Althans zijn vriendelijke 
medewerkster….. ik heb mijn mening over 
ambtenaren bij moeten stellen) 

We hebben afgesproken dat de wethouder 
op 29 juni samen met ons allemaal naar 
school fietst. We beginnen aan het begin 
en iedereen haakt aan. We hebben zelfs de 
fietsersbond en het dagblad uitgenodigd 
om er verslag van te doen. Inzet is een 
veiliger weg of zelfs een fietspad! Ik 
ben benieuwd of we de route, helemaal 
overeenkomstig het beleid van de 



gemeente, écht fietsvriendelijk kunnen 
maken. Wat ik u als weggebruiker na 
dit betoog al bijna niet meer durf te 
vragen…. Ziet u op de 29 juni een groepje 
fietsers…. Wilt u dan…..??  Mede namens 
de deelnemers van onze groepsapp, 
Rowolmerweg Veilig, alvast hartelijk dank 
voor het samen met ons veiliger maken 
van de Roderwolderweg.

P.s. Je hoeft niet persé aan de 
Roderwolderweg te wonen om deze als 
onveilig te ervaren. Iedereen kan zijn 
of haar grieven over deze weg kenbaar 
maken op de site van de gemeente 
Noordenveld...  contactformuliertje 
invullen..en klaar is Kees!

Vakmensen 
    in makelen

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden

Tel: 050 - 40 235 40

info@nijdammakelaars.nl 
nijdammakelaars.nl

advertenties
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HET TUINPAD OP

Eytemaheert in Sandebuur
Maurits en Jessica Tepper, Rosa en Jasmijn 

Maurits en Jessica Tepper mogen zichzelf 
(samen met hun dochters Rosa en 
Jasmijn), sinds juli 2015 trotse inwoners 
van Sandebuur, Roderwolde noemen. 
Na een verbouwing van de woning aan 
Sandebuur 10 trokken zij een jaar geleden 
in de boerderij. Ook sinds dat de familie 
Tepper er woont, hebben ze nog veel werk 
verricht, niet alleen binnen, ook het erf om 
de woning en de boerenschuur zijn flink 
onder handen genomen.

Maurits en Jessica kunnen nu met recht 
spreken van een in ere herstelde boerderij, 
gedoopt in de oorspronkelijke naam 
Eytemaheert. Eytemaheert is nu een 
kleinschalige veehouderij, met uitsluitend 
Groninger Blaarkop koeien. Dit is een oud 
en prachtig koeienras, welke steeds meer 
wordt gewaardeerd en weer vaker gezien 
wordt in het landschap. Kenmerkend voor 
de Blaarkop zijn de kringen (blaren) rond 
de ogen, vandaar de naam. Ook zijn het 
zeer sterke en gezonde koeien, ze zijn niet 
doorgefokt, waardoor ze zich heel goed 
zelf kunnen redden, ook bij het krijgen van 
kalveren. Daarbij komt dat het vlees van 
de Groninger Blaarkop koe wordt geprezen 
om de verfijnde smaak: het is ‘gemarmerd’ 

vlees, dit betekent dat het met vet is 
dooraderd. Dit maakt de smaak subliem.

6 juni was voor de eigenaren van 
Eytemaheert een speciale dag: de 
webwinkel www.eytemaheert.nl ging 
die dag online. Hier kan vanuit het hele 
land vleespakketten worden besteld van 
de Groninger Blaarkop, rechtstreeks 
van Eytemaheert. Voor de klanten die 
meer in de buurt wonen, bestaat er de 
mogelijkheid om de bestelling af te halen 
in Peize, waar het vlees wordt gesneden, 
verpakt en opgeslagen. Voor de lezers van 
De Wôlmer/inwoners van Roderwolde 
en omgeving kunnen de bestellingen 
kosteloos aan huis geleverd worden. 

Het echtpaar prijst zichzelf gelukkig met 
wat ze al hebben bereikt met Eytemaheert 
en kijkt uit naar alles wat nog op hun 
pad komt. Inmiddels staat het vlees van 
Eytemaheert al geruime tijd op de kaart bij 
het Groningse restaurant ’t Feithhuis en 
loopt een deel van de koeien op natuurland 
van Natuurmonumenten. Samenwerkingen 
waar Maurits en Jessica zeer blij mee zijn. 



 De Wôlmer  juni 2016  pagina 33

Maurits en Jessica hebben voordat ze naar 
Sandebuur verhuisden, in Groningen 
gewoond, waar hun dochters zijn geboren. 
Jessica is een geboren en getogen Stadjer, 
Maurits’ wortels liggen in Lageland, 
gemeente Slochteren. De opa van Maurits 
heeft hier een melkveehouderij gehad, 
hier zijn bij Maurits de ervaring met en 
de passie voor het boerenbedrijf ontstaan. 
Op het moment dat zijn opa afscheid nam 
van zijn koeien (Maurits was toen 15 
jaar), beloofde hij zijn opa al dat ze ooit 
wel weer terug zouden komen, dat hij de 
boerentraditie van de familie weer nieuw 
leven in zou gaan blazen. 

Naast de bezigheden voor Eytemaheert, 
hebben Maurits en Jessica beiden een 
uitdagende baan. Maurits is eigenaar van 
een industrieel bedrijf in Peize en Jessica 
werkt als schoolpsycholoog in Leeuwarden. 
Ook de twee jonge meisjes Rosa en Jasmijn 
dragen bij aan het actieve leven van het 
stel. Al met al hoeft het gezin zich nooit te 
vervelen in het prachtige Roderwolde. 

 
 

Dorpsbelangen Roderwolde e.o. organiseert weer de: 
 
 

FIETSORIËNTERINGSRIT 
 

De jaarlijks terugkerende fiets-puzzel-tocht voor het hele 
gezin. 

 
 

 

18 september 2016 
 

Inschrijven vanaf 13.30 uur 
Vertrek vanaf 14.00 uur 
Plaats: café Scheepstra 
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EEN GOED GESPREK MET

Roelfina ter Steege over het regisseren van het Openluchtspel
Henk van Kalken

Vanwege het mooie weer nodigt Roelfiena 
mij uit om plaats te nemen in de tuin achter 
het huis waar Roelof (62) en Roelfiena 
(55) Tersteege wonen, zoals vrijwel 
iedere inwoner van Roderwolde weet. 
Een parasol beschut ons tegen de te felle 
zon. Thee, koffie en koekjes staan gereed. 
Roelfiena en ik zijn Hansenkampburen. 
Vorig jaar had ik al het idee om de 
regisseur van de Openluchtspelen eens 
vriendelijk aan de tand te voelen over 
haar regisseeractiviteiten. Het fenomeen 
Openluchtspel is natuurlijk in dit deel van 
Drenthe overbekend en die bekendheid 
strekt zich ook uit naar andere delen van 
onze provincie.

Hoelang doe je dit al, het regisseren?
Roelfiena: “Dit is het vijfde jaar.”

Is het al een routineklus voor je?
“Hoewel het nu wel gemakkelijker wordt 
dan in het begin, is het nog steeds geen 
routineklus. Het is elk jaar weer anders, 
met steeds andere spelers. Niet dat ik er 
ooit wakker van lig, want het is ook een 
leuke bezigheid.”

Wat doe je als regisseur? Het aansturen van 
de acteurs en het acteren?
‘Ja. Of bijvoorbeeld iemand die niet de 
juiste klemtoon legt. Dan ga ik met zo 
iemand persoonlijk even aan het werk. Ik 
ben ook wel eens met een speler bezig 
geweest om het dialect dat we hier spreken 
te oefenen. Ik herschrijf ook alle stukken 
die we hier spelen in ons dialect. Sommige 
mensen hebben moeite met de uitspraak. 
Nou, dan neem je dat met de speler door.’

Een heel werk, dus. Alle uitvoeringen zijn 
dus via het dialect gericht op de lokale 
bevolking
‘Zeker. Het is voor iedereen ook best veel 
werk, er gaat veel tijd inzitten.’  

Zitten er ook zware, minder leuke aspecten 
aan, aan dit werk (ik noem het even werk)?
Ze denkt even na: “Nee. Het zwaarste 
werk, maar dat doe je al vóór het 
regisseren, is het zoeken van de spelers. 
De spelers worden hier altijd gevraagd, 
maar niet iedereen wil natuurlijk. Ik maak 
eerst een lijstje van spelers die geschikt 
zijn voor een stuk – dat leer je wel in de 
loop der jaren – maar zodra iemand niet 
wil begin ik te schuiven. Spelers moeten 
wel altijd goed passen bij de tegenspelers. 
Dat is soms een hele klus; vorig jaar ging 
het allemaal vanzelf, maar dit jaar hebben 
we er een hele kluif aan gehad om het 
allemaal rond en passend te krijgen.”

Selecteer je mensen ook uit op hoe ze praten 
en hun geschiktheid om te acteren? Moeten 
ze bijvoorbeeld auditie doen?
Nou… ik selecteer op wie er het beste bij 
de rol past. Audities hoeft niet, ik ken de 
meeste spelers al jaren. Van de één weet ik 
dat ze altijd dezelfde rol willen spelen, van 
anderen weet ik dat ze ook wel eens iets 
anders willen. In het professionele toneel 
moet een acteur in principe alles kunnen, 
maar in dit gezelschap van amateurs 
proberen we de mensen zoveel mogelijk 
zichzelf te laten zijn. Dan komen ze het 
beste uit de verf, is onze ervaring. Er zitten 
ook vaak spelers tussen die nog maar net 
beginnen en die moeten het nog heel erg 
leren. Dus dat je er staat als een ander, 
en niet als jezelf. Nou, dat is in het begin 
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gewoon hartstikke moeilijk als je wordt 
opgevreten door de zenuwen.”

Zoals in Engeland, hanteren jullie het ‘act 
naturally’
‘Ja! Ook ons publiek houdt daar niet zo 
van, gekunsteld acteren. Ook in het ver-
leden werd hier veel toneel gespeeld 
(noemt allerlei verenigingen zoals Oda) 
en ook toen werd er zo geacteerd. Altijd 
het gewone, het luchtige, het makkelijke, 
goed in het gehoor liggende toneel. Geen 
Shakespeare (lacht).  We houden eens 
in de zoveel jaar een enquête onder het 
publiek, en steeds kwam daaruit dat men 
een voorkeur heeft voor luchtig spel. Wij 
gaan daarom meer voor de blijspelen. Niet 
te lachwekkend en niet teveel kolder, al 
ontkom je er niet altijd aan. Toneel is toch 
iets wat anders is dan het normale leven.”

Wat vind je het leukste onderdeel van het 
regisseren? Bijvoorbeeld het individueel 
begeleiden van spelers?
Hier denkt Roelfiena echt even over na. En 
zoals zo vaak in Roderwolde is het saam-
horigheidsgebeuren ook hier weer de maat 
der dingen.

“Ik denk toch, dat ik iemand voor het 
geheel ben. Het is vooral mooi als het 
prettig samenwerkt. Mijn visie is niet 
bepalend, het gaat heel erg in overleg. Je 
moet zoveel dingen zien… als je aan het 
regisseren bent kijk je vooral naar de 
persoon die aan het woord is. Maar de 
andere spelers moeten wel meegaan in 
het spel, ook als er een hele tijd niets 
wordt gezegd. Soms komt daar dan een 

opmerking over en dan luister ik daar goed 
naar. Het moet ook prettig gaan, allemaal.”

Staat dat centraal? Het moet prettig en 
gezellig zijn?
Ze klinkt hier wat bevlogen: “Dat denk ik 
wel! Want als het niet leuk is, dan haken 
mensen af, dan denken ze: nou, daar offer 
ik mijn vrije tijd niet aan op, de hele zomer 
lang. We houden de sfeer er wel goed in, 
het bestuur en de spelersgroep. Soms heb 
je van die avonden dat je denkt: nou, dat 
heeft niet veel zin  gehad vanavond, maar 
leuk was het wel, we hebben vreselijk gela-
chen. Dan is dat ook wel erg belangrijk.”

Je zegt vaak ‘We.’ Betekent dat je alles in 
samenwerking doet?

“Ja, we doen het met het hele bestuur. Alles 
gaat in overleg, zoals ik al zei. Ik spreek 
dan wel mijn voorkeur uit en meestal gaat 
het bestuur daar dan wel in mee. Maar 
als een paar spelers  niet kunnen of wil-
len, wordt het wel eens wat moeilijker.” Ze 
lacht even breed: “ Maar daar staat dan 
soms ook wel eens iets tegenover!”

Zoals?
“Nou, dit jaar is er iemand die heel lang 
geleden heeft meegespeeld. Hij was toen 
nog een jonge vent en is nu vader van twee 
kinderen. Ik belde hem op, en zonder ook 
maar te overleggen met zijn vriendin riep 
hij heel enthousiast: ‘Ja, dát lijkt me leuk 
om weer eens een keertje te doen!” Ze 
lacht weer even. “En vervolgens riep hij 
naar zijn vriendin: ‘Eh… past het met de 
vakantie?”
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En, paste het?
‘Het paste. En dat niet alleen, hij past ook 
heel goed bij die rol.’ Ze zwijgt even naden-
kend: ‘Het is ondanks de moeite om het dit 
jaar weer rond te krijgen opnieuw een hele 
leuke groep. Het is mooi als het met elkaar 
een beetje klikt.’

Is er in die vijf jaar een stuk dat er echt is 
uitgesprongen?

“Ja, schrijvers zeggen altijd: ‘Mijn laatste 
boek was het beste.’ Maar ik vond het vorig 
jaar echt helemaal geweldig (Wat een 
peerdespul!)”

Wie verzint eigenlijk al die plotten?
“Oh, die staan in ’t boekje.” (lacht) “Wij 
werken altijd met toneelboekjes die je 
gewoon kunt bestellen bij een toneeluitge-
verij. Het moet geschikt zijn voor buiten, 
het is letterlijk ‘openluchtspel’ en de stuk-
ken moeten ook passen in deze tijd. Vorig 
jaar was er in het stuk een zigeunerin die 
kocht melk bij de boer. Dat ging in het 
script nog echt met melkbussen en dat past 
niet meer in deze tijd, dus dat hebben we 
helemaal geschrapt.”

Gaat de structuur dan niet uit zo’n verhaal?
“Nee, het was de mensen niet eens opge-
vallen. Het is best wel moeilijk en ik 
ben er heel lang mee bezig geweest. 
Toneelstukken zijn vaak in vakjes geschre-
ven, allemaal blokjes en sommige kun je er 
dan wel uitlaten.”

In de reeks interviews die ik de laatste 
jaren voor De Wôlmer gedaan heb was 
dit er één die hoog op mijn verlanglijstje 
stond. Misschien wel om hier ter afsluiting 
nogmaals uitdrukking te kunnen geven 
aan wat mij in ons dorp zo is opgevallen: 
saamhorigheid, gemeenschapszin. Uit alles 
wat Roelfiena vertelt (ik zou er een twee 

maal zolang interview mee kunnen vullen) 
blijkt die saamhorigheid. Publiek, spelers, 
bestuur, het hoort allemaal in een uitwis-
seling van dezelfde energie en gerichtheid 
bij elkaar. Via een klein paadje, dat van 
hun tuin ernaar toeloopt,  laat Roelfiena 
mij nog even de plek zien waar de voor-
stelling van dit jaar  weer gehouden wordt: 
‘Schots en Scheif,’ geschreven door Anne 
Doornbos.

Een sterke kerel die Ellis en mij ervan 
weerhouden kan om er heen te gaan! 
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COLUMN

Niet gelijk, maar gelijkwaardig
Henk van Kalken

Het moet even: over racisme. Eén van 
de vele definities luidt: ‘Racisme is de 
opvatting dat het ene menselijk ras 
superieur is aan het andere.’ Ik denk 
dat er bovendien een samenhang is met 
het begrip ‘ locale minderheid.’ In een 
land waar de bevolking een overwegend 
donkere huidskleur heeft zal een blanke 
minderheid zichzelf ook vast en zeker 
superieur vinden; niets arrogants is ons 
vreemd. Die minderheid zal zich er wel 
voor wachten om deze gedachte in het 
openbaar uit te spreken.

Veel mensen realiseren zich niet wat 
het verschil is tussen ‘ongelijkheid’ en 
‘gelijkwaardigheid.’ Natuurlijk verschillen 
gekleurde mensen fysiek gesproken van 
blanke mensen. Met name blanken voelen 
zich (ten onrechte)  superieur. Beide 
menstypes plakken etiketten op elkaar 
die misschien iets over de etiketten en de 
plakkers ervan zeggen, maar niets over de 
beplakten.

Waarom vallen bijvoorbeeld hele bagger 
uitstortende bevolkingsgroepen over 
Sylvana Simons heen? Volgens veel 
baggerstorters omdat ze zwart is. Ik walg 
daar oprecht van. Als een in Groningen 
geboren en getogen blanke man zich bij 
DENK had aangesloten was er ook wel 
kritiek geweest, maar niet omdat hij 
blank was. Hoe donkerder de huidskleur, 
hoe vileiner de kritiek. Ik koester geen 
enkele sympathie voor wat DENK denkt. 
Maar voor zover ik kritiek heb op de 
politieke keuze van Sylvana Simons hou 
ik die zorgvuldig voor me, omdat het 
wenkbrauwengefrons en hoofdgeschud 

teweeg zou kunnen brengen bij mijn 
politiek correcte vrienden. 

Niet verder vertellen, hoor, maar ik vind 
Sylvana’s keus volstrekt fout. Alleen heeft 
ze wel het volste recht om, ook als mens 
van andere huidskleur en sekse, deze 
keus te maken. Sylvana is fysiek sterk 
verschillend van mij (hoewel we wellicht 
elkaars leven zouden kunnen redden 
met een wederzijdse bloedtransfusie of 
orgaandonatie).

Alleen zijn Sylvana en ik, hoewel volkomen 
verschillend, volstrekt gelijkwaardig.
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DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Undanks het feit, dat der heul veul winkels 
de deuren sluut, is der in Grunning toch 
weer een ,neie bijkommen. De Primark. Ik 
bin der niet west, want as ik argens een 
hekel an heb, dan is het wal an winkeln. 
Maor ik heb der wal wat van heurt. Je kunt 
der tegen een zacht priesie o.a. kleding 
kopen. Nou, daor is op zichzulf niks mis 
met en aj elke dag wat aans an hebben 
wilt, is dit de kaans van je leven. Nou 
gao ik der van oet, dat daor dan net as 
bej C&A, destieds V&D, HEMA en al die 
aandere zaoken, rekken vol met allemaol 
dezulfde kledingstukken hangt. Allent 
de maoten bint verschillend. Dus as je 
het anstiet, dan is der veur elk wat wils 
te koop. En dat gebeurt ok, want de 
kledingstukken vleigen de winkel oet. En 
nou komt het. Ik heb der op verschillende 
momenten op let, as ik op een plek was, 
waor veul mensen bei makaor bint, b.v. in 
een theater, op een tribune, bei feestelijke 
angelegenheden en gao zo maor deur. Dan 
kiek ik, wat de mensen an hebt. En nooit 
zie ik der twei lopen of zitten die hetzulfde 
draogt. Aaltied bint der verschillen. Het 
spreekwoord zeg: Over smaok valt niet te 
twisten, en daor stao ik ok volledig achter, 
maor ik begriep niet, dat der nooit ies een 
keer twee personen bint, die hetzulfde 
anhebt. Nou jao, nooit is te veul gezegd. 
Oetzunderingen bevestigen de regel. Ik 
ken nog een paor tweilingen en die gaot 
haost aaltied geliek gekleed.

AANKONDIGING

Stremming Hooiweg 
11 en 12 juli
gemeente Noordenveld

In 2015 is de betonverharding van de 
Hooiweg in Roderwolde bij warm weer 
zodanig uitgezet dat er schade aan die 
verharding is opgetreden. Die schade 
wordt op 11 en 12 juli 2016 hersteld. De 
schadelocatie bevindt zich tussen De Hoek 
en de Onlandsedijk. De Hooiweg zal naar 
verwachting 1,5 dag niet toegankelijk zijn 
voor het doorgaande verkeer. In week 
26 worden informatieborden langs de 
Hooiweg geplaatst waarmee de dagelijkse 
weggebruikers gewezen wordt op de 
aanstaande verkeersstremming. Op 11 
en 12 juli worden langs alle invalswegen 
naar Roderwolde, dus zowel vanuit het 
noordelijke als zuidelijke richting, gewezen 
op de verkeersstremming. Ook verschijnt 
er in week 26 in het Roder Journaal een 
artikel over deze verkeersstremming.

Gezien de locatie en beperkte duur 
van het werk (1,5 werkdagen) wordt 
geen wegomleiding ingesteld. Ervaring 
heeft geleerd dat de weggebruikers 
die met regelmaat gebruik maken van 
de Hooiweg goed bekend zijn met de 
omgeving. Zij zullen maar verwachting, 
ook met het eventueel instellen van 
een omleidingsroute,  via de Sandebuur 
gaan rijden. Om de hinder voor die weg 
te beperken zal er voor de puinweg een 
tijdelijk snelheidsregiem van 30 km. 
worden ingesteld.

Voor aanvang van de werkzaamheden 
zal de aannemer de direct aanwonenden 
schriftelijk informeren.



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 
 

tal van workshops en lezingen

verrassingsdiners door kok bereid

wandelingen met een boswachter van Staatsbosbeheer

vraag naar onze folder

Hooiweg 1 

9315 TD Roderwolde

T: (050) 551 40 94

mobiel: 06 150 111 08

E: essentie@wanadoo.nl

www.agritoer.com 
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www.deessentie.com

  



 

   
 
 
  
    
   
   



 

 


  

 
 



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

Gratis af te halen 
ruim 1 kubieke meter siergrind (zie foto,s).
Vervoer in overleg.
Dreesdestraat 16 Roden

tel. 0505032213

Bedankt!
Langs deze weg wil ik, ook namens Grietje 
en de kinderen, een ieder bedanken voor 
de belangstelling, in welke vorm dan ook, 
tijdens mijn verblijf in het Martini zie-
kenhuis en mijn revalidatieperiode in het 
Zonnehuis.

Albert van der Veen

VERSLAG

Wilgen knotten 2016
Marjan Schetsberg

Op zaterdag 2 april hebben leden van 
IVN Peize en Stichting Waal weer wilgen 
geknot langs het voormalig fietspad 
richting het Peizerdiep.

Het was mooi weer, het tempo zat er goed 
in en de koffiepauze was gezellig. Om 
12.00 uur was de klus weer geklaard. 
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Dorpsagenda

vrijdag 24 juni 2016    
School: Musical

donderdag 30 juni 2016 t/m 3 juli, 
Tennisvereniging: clubkampioenschappen 
enkel senioren / junioren

zaterdag 2 juli 2016    
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan, 
13.30-17.00 uur

dinsdag 5 juli 2016    
Kerk: koffie- en ontmoetingsochtend 
in het Jeugdgebouw voor iedereen van 
10.00-11.30 uur

zondag 10 juli 2016   
Tennisvereniging: Toss morgen senioren, 
aanvang 10.00 uur

zondag 10 juli 2016   
Tennisvereniging: Toss middag junioren, 
aanvang 12.30 uur

maandag 18 juli 2016 t/m 28 augustus:  
School en Peuterspeelzaal zomervakantie

zondag 24 juli 2016    
Kerk: viering Jacobszondag in de 
Jacobskerk, aanvang 9.30 uur

woensdag 27 juli  2016    
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan 
extra avond, Meulenkaomer geopend 
19.00-21.00 uur.

zaterdag 6 augustus 2016   
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan, 
13.30-17.00 uur

zondag 7 augustus 2016  
Tennisvereniging: Toss morgen senioren, 
aanvang 10.00 uur

zondag 7 augustus 2016  
Tennisvereniging: Toss middag junioren, 
aanvang 12.30 uur

zondag 14 augustus 2016   
Molen Woldzigt: hele dag olieslaan

zondag 14 augustus 2016  
Meulenkaomer: Zomermarkt op het 
terrein voor de molen, 10.00-17.00 uur

woensdag 17 augustus 2016   
Molen Woldzigt: Demonstratie olieslaan 
exra avond, Meulenkaomer ook geopend,  
19.00-21.00 uur.

vrijdag 26 augustus 2016  
Openluchtspel, eerste uitvoering, aanvang 
20.30 uur

zaterdag 27 augustus 2016  
Openluchtspel, tweede uitvoering, 
aanvang 20.30 uur

zaterdag 27 augustus 2016   
Molen Woldzigt: Drentse Molendag, 
hele dag demonstratie olieslaan. 
Meulenkaomer is ook open.

zaterdag 27 augustus 2016   
Molen Woldzigt: verkoop verse gebakken 
pannenkoeken, 11.00-14.00 uur

zondag 28 augustus 2016  
Tennisvereniging: regiomix toernooi bij 
tennisvereniging REO

zondag 28 augustus 2016   
Kerk: Openluchtdienst; nadere 
berichtgeving leest u in Kerknieuws

maandag 29 augustus 2016   
Openluchtspel, uitwijkdatum, aanvang 
20.30 uur

dinsdag 30 augustus 2016  
Openluchtspel, derde uitvoering, aanvang 
20.30 uur

woensdag 31 augustus 2016  
Openluchtspel, vierde uitvoering, aanvang 
20.30 uur

donderdag 1 september 2016  
Openluchtspel, uitwijkdatum, aanvang 
20.30 uur
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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 september 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

Vervolg dorpsagenda

donderdag 1 september 2016 t/m 4 
september Tennisvereniging: 
clubkampioenschappen dubbel senioren / 
junioren

zaterdag 3 september 2016   
Molen Woldzigt: demonstratie olieslaan, 
13.30-17.00 uur

zaterdag 3 september 2016   
Rowolmer Archief: Open Archief in de 
MFA van 10.00-12.00 

dinsdag 6 september 2016   
Kerk: koffie- en ontmoetingsochtend 
in het Jeugdgebouw voor iedereen van 
10.00-11.30 uur

zaterdag 10 september 2016   
Open monumentendagen, Molen en 
Meulenkaomer open van 11.00-17.00 uur

zondag 11 september 2016   
Open monumentendagen, Molen en 
Meulenkaomer open van 11.00-17.00 uur

zondag 11 september 2016   
Rowolmer Fair en Rowolmer Rondrit 
(oldtimers), op het terrein bij MFA De 
Doefkamp

woensdag 14 september 2016   
 Vrouwenvereniging: Lezing Trijn 
Reijntjes over Veilig Verkeer Nederland

zaterdag 17 september 2016   
Molen Woldzigt en Meulenkaomer: 
Seizoenssluiting

zondag 18 september 2016  
Tennisvereniging: Toss morgen senioren, 
aanvang 10.00 uur

zondag 18 september 2016  
Tennisvereniging: Toss middag junioren, 
aanvang 12.30 uur

zondag 18 september 2016   
Dorpsbelangen: fietsoriënteringsrit 
voor het hele gezin, café Scheepsta, 
inschr.13.30, vertr.14.00u.
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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

  Banden
  Stabilitator
  Breek kabel
  Trekhaakkoppeling
  Remmen
  Schokdemper
  Oplooprem
  Gasslangen
  Verlichting
  Afpersen -gasleiding
  Vochtmeten
  Gasdrukregelaar
En nog 24 andere controle punten

€ 75,-
vanaf

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl



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


