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Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

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

€ 75,-
vanaf

Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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Van de redactie
Ilse Blaauw

De scholen zijn weer begonnen en wij 
ook!  De mooie zomer is eindelijk gekomen 
en daar hebben de evenementen van de 
afgelopen tijd hun voordeel mee gedaan! 
Schijnbaar zat uw redactie wat te slapen 
bij het juni nummer, want er is verzuimd 
een herhaling van de oproep voor de 
schrijfwedstrijd te doen. Vandaar nu de 
herkansing en met een verschoven dead-
line. De inzendingen lopen niet storm dus 
we hopen dat u nog even flink aan de slag 
gaat!

Langs deze weg willen we onze adverteer-
ders hartelijk bedanken voor hun steun en 
trouw. Dit jaar is iedereen namelijk adver-
teerder gebleven. Daar zijn we heel blij 
mee.

Ook hierbij een oproep: Vindt u het leuk 
om met de computer te werken en heeft 
u iets met het mooi opmaken van beeld 
en tekst? Dan zijn wij op zoek naar u! De 
redactie kan versterking gebruikten bij het 
samenstellen van de Wôlmer. Ook als u het 
leuk vindt om reporter voor Roderwolde 
en omstreken te zijn bent u bij ons aan het 
goede adres!

Laat het ons weten via de bekende kanalen 
(zie het colofon achterin De Wôlmer), wij 
stellen het erg op prijs!
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verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

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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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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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Hooiweg weer hersteld
De stukken beton in de Hooiweg, die al 
een tijd gebroken waren en niet bepaald 
meewerkten aan  een rustig ritje over dat 
stukje wegdek, zijn gerepareerd. Het oude 
beton is verwijderd en is vervangen door 
asfalt. Het rijdt nu een stuk prettiger,  maar 
het is niet de bedoeling om van de gelegen-
heid gebruik te maken en harder te gaan 
rijden.

Zomermarkt
De zomermarkt bij de molen is onder gun-
stige weersomstandigheden verlopen. Het 
was de hele dag een komen en gaan van de 
bezoekers. Er was van alles te zien en te 
doen. Ook de molen was in gebruik en daar 
werd dankbaar gebruik van gemaakt. De 
organisatie kan terug zien op een geslaagd 
evenement.

Woningbouw
Als er geen bezwaren tegen worden inge-
diend, ziet het er naar uit, dat er twee 
nieuwe woningen zullen worden gebouwd 
in ons dorp. Het gaat om het perceel 
Hoofdstraat 1B, waar Stein Bodde en Jessie 
Westerhof hun oog op hebben laten val-
len. Zij verblijven momenteel tijdelijk in 
het huis van Harry en Jolande Krap aan 
de Diaconielaan, die een fietstocht maken 
richting Turkije. Of ze daar ook wekelijk 
zullen aankomen is afhankelijk van de toe-
stand daar. Jan Belga heeft bij de gemeente 
aangegeven een woning te willen bouwen 
bij de haven, op de plek waar het huis van 
zijn voorouders heeft gestaan.

Burgemeester Klaas Smid inwoner van 
Roderwolde
Het zal u wel ter ore zijn gekomen, maar 
toch past het binnen dit kader. Onze 

nieuwe burgemeester Klaas Smid, of was 
de mening van zijn vrouw doorslagge-
vend, zoals eerder werd bericht, heeft 
ervoor gekozen om in Roderwolde te gaan 
wonen. Dat kunnen we als redactie van 
de Wôlmer zeer waarderen en heten hem 
en zijn vrouw dan ook van harte welkom 
in ons dorp. We weten zeker, dat zij hier 
een prettig woonklimaat zullen aantreffen 
en rekenen erop dat ze zich spoedig thuis 
zullen voelen, ook al zal de burgemeester 
waarschijnlijk vaak afwezig zijn.

Fietstunnel
De gemeente Noordenveld werkt mee 
aan het wijzigen van het bestemmings-
plan voor de fietstunnel in het Peizerwold. 
En nu maar hopen, dat ook de provincie 
Drenthe, die de aanleg voor haar rekening 
neemt, daadkrachtig meewerkt.

Openluchtspel
Wat hebben we genoten van het schitte-
rende spel van de spelers bij de uitvoering 
van het stuk Schots en Scheif, van Anne 
Doorenbos. Het was gewoon genieten. 
Alle medewerkers kunnen terugzien op 
een zeer geslaagd evenement. Jacques d 
Áncona waardeerde het optreden met 4 
sterren!!!! Maar waarom hij dan steeds 
maar weer kritiek heeft op de twee pauzes 
en het feit, dat het na 23.00 uur afgelo-
pen is, ontgaat mij. Je zult immers als 
commissie toch op één of ander manier 
je centen binnen moeten krijgen, wan-
neer er op geen enkele manier subsidie 
wordt verstrekt. Allen de kaartverkoop 
is niet voldoende om de kosten te dek-
ken. Aan belangstelling ontbrak het deze 
keer niet. Er waren maar liefst 1400 bezoe-
kers. Het weer werkte dan ook geweldig 
mee, hoewel een onweersbui er op de 
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zaterdagavond oorzaak van was, dat de 
voorstelling vlak voor het einde moest 
worden afgebroken, waardoor de aanwezi-
gen de clou moesten missen. Ze werden in 
de gelegenheid gesteld om tegen inlevering 
van de toegangskaart op één van de vol-
gende voorstellingen terug te komen. Daar 
hebben 85 mensen gebruik van gemaakt.

Nederlands kampioen Stockcar F7
Hij woont nog maar koud met zijn gezin 
in Roderwolde en bezorgt het dorp nu al 
een Nederlands kampioen. Koen Maris 
werd dat op 14 augustus in de categorie 
Stockcar F1 in Sint Maarten. De redactie 
feliciteert hem daarmee van harte en we 
zijn er trots op zo iemand in ons midden 
te hebben. Intussen heeft hij ook meege-
daan aan de wereldkampioenschappen in 
Engeland. Daar heeft hij echter door pech 
geen potten kunnen breken. Maar wie 
weet wat er in de toekomst nog mogelijk is. 
Omdat deze tak van sport waarschijnlijk 
bij de meesten van ons onbekend is, zijn 
we even bij hem op bezoek geweest voor 
informatie.

Stockcar is een race met zelfbouwauto’s 
van staal. Er wordt voornamelijk gereden 
op gravelbanen en zijn het beste te verge-
lijken met de Sprintcars in Amerika. Deze 
zijn echter gemaakt van polyester. De 
zwaarste klasse hier rijdt met 8 cylinder-
motoren. De wedstrijden in Nederland 
worden gereden in het weekend vanaf eind 
mei tot begin oktober op banen in Emmen, 
Blauwhus (Friesland) en Sint Maarten 
(Noord Holland). Dat zijn ongeveer 30 
wedstrijden per jaar. Er doen zo’n 50 tot 80 
auto’s aan mee en er worden 3 tot 4 heats 
gereden, waarna noch 3 finales volgen.

Op de wereldkampioenschappen deden 
rijders mee uit Nederland, Engeland, 
Amerika, Nieuw Zeeland, Australië en 

Oekraïne. De sport heeft in Nederland en 
Engeland de meeste deelnemers. 

Koen geeft aan dat deze sport een dure 
hobby is. Je hebt een team om je heen 
nodig voor hulp en ondersteuning en 
het materiaal is prijzig. Elke dinsdag- en 
donderdagavond wordt er aan de auto 
gesleuteld om die weer in orde te krijgen 
voor de race in het weekend. De kosten 
worden gecompenseerd door de verkoop 
van raceautomateriaal. Zijn enthousiasme 
is er niet minder om en hij wordt volop 
ondersteund door zijn partner en ouders.

Bijzondere baby
Vroeger was het gewoon, dat de baby’s 
werden gebracht door de ooievaar. Daar 
hoefde je toen blijkbaar weinig voor te 
doen. Als je het bord aan de straat bij Koen 
en Anouk (uit het vorige stukje) mag gelo-
ven, komt daar heel wat anders bij kijken. 
Het project loopt namelijk via de opdracht-
gever, aannemer, uitvoerder, bouwplaats 
en oplevering tot het gewenste resultaat.  
Waarschijnlijk zal de architect ook nog wel 
een duit in het zakje hebben gedaan. Ik 
heb het eindresultaat mogen aanschouwen 
en ik kan degenen die een babywens heb-
ben, aanraden ook zo’n bouwtekening aan 
te vragen.        
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Rowolmer fair
Alles werkte mee om de Rowolmer fair dit 
jaar weer alle glans te geven, die het ver-
dient. De weergoden, het aantal kramen, 
de hoeveelheid old timers, de cartering, de 
verkeersregelaars, de band en niet in de 
laatste plaats het aantal bezoekers. Het was 
een lust voor het oog om alles te aanschou-
wen.  Hulde aan alle medewerkers van de 
organisatie.    Jullie hebben Roderwolde 
weer eens geweldig op de kaart gezet.

Redactienieuws

SCHRIJFWEDSTRIJD WÔLMER
Net als vorig jaar organiseert de  Wôlmer 
een schrijfwedstrijd. We hebben nu geko-
zen voor een wat andere opzet. 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.

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 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 oktober (deadline Wôlmer okto-
ber) 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?
Prijzen jeugd: Bart Smit bon van 25 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 gepubli-
ceerd in de Wôlmer van oktober. We rekenen 
op behoorlijk wat deelnemers.

Veel succes! De redactie.

Afscheid groep 8
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Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Start van het schooljaar
Na de zomervakantie hebben we iedereen 
weer van harte welkom geheten op onze 
school. De eerste week van het school-
jaar zijn we in alle groepen gestart met 
de vakantieverhalen, het wennen aan 
de nieuwe groepssamenstelling en het 
bespreken van afspraken en regels die we 
op school hebben. We zijn dit schooljaar 
gestart met 52 leerlingen. Deze leerlingen 
zijn verdeeld over drie groepen.
h Groep 1/2 : juf Marije maandag en 

dinsdag, juf Annie woensdag t/m 
vrijdag
h Groep 3/4/5 : juf Marijke 
h Groep 6/7/8 : juf Anyta maandag 

en vrijdag, meester Hijko dinsdag t/m 
donderdag 
h Directeur Erik Beumer is op maandag-

middag, dinsdagochtend en woensdag 
aanwezig op het Palet. Op vrijdag neemt 
Hijko Mekkes taken van hem op zich.
h Verder bestaat ons team uit IB-er Rita 

Schuurman (op woensdag aanwezig) en 
conciërge Peter Wiechers.

Nieuwe schooltijden 
Het komende schooljaar zijn de schooltij-
den voor groep 1 t/m 8 iedere dag gelijk. 
Alle groepen starten ’s ochtends om 8.30u 
tot ‘s middags14.00u. Van 12.00u tot 12.30 
is er een lunchpauze en blijven alle leer-
lingen op school. De afgelopen weken 
hebben we voor het eerst gewerkt met de 
nieuwe schooltijden en de eerste erva-
ringen zijn positief. Er zijn nog enkele 
aandachtspunten/ verbeteringen die we 
zullen doorvoeren. De komende periode 
zullen we hierover regelmatig spreken in 
teamverband. 

Regels en afspraken op school
Onze schoolregels zijn:
1 Samen spelen, samen sporten, samen 

werken, samen opruimen.
2 Samen lukt alles beter.
3 Spullen van een ander zijn net zoveel 

waard als je eigen spullen.
4 Luister goed naar elkaar en laat dat ook 

zien.
5 Allemaal hetzelfde is ook maar saai.
6 Ruzie? Praten helpt, schoppen en slaan 

niet.
7 Voor schooltijd en in de pauze speel je 

op het schoolplein.

T.a.v. het gebruik van het plein en de vei-
ligheid hebben we de volgende afspraken 
gemaakt:
1 Er mag op het plein niet worden 

gevoetbald.
2 Het is niet toegestaan op het plein te 

fietsen.
3 We vinden het leuk en gezellig dat er 

ook na schooltijd op het plein wordt 
gespeeld, maar dan wel met de nadruk 
op spelen.

Naast deze algemene regels is er in iedere 
groep aandacht voor afspraken in de groep 
gelden. Deze afspraken worden zoveel 
mogelijk in overleg met de leerlingen 
gemaakt. 

Kinderpostzegelactie
Vanaf woensdag 28 september 2016 gaan 
meer dan 200.000 kinderen uit groep 7 
en 8 van ruim 5.000 basisscholen op pad 
om kinderpostzegels, kaarten en kinder-
pleisters te verkopen. Dit jaar doen ook de 
kinderen van Het Palet mee. We wensen 
hen heel veel succes, want ze helpen met 
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hun inzet andere kinderen die het minder 
goed hebben. 

Floralia
De jaarlijkse Floralia vindt plaats op 
29 oktober 2016. Het thema is dit jaar 

“Onderwaterwereld”. Deze activiteit wordt 
georganiseerd door VOOOR. U bent uiter-
aard weer van harte welkom! 

Bovenbouw 
Het schooljaar is weer begonnen. Groep 
6/7/8 bestaat dit jaar uit 24 leerlingen. Op 
maandag en vrijdag geeft juf Anyta les aan 
deze leerlingen. Op dinsdag, woensdag en 
donderdag worden de lessen gegeven door 
meester Hijko. De kinderen van groep 6/7/8 
stellen zich aan u voor:

Hoi ik ben Lucas Stelma.
Ik ben 9 jaar.
Mijn hobby’s zijn voetballen.
Ik zit in groep 6.
Mijn lievelingsvak is rekenen.

Hooi ik ben Elmer Haverkort.
Ik ben 8 jaar.
Mijn hobby’s zijn voetballen.
Ik zit in groep 6.
Mijn lievelingsvak is gym.

Hallo ik ben Marc de Rink.
Ik ben 9 jaar.
Mijn hobby is voetballen
Ik zit in groep6
Mijn lievelingsvak is gym en taal

Hallo ik ben Lieke Belga.
Ik ben 9 jaar.
En mijn hobby is korfbal.
En ik zit in groep 6.
Mijn lievelingsvak is rekenen en gym.

Hoi ik ben Sem Raangs
Ik 9 jaar oud
Mijn hobby is voetbal
Ik zit in groep 6
En mijn lievelingsvak is estafette lezen en 
gym. 

Hoi ik ben Jeffrey van Veen
Ik ben 9 jaar oud.
Mijn hobby,s zijn voetbal , bedminton en 
vuurtje steken.
Ik zit in groep 6.
Mijn lievelingsvak?
Rekenen , gym , computer en creatief

Hoi ik ben Bas Ter Steege.
Ik ben 9 jaar oud.
Mijn hobby’s zijn tekenen atletieken en met 
lego bouwen op de gang.
Ik zit in groep 6 
En mijn lievenlingsvakken zijn taal , gym , 
muiswerk en creatief

Hoi ik ben Tristan. ik ben 9 jaar oud .mijn live-
ling’s vakken vind ik spelling taal en creative 
en gym.
Mijn hobby’s zijn tekenen, voetballen en met 
men hond hektor spelenen en op de compu-
ter spelen. ik zit in groep 6.

Hoi ik ben Leonie Keun
Ik ben 8 jaar en ik zit in groep 6
Mijn hobby s zijn paardrijden en tennissen
Mijn lievelingsvakken zijn Taal ,creative 
Rekenen

Mijn naam is Sirius Eldering
Ik ben 10 jaar en ik zit in groep 7
Mijn hobby’s zijn tennis schermen tekenen 
En in mijn vrij tijd vang ik pokemons
En mijn lievelings vakken zijn Rekenen taal 
creatief en verkeer.
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hoi  ik ben Ruben Alberts ik zit in groep 7 .
Mijn hobby’s zijn voetballen deurtje bellen
En op mijn brommer rijden. Mijn leukste vak-
ken op school zijn gym , creatieve
En rekenen. in mijn vrije tijd ben ik aan het 
deurtje bellen, met mijn vrienden spelen
, op mijn brommer rijden , mijn oom helpen 
met de boerderij en voetballen.

Hoi ik ben Jesper Alberts ik zit in groep 7.
Mijn hobby’s zijn voetballen en tennissen.
Ik ben 10 jaar op 3 januari word ik 11.
In mijn vrije tijd ben ik aan het deurtje bellen 
met
mijn tweelingbroer en vrienden.
Mijn lievelingsvak is gym en creatief.

Hoi ik ben Jesse Vrieling ik ben 10 jaar oud en 
ik zit in groep7.
Mijn hobby ’s zijn voetballen en gamen.
Ik ben jarig op 28 juni.
In mijn vrije tijd zit ik te voetballen en te 
gamen.
Mijn lievelingsvakken zijn gym taal en 
spelling.

Hallo ik ben Tijs Noordhof ik ben 11 jaar.
 En ik ben op 2maart geboren mijn
hobby ,s  zijn skateboarden En gamen
 en ik zit in groep 7. Mijn lievelingsvak is 
rekenen. 

Hallo ik ben Steyn Huistra en ik ben 11 jaar
Ik ben jarig op 11 maart
Mijn hobby’s zijn m’n vader helpen, trekker 
rijden en judoën 
Ik zit in groep 8 en mijn lievelingsvak is 
rekenen

Hallo ik ben Rostyslav Posthumus en ik ben 
11 jaar
Ik ben jarig op 20 augustus
Mijn hobby is voetbal.
Ik zit in groep 8 mijn lievelingsvak is spelling.

Hallo mijn naam is Marijn Venekamp en ik 
ben 10 jaar.
Ik ben jarig op 27 september.
Mijn hobbỳ s zijn bij mijn hut werken en 
tennis. 
Ik zit in groep 8 en mijn lievelings vak is 
rekenen.

Hallo ik ben Yaroslav Posthumus en ik ben 11 
jaar 
Ik ben jarig op 20 Augustus
Mijn hobby is voetbal en ik zit in groep 8
lievelings vakken zijn
Creatief, drama en gym

Hallo ik ben Anne krul en ik ben 11 jaar
Ik ben jarig op 2 mei
Mijn hobby is korfbal en tennis
Ik zit in groep 8 en mijn lievelingsvak is 
spelling 

Hallo ik ben Sabine Tuinhof en ik ben 11 jaar
Ik ben jarig op 3 Mei
Ik zit in groep 8
Mijn hobby is turnen en mijn lievelings vak is 
rekenen

Hoi ik ben Madelon Keun en ik ben 11 jaar
Ik zit in groep 8 
Mijn lievelingsvak is : rekenen
Mijn hobby’s zijn paardrijden, korfbal, toneel 
en tekenen
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Middenbouw

Ik gaa van daag naar mijn oma

Ik gaa  dan met de lego speelen

En se heben heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefeel lego

En ik neem mijn eend mee

En mijn opa en oma zijn heeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeeeelief

Mathijs 
(groep 4)

Ik gaa vandaag naar het bos en die is 
heeeeeeeeeeeeeeeeel groot

En ik gaa nog met marijn op de hooi paken

En ik gaa met nils speelen en ik gaa met 
nils in de zandbak 

en als nils weg is gaa ik op de kompielter 
en dan gaa ik tv kijken 

Jurre Venekamp (groep 4)

Jarigen

Rosa Tepper is op 17 september 5  jaar 
geworden
Marijn Venekamp wordt op 27 september 11 
jaar
Luuk Battjes wordt op 3 oktober 11 jaar
Jeffrey van der Veen wordt op 7 oktober 10 
jaar
Kasper Eldering wordt op 8 oktober 8 jaar

Hallo ik ben Floor van der Heide en ik ben 10 
jaar  
Ik ben jarig op 20 november
Ik zit in groep 8
Mijn hobby’s zijn : paardrijden ,toneel spelen 
en knuffelen met mijn kat
Mijn lievelings vakken zijn: g.v.o  , creatief en 
gym

Hallo ik ben Salesta Smilda en ik ben 11 jaar
Ik ben jarig op 12 november
Ik zit in groep 8
Mijn hobby’s zijn: dwarsfluit , voetbal en color 
guard
Mijn lievelings vakken zijn: creatief,drama en 
gym

Hoi ik ben Luuk Battjes ik ben 10 jaar
Ik zit in groep 8 
Ik op 3 Oktober jarig
Mijn lievelingsvakken zijn gym creatief en 
GVO
Mijn hobby’s zijn voetbal en tekenen
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Onderbouw



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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Voor de kleine lezertjes
Ellis Vertellis

Bo en Boe in de Boom
Bo en Boe zaten samen gezellig op hun tak 
nog een beetje bij te komen van een lange, 
lange reis. De zon scheen en Bo dacht na 
over de vakantie in het verre land. Toen 
het al maar regende in hun boom zei Boe 
op en dag: ‘Ik heb er genoeg van!’ ‘Poets je 
vleugels maar op Bo, wij gaan op vakantie!’

Van verbazing viel Bo bijna van haar 
tak, ze kon zich nog net vastgrijpen aan 
Boe zijn linkervleugel. Op vakantie? Dat 
had Bo nog nooit meegemaakt. Als zij al 
eens voorstelde om weg te gaan had Boe 
meestal geen zin en vond hij dat hij op zijn 
eigen tak in zijn eigen boom het allerbeste 
plekje had en dat hij helemaal geen zin had 
in vreemde bomen! Bovendien was het 
thuis toch het allerbeste, geen rare frat-
sen, daar hield Boe niet van. Maar nu had 
Boe opeens een geweldig plan vond Bo en 
ze piepte van blijdschap. ‘Ja Boe, laten we 
samen op vakantie gaan!’ Boe hoefde er 
niet langer over na te denken. Hij wilde 
eerst nog een klein slaapje doen en dan 
zouden ze gaan vliegen als het nog een 
beetje donker was want vakantie, dat was 
ver, heel ver weg.

Van opwinding kon Bo haast niet slapen 
maar gelukkig lukte het toch nog eventjes 
en ze droomde van een heel ver land waar 
de zon scheen en iedereen blij was. Toen 
ze wakker werden sloegen ze hun vleu-
gels uit en begonnen aan de lange reis, het 
was wel uren vliegen had Boe gezegd dus 
moesten ze eerst nog wat eten om sterke 
vleugels te hebben en om het lang vol te 
kunnen houden.

Samen gingen ze op weg en Boe had gelijk, 
het was uren en uren vliegen. Heel soms 

Peuterspeelzaal Dreumes

Hallo allemaal,

Wat is de vakantie voorbij gevlogen. We 
hebben er al weer een paar weken peuter-
speelzaal op zitten en iedereen is al weer 
aardig gewend. Voor sommige kinderen 
duurde  het eventjes, maar de meeste kin-
deren waren ontzettend blij dat ze weer 
naar Dreumes konden. 

Welkom
De eerste weken werken we over het 
thema “Welkom”. We hebben het over 
afscheid nemen, wennen, handen wassen, 
samen spelen en ook samen opruimen enz, 
maar natuurlijk is er ook heel veel tijd voor 
spelen, knutselen, lezen en zingen.

Verjaardagen, geboortes en nieuwe peuters
In de zomer-
vakantie heeft 
Deniek Slagter 
een zusje gekre-
gen en ze heet 
Romee. Zoë 
Maris heeft een 
broertje gekre-
gen die Quinn heet. 

Allemaal van harte gefeliciteerd.

Op 15 september wordt Luca Noordhuis 3 
jaar. Van harte gefeliciteerd.

Vanaf 20 september komt Ilse Kruims bij 
ons. Ilse is het zusje van Sanne. Van harte 
welkom bij ons in de groep.
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mochten ze even uitrusten op een tak van 
een boom maar steeds maar verder moes-
ten ze dan weer, net zo lang vliegen tot het 
bijna weer donker was!

We zijn er had Boe gezegd en samen 
streken ze neer op een boom met hele 
vreemde takken, lange bladeren die heen 
en weer wuifden, zo’n boom had Bo nog 
nooit gezien. Bo moest er wel even aan 
wennen want ze vond het geen goede ver-
stop boom, iedereen kon hen zo van de 
grond af zien zitten en dat vond Bo niet zo 
fijn. Maar het was wel weer mooi dat ze 
zelf nu ook beter om zich heen kon kijken, 
beter dan vanuit hun eigen boom thuis. Bo 
was moe van de lange reis en had nog niet 
meteen zin om weer uit de boom te gaan 
maar ze had wel zin om eens goed om zich 
heen te kijken.

Voor zich zag ze een heel grote plas 
water, blauw met wit bewegend schuim 
er bovenop. Er rolde steeds een nieuwe 
schuimlaag over de oude en het maakte 
ook nog veel herrie. Wat Bo grappig vond 
was dat er allemaal kindjes in en uit het 
water renden. Ze sprongen in het witte 
schuim of holden er hard voor weg en ze 
vonden het heel leuk én spannend, dat kon 
Bo wel horen aan alle blije stemmetjes. De 
kindjes lachten en gilden alsof ze door het 
witte schuim gepakt werden. Boe kon haar 
natuurlijk weer vertellen waar ze waren, 
die brommerige uil wist altijd alles en alles 
en alles! Hij was een echte wijze uil. Soms 
vond Bo dat hij zeurde maar nu vond ze 
het wel goed om te leren dat ze bij de zee 
waren en dat alle mensen zo’n plezier had-
den omdat de zon heel warm was en de 
zee heel koel. Bo keek haar uilenoogjes 
weer uit. Toen alle mensen weg waren en 
de kindjes al lang sliepen hipten Bo en Boe 
samen ook naar de zee…dat was spannend. 

Bo was eerst een beetje bang maar later 
hadden ze samen veel plezier. 

En nu ze terug waren in hun eigen boom 
kon Bo nog steeds terug denken aan hun 
avontuur bij de zee en hoe warm het was 
in het verre land en hoe koel de zee! 

Terugdenken aan de lange, lange reis deed 
Bo maar liever niet meer. Wat was dat 
vermoeiend!

Ze wilde nu eerst wel een jaar uit rusten 
voor ze het weer een goed plan zou vinden 
om op vakantie te gaan. Daarom kroop ze 
dicht tegen Boe aan en deed haar oogjes 
dicht, viel in slaap en droomde. Ik denk dat 
ik wel weet waar Bo en Boe van dromen, 
weet jij het ook?

Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Oproep winterprogramma
De deadline voor het winterprogramma 
is 1 oktober. Wil iedere vereniging 
of persoon die activiteiten op  het 
winterprogramma wil hebben dit uiter-
lijk  1 april via de mail doorgeven? 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl

Rowôlmer Nederlands kampioen.
Dorpsbelangen Roderwolde e.o. werd 
getipt over een bijzondere prestatie van 
een dorpsgenoot.

Dat Koen Maris iets met auto’s heeft is 
duidelijk. Maar de nieuwe bewoner van  
Roderwolde heeft daarnaast  nog meer 
kwaliteiten. Tijdens het NK autocross is 
hij in de Stockcar F1 klasse Nederlands 
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Dorpshuis

Rowolmer fair
Het was weer een drukke en spannende 
tijd met hard werken en vele voorbereidin-
gen om alles tijdig klaar te krijgen voor de 
5e Rowolmer Fair.  

De weergoden waren ons gunstig gezind. 
Met een klein zonnetje in de ochtend en 
s’middags volop zon konden we het niet 
beter treffen.  Met 80 standhouders en 
minstens zoveel oldtimers konden we al 
spreken van een grote opkomst. Ook de 
organisatie van de oldtimer-rit was weer 
perfect geregeld door Dick Bathoorn en 
Ronald ter Steege. 

De fair was prachtig aangekleed door 
prachtig aangekeed door Bianca Bakker en 
Tea Hoven. Het terras werd opgeluisterd 
door de klanken van het stemmingsor-
kest Unique en de stemming rond en op 
de Fair zat er goed in. Ook was er dit jaar 
extra aandacht besteed aan de veiligheid. 
De verkeersregelaars van de Bomenbuurt 
zorgden er voor dat de auto’s keurig gepar-
keerd stonden op het veld naast de kerk 

kampioen geworden. Gefeliciteerd met 
deze prestatie Koen!

Met deze overwinning heeft hij een wild-
card bemachtigd voor het WK in Engeland.
We wensen hem daarbij veel succes.

Oproep: Vrijwilligers voor oeverzwaluwen 
in de Onlanden.
Achter het oude gemaal aan de Matsloot  
lag een aantal jaren terug een hoop 
aarde van de Suikerunie. Hierin nestel-
den oeverzwaluwen. Wil Schröder had 
tijdens een ALV gemeld dat deze hoop 
aarde verdwenen is. Het leek hem een 
goed idee in onze omgeving een nieuwe 
oeverwal aan te leggen.

Hiervoor zijn een aantal locaties onder 
de loep genomen en bleek de oude 
plaats toch het meest geschikt. In over-
leg met Staatsbosbeheer mag er nu een 
nieuwe oeverwal aangelegd worden.

Dorpsbelangen is op zoek naar een 
groepje vrijwilligers die de aanleg op 
zich wil nemen. Het zou geweldig zijn 
deze vogels in  de Onlanden weer de 
ruimte te geven.

Mocht je zin hebben om dit met een 
groepje aan te leggen dan horen 
we het graag. Neem dan contact 
op met dorpsbelangen:  via de site 
(info@dorpsbelangenroderwolde.nl) of 
bel met Mans Harms. 06-25035327.
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en de “jongens” van de keet, de Rowolmer 
jeugd  en Rowolmer vrijwilligers zorg-
den er oa voor dat Oldtimers veilig af en 
aan konden rijden, de auto’s en fietsen de 
juiste route volgenden en dit alles onder de 
bezielende leiding van Gerard Barels. 

De mensen kwamen in grote getalen op 
het veld om alle kramen te bezoeken en 
de oldtimers te bekijken. Ook was het een 
gezellige boel op het terras en er werden in 
ruime mate hapjes en drankjes genuttigd. 
Om 17.00uur werd de markt gesloten en 
om 18.00uur de bar nadat ook het laatste 
fust leeg was gemaakt.

Al met al kunnen wij spreken van een 
zeer geslaagde dag! Nogmaals willen we 
benadrukken dat dit niet mogelijk was 
geweest zonder de Activiteitencommissie 
en alle vrijwilligers! We kunnen niet ieder-
een persoonlijk benoemen en bedanken 

want dan vergeten we vast iemand maar 
iedereen ontzettend bedankt voor de suc-
cesvolle, gezellige en zeer geslaagde 5e 
Rowolmer Fair en op naar de 6e!

De Fair wordt georganiseerd voor het dorp 
en om het bestaan van het Dorpshuis/
MFA te behouden. Wij zijn nog steeds een 
zelfstandige stichting en het is niet altijd 
makkelijk om onze eigen broek op te 
houden. Iedereen die het waardeert dat 
er zoveel dingen worden georganiseerd 
voor en met het dorp, meld je aan als vrij-
williger maar nog liever wordt lid te van 
de activiteitencommissie en/of  van het 
Dorpshuisbestuur. Jong of oud iedereen 
is welkom! We willen toch allemaal graag 
dat we een actief dorp blijven….. Graag tot 
ziens!

Voor info: doefkamp@gmail.com  

3e Rowolmer Rondrit
Wat 3 jaar geleden is begonnen met 5 auto’s 
op het middenterrein van de fair is dit 
jaar uitgegroeid tot een oldtimerevene-
ment met bijna 100 auto’s op het sportveld. 
Daarvan deden er 82 mee aan de rondrit. 
De meerderheid van de auto’s was van  
voor 1973, de oudste zelfs uit 1922.

De combinatie rondrit met de fair lijkt 
goed te werken en maakt het een dag 
waar zowel mannen als vrouwen aan hun 
trekken komen. Mannen staan normaal 
gesproken vaak niet te springen van 

enthousiasme als de vrouw voorstelt om 
naar een fair te gaan…. Verder was het 
weer dit jaar natuurlijk perfect.

De rondrit bestond uit 2 routes van elk 
ongeveer 50 km die uitgezet zijn door 
middel van het bol-pijl systeem. Dit is een 
veel gebruikt navigatiesysteem in de rally 
wereld en kan zo makkelijk en moeilijk 
gemaakt worden als je wilt.

Onderstaande aanwijzing houdt bijvoor-
beeld in dat je over 1,2 km aan het einde 
van de weg rechts af moet slaan, de Groeve 
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op. In totaal heb je dan 1,5 km gereden. 
Omdat er ook veel auto’s meedoen met een 
mijlenteller staan de afstanden zowel in 
km als in mijlen aangegeven.

Alle deelnemers kregen een tas met daarin 
o.a. het routeboek en een rallyschild waar 
sponsoren op vermeld staan. We hadden 
dit jaar de volgende sponsoren en willen 
hun bij deze nogmaals bedanken voor hun 
bijdrage aan het mogelijk maken van ons 
evenement:
h Bathoorn Autoschade uit Roden
h Autobedrijf Henk van Bergen uit Roden
h Autoservice Roden (van onze nieuwe 

dorpsgenoot Koen Maris)
h Expertise Bureau Loenen uit Lemmer
h Bandenservice Poeder uit Roden
h Autowascentrum Roden
h Automaterialen Jagersma uit Roden
h Classic & Sportscars Hofman uit Leek
h De Wit Ijzerwaren uit Roden
h Plus de Weerd uit Peize
h Joris Brouwer Photography uit 

Roderwolde

De ochtend route ging via Steenbergen 
(langs het hunebed) door Een, richting 
Haulerwijk om vervolgens via Veenhuizen, 
Zuidvelde, Norg, Lieveren en Altena weer 
in Roderwolde uit te komen voor de lunch. 
De lunch is voorbereid door diverse vrij-
willigers. Maar liefst 50 liter soep werd er 
gemaakt en zo’n 500 bolletjes gesmeerd ! 

Petje af en dank voor iedereen die hier aan 
mee heeft geholpen. Als je geluk had, zat 
er zelfs droge worst in je soep! De middag-
route ging via Oostwold naar Den Horn, 
door Aduard en Den Ham om vervol-
gens voor Barnwerd af te buigen richting 
Noorderburen. Via Noordhorn ging het 
weer door Den Horn naar Hoogkerk om 
via Sandebuur te eindigen in Roderwolde. 
In de route zaten 4 stukken onverhard, 
waaronder onze eigen ‘de Hoek’ wat 
natuurlijk een prachtig stukje Roderwolde 
is. Alle onverharde wegen waren door het 
mooie weer goed begaanbaar maar voor 
de mensen die hun oldtimer er niet aan 
wilden wagen waren er alternatieve routes 
beschreven.

Onderweg stonden er letters aan de kant 
van de weg die opgeschreven moesten 
worden. Op deze manier kon gecontro-
leerd worden of de juiste route gereden 
is. Voor het geval er meerdere mensen 
met hetzelfde aantal punten zou eindigen 
waren er 2 bonusvragen:
1 Wat is de gemiddelde leeftijd van de 

deelnemende auto’s? Het antwoord hier 
op was 54 jaar (1962)

2 Wat is de opgetelde leeftijd van Dick 
Bathoorn en Ronald ter Steege? Het 
antwoord hier op was 82 jaar. De deel-
nemers met de grootste negatieve 
afwijking qua antwoord (122 jaar) 
hebben we als straf uitgesloten van 
deelname volgend jaar. 

Aan het einde van de dag ging de poe-
delprijs naar de familie van Dellen uit 
Zevenhuizen. Vorig jaar vielen ze reeds 
voor de start uit op het sportveld met pech 
aan hun NSU. Dit jaar vielen ze helaas weer 
uit tijdens de ochtendroute. Ze zijn met 
de bezemwagen van Bathoorn naar huis 
gebracht. 
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Vrouwenvereniging Roderwolde

Waterfietsen
De Vrouwenvereniging Roderwolde had 
woensdagavond 15 juni een droge fiet-
stocht gepland. Er gingen 6 dames uit 
Roden en 7 dames uit Roderwolde met 
volle moed op pad, met het regenpak ach-
terop de fiets. In de Bolmer kwamen ze 
samen en fietsten verder over het fietspad 
naar Leek. Maar och, een paar kilometer 
verder begon het al te regenen. Iedereen 
van de fiets af en het regenpak wel of 
niet aan en weer verder. Vanaf de fiets-
brug net in Leek konden enkele dames 
de bocht niet houden en fietsen zo de bos 
in. Achteraf bleek dat dat ook de bedoe-
ling was om te schuilen, want de regen had 
hun droge regenpak al mooi voorzien van 
natte plekken. Maar ook door de bomen 
viel de regen op ons neer en besloten we 
de fietstocht te beëindigen en terug te 
fietsen naar huis. Daar aangekomen bleek 
dat daar geen regen was gevallen en na een 
uurtje scheen hier zelfs de zon. Dus waren 
we op het verkeerde moment vertrokken 
en waren we even op de verkeerde plaats. 
De afgelopen periode was er een zomer-
stop. We zien elkaar graag terug op 14 
september bij de lezing van Trijn Reijntjes 
uit Leutingewolde over Veilig Verkeer 
Nederland.

Vrouwenvereniging Roderwolde kreeg uitleg 
over het verkeer
Woensdagavond 14 september waren 
er 13 dames van de Vrouwenvereniging 
Roderwolde die uitleg kregen van 
onze buurtgenoot Trijn Reijntjes uit 
Leutingewolde over het Veilig Verkeer 
Nederland. Eerst kregen wij 2 papieren met 
verkeerssituaties die we moesten invul-
len d.m.v. A-B-of C . Daarna gingen we 
ze op het beeldscherm bekijken en legde 

Oproep voor deelnemers ouderengym 
Roderwolde
9 September zijn wij weer begonnen 
met de ouderen Gym en de gym zaal de 
Doefkamp. Wij hebben nu nog 14 leden 
we zouden er graag nog wat leden bij wil-
len hebben, Er zijn vast nog wel dames 
of heren die graag willen meedoen, maar 
hebben geen idee wat voor gym word gege-
ven: nou het is zeer pittig.

De gym is vrijdags middags van 2.45 tot 
3.30 uur, Annie Bos is onze leermeester en 
heeft er veel plezier aan en wij ook. Je mag 
2 keer meedoen gratis om het te proberen.

Daarna gaan we koffie of thee drinken met 
iets er bij. De oudste is 87 jaar de jongste 67 
jaar. Voor informatie mag je mij ook bellen 
0505032663   Mattie Scheepstra  Roden

De derde prijs was voor de familie Egges 
uit Oude Pekela met hun Austin Eight uit 
1939. De eerste en tweede prijs werd een 
onderonsje voor de familie van der Hoef 
uit Meedhuizen en Winsum. Vader Martin 
van der Hoef werd 2e, zijn zoon Jeroen 
1e, beide in een Triump TR3(A) van eind 
jaren 50.Al met al kunnen we samen met 
de fair terugkijken op een zeer geslaagde 
dag.
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Trijn uit waarom iets wel of niet mocht of 
in welke volgorde de situatie moest rij-
den. Daarna  liet ze ons nog enkele situatie 
zien die wij nogmaals moesten invullen. 
Nu was het hoofdzakelijk een bordentrai-
ning met daarbij behorende situaties. Het 
ging over trams, auto’s, ruiters, voetgan-
gers, over zandpaden. Vroeger had een 
bestuurder geen voorrang als die uit een 
zandweg kwam, maar sinds enkele jaren is 
dat veranderd en als er nu een bestuurder 
uit een zandweg komt heeft die wel voor-
rang, mits de borden anders aan geven. Het 
ging over maximum snelheden, autowe-
gen, autosnelwegen, rotondes. Wanneer 
moet je richting aangeven op een rotonde, 
niet wanneer je de rotonde oprijdt, dat 
was vroeger zo en is ook veranderd. Wel 
of niet mogen stoppen of parkeren bij een 
bushalte. Inzichtvragen noemen ze dat 
tegenwoordig. Handsfree bellen mag wel. 
Campers mogen niet harder als 80 km per 
uur. Op een invaliden parkeerplaats mag je 
tegenwoordig niet meer oneindig parkeren. 
Dat is per gemeente verschillend. Vanaf 75 
jaar moet het rijbewijs nu gekeurd worden, 
maar is je rijbewijs dan nog 2 jaar geldig 
dan hoeft het pas als je  77 jaar wordt. Die 
leeftijd is net met 5 jaar omhoog gegaan. 
Bij een groene doorgetrokken streep in het 
midden van de weg mag je 100 km, maar je 
mag niet inhalen en op de andere rijbaan 
komen. Bij een drempel waar ze een paar 
witte en zwarte strepen hebben als mar-
kering. Let daar goed op, want dat is geen 
zebrapad en hoef je dus de overstekende 
voetgangers geen voorrang te geven. Zoiets 
heet een Pianoklavier. Trijn vertelde als je 
uit een woonerf wat tegenwoordig gewoon 
erf heet uitkomt, dan kom je uit een uit-
rit en moet je alles wat op die andere weg 
rijdt voor laten gaan. Rijden onder invloed 
van alcohol en drugs mag ook niet. Achter 
het stuur mag je al helemaal geen alcohol 
drinken en voordat je achter het stuur gaat 

zitten ook niet. Alom was het een zeer 
geslaagde leerzame avond. Op onze vol-
gende ledenbijeenkomst 12 oktober komt 
Jannie Buring met haar foto’s van 70 jaar 
Vrouwenvereniging die bij het jubileum op 
het beeldscherm zijn gepasseerd. Jannie 
Vertelt over deze foto’s die u nogmaals op 
het beeldscherm kunt zien. 

Rowolmer Archief

BRANDDOBBES

Enige tijd geleden stonden in het Dagblad 
van het Noorden artikelen over de brand-
kraan. Bij het ene artikel was de kop: 

“Brandweer blust zonder brandkraan” en 
bij het andere werd duidelijk gemaakt dat 
de Drentse brandkraan het museum in 
kan. Wat is er aan de hand? De brandweer 
maakt niet langer gebruik van de in het 
waterleidingnet aangebrachte aftappunten 
(in Drenthe 20.000!!!). In plaats hiervan 
wordt nu gebruik gemaakt van zo’n 200 
geboorde putten en 600 vulpunten bij 
oppervlaktewater. Tegenwoordig rijdt bij 
brand gelijk een tankauto met 14.000 liter 
water mee. Wanneer die leeg is wordt hij 
bijgevuld uit één van de geboorde putten of 
uit open water. Het is mij niet bekend dat 
die putten in ons gebied zijn aangebracht 



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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en zo ja, waar. Met open water is het dui-
delijker: Schipsloot en Roner Vaart leveren 
voldoende water. 

Hoe ging het vroeger met de brandbestrij-
ding? Terugdenkend aan mijn jeugd heb 
ik positieve herinneringen aan de “brand-
dobbe” bij ons achter het huis (achter Piet 
Boelen, Haarveen 16). Niet vanwege de 
brandbestrijding maar omdat je daarbij 
mooi kon spelen. Aan één kant, op bijna 
waterhoogte, was een soort terras ontstaan. 
Hier vanaf kon je met een klomp aan een 
touwtje of gestuurd met een stok mooi 
varen. En water zorgt natuurlijk voor leven. 
In en op het water was altijd wel wat te 
zien en te vangen. Maar daarvoor was de 
branddobbe natuurlijk niet gegraven.

In het boek “Van Brandemmer tot 
Motorspuit” (De ontwikkeling van het 
Brandwezen in Roden, 1851 – 1951) van 
Wim Fonk en Tjerk Karsijns staat van 
alles te lezen over de ontwikkeling van de 
brandbestrijding in de aangegeven 100 jaar. 
Zo ook dat de inwoners van “Fokswolde” 
in november 1927 opnieuw probeerden 
een brandkuil in hun dorp gerealiseerd te 
krijgen door een verzoek in te dienen bij B 
en W. In de beginjaren twintig was het ook 
al eens geprobeerd. De tweede keer had-
den ze meer succes. In het rapport dat de 
gemeenteopzichter hiervoor heeft opge-
steld staat o.a. te lezen:

“Na gehouden opname ter plaatse is het 
ondergetekende gebleken dat de hierboven 
genoemde dobbe zal worden gegraven achter 
de behuizing van Eite Brink aan den zandweg 
in “het Haarveen” op een perceel land bekend 
Sectie .. no... waarvan eigenaar is R.Meijer 
te Fokswolde. Dat evenwel, om tot een vol-
doende watertoevoer te komen een eind 
sloot ter lengte van ongeveer 125 M, welke 
sloot in verbinding staat met een schouwbare 

waterleiding dient te worden opgeschoond en 
een sloot van ongeveer 17 zal moeten worden 
verdiept en verbreed. In verband met deze 
eventueel uit te voeren werken deelt onderge-
tekende Uw E mede dat de kosten door hem 
worden geraamd op zestig gulden.” 

Volgens de auteurs werd Foxwolde deels 
tegemoet gekomen. Als de inwoners de 
kuil zelf zouden graven kwam de gemeente 
ze tegemoet met een bijdrage van vijfenze-
ventig gulden. Er moest echter nog wel aan 
een paar voorwaarden voldaan worden:
h de sloot die de brandkuil van water 

moest voorzien moest een bodem-
breedte van 50 centimeter krijgen;
h er moest altijd 50 centimeter water in 

de sloot staan;
h in de brandkuil diende een betonnen 

ring met deksel te worden geplaatst.

De gemeente was genegen het materiaal te 
leveren, maar de inwoners van Foxwolde 
moesten het werk uitvoeren.

In mijn herinnering was die branddobbe 
al gauw 10 tot 12 meter in het vierkant en 
ook wel 2 ½ meter diep. Ook de sloot was 
zeker 2 meter diep, maar ik betwijfel of er 
wel 50 centimeter water in stond. Er moest 
dus veel grond verzet worden om de kuil 
van water te voorzien.

En dan te bedenken dat er in ons gebied 
meer branddobbes zijn geweest. Bij 
Roderwolderweg 31

(Oeds Keizer) zijn de contouren nog vaag 
te zien. Ook op Sandebuur was een dobbe. 
En wie weet op nog wel meer plaatsen. Of 
ze, in geval van nood, voldoende water 
leverden is zeer de vraag.
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Café het Rode Hert

Tijdens onze zomerstop gingen er heel wat 
verhalen de ronde. Leuk om de verhalen 
zelf af en toe ook te horen zodat we op de 
hoogte blijven van onze wereldreis en dat 
de kroeg verkocht is……….

We hebben in juni een week bij de Moezel 
gefietst en gaan eind september nog een 
week. Marga is ‘gewoon’ aan het werk 
geweest in Drachten en ik heb me bezig-
gehouden met mantelzorgen, onderhoud 
pand en tuin en ik ben wat vaker naar ‘het 
zuiden’ geweest. Eind augustus na 23 jaar 
weer een keer naar de Brabantse Dag in 
Heeze geweest met een prachtige optocht. 
We hebben genoten van onze tuin en de 
vrije weekenden. De kroeg is voor zover 
wij weten nog niet verkocht. Ondertussen 
is de agenda vanaf oktober weer gevuld 
met activiteiten. De vaste activiteiten 
zoals het biljarten op dinsdag- en vrijdag-
avond, het frouluuscafé, toneelvereniging 
Woldbloem, de vrouwenvereniging, de 
kunstenaarssociëteit, klaverjassen en 
sjoelen maar ook het biljarttoernooi om de 
Wolmer Bokaal in november en activitei-
ten van de Culturele Driehoek met o.a. een 
circusworkshop voor kinderen 9 oktober. 
Voor meer over activiteiten kijk op onze 
website www.cafehetrodehert.nl/agenda

Op de biljartavonden is het café ook 
geopend voor “niet biljarters” dus iedereen 
die zin heeft even zijn huis uit te gaan is 
van harte welkom.

Klaverjassen en sjoelen
Café Het Rode Hert seizoen 2016-2017
Voor alle inwoners van Roderwolde/
Foxwolde e.o.

Kom gezellig klaverjassen of sjoelen in 
Café het Rode Hert!

Op 29 oktober, 26 november, 21 januari 
en 25 februari wordt er weer gestreden 
om de wisselbekers die nu bij Reinder 
Lanting(klaverjassen) en bij Wim 
Venekamp (sjoelen), de trotse winnaars 
van het vorig seizoen, staan te glim-
men. De vierde avond wordt de eindstand 
bepaald. De hoogste scores van drie avon-
den bepalen de eindstand. Dus ook na een 
keer afwezigheid zijn er nog kansen om 
de prachtige wisselbeker te winnen. De 
laatste avond is er voor iedereen een mooie 
prijs. De winnaars van de avond gaan ook 
niet met lege handen naar huis...

Jannie en Henk Buring willen ook dit 
seizoen de wedstrijdleiding weer op zich 
nemen. De inleg voor 4 avonden is € 10,00.

Tot ziens op zaterdag 29 oktober. Om 19.30 
uur starten we met kaarten en sjoelen.

Frouluuscafé
Vrijdag 7 oktober om 17.00 uur starten 
we weer met het Frouluuscafé in Café het 
Rode Hert.

Iedere eerste vrijdag van de maand tot 
en met april is er het frouluuscafé voor 

een gezellige 
borrel(praat).

Wij hopen dat ook 
dit seizoen de frou-
luus weer massaal 
toestromen.
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Culturele driehoek

‘DE KAMER’ , zondag 
9 oktober om 15.00 
uur in de Jacobskerk

Een bijzondere 
productie door het 
Meriam de Korte 
ensemble. De kerk 
van Roderwolde 
vormt het podium 
voor een bijzondere 
muziek dans tekst installatie geïnspireerd 
op schilderijen van Edvard Munch. 

Wat kunnen we verwachten? 'Een zange-
res die zich sluimerend voortbeweegt, de 
accordeon die met zijn gemene tanden 
aan het gordijn knabbelt, terwijl dans 
en percussie de schoonheid van het ver-
driet zichtbaar maakt’. Het Ensemble zal 
zich naast het repertoire van Arvo Pärt, 
Barisons, Lundquist en Alfven bedienen 
van moderne gedichten en stapelklanken.  

Initiatiefneemster Meriam de Korte geeft 
daarmee de muren, nissen en de vloeren 
van de kerk de betekenis van tegenspeler 
nu ingezet door Jan Kerkhof’s  nieuwste 
tekstwerk: De Kamer.

Dans, Linda van Biljouw, Feline 
Bentvelzen; Percussionist, Ruud Roelofsen; 
Klassiek Accordeon, Jacqueline Lenderink; 
Alt-mezzo, Meriam de Korte

Na afloop wordt u een drankje aangeboden 
in het café. Entree Gratis. Deze voorstel-
ling is mogelijk gemaakt door 

Workshop Santelli voor kinderen vanaf groep 
3, zondag 9 oktober, 15.00 uur in Het Rode 
Hert, in het kader van Oktober Kindermaand
De Culturele Driehoek Roderwolde 
organiseert in samenwerking met de 
activiteitenladder van de Buitenschoolse 
opvang Roderwolde een Workshop 
Algemene Circus technieken van 15.00uur 
tot ongeveer 16.30 uur.

Kinderen 
(vanaf groep 
3) kunnen via 
de workshop 
van Santelli 
kennismaken 
met circus 
technieken.

In een cir-
cus workshop 
komen verschillende technieken aan 
bod, zoals jongleren, rola rola, acrobatiek, 
kogellopen, diabolo, éénwiel fietsen, koord 
dansen, bordjes draaien en piramides 
bouwen. Santelli zorgt voor materiaal en 
circus kostuums. 

Maximaal 24 kinderen, leeftijdsgroep 
vanaf groep 3

Voor meer informatie bij de buitenschoolse 
opvang of bij Café het Rode Hert.



U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

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

Hoofdstraat 38, 
9321 CG   Peize, 

050 - 5032451

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

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

www.esthervandijk.eu

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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Zondag 13 november 2016 15.00 uur Café het Rode Hert 
Pot, Baumgarten & Friends  

De muziek van Pot, Baumgarten & Friends is een heerlijke mix van 
jazz, subtropische volksmuziek en klassieke muziek. 

 Eigenzinnige, originele composities gespeeld door geweldige  
muzikanten. Luistermuziek waarbij het publiek op het puntje van 
de stoel zit om te genieten van frisse, zonnige klanken en pittige 

improvisaties of juist ontspannen genieten van  
zuidelijke melancholie.  

 

Peter Pot, diatonische accordeon 
Philip Baumgarten, contrabas 

Leonieke Vermeer, piano  
Lotte van Veldhoven, cello  

René van Astenrode, vibrafoon en percussie 

  
Zondag  26 februari 2017 15.00 uur Jacobskerk 

Kamerkoor Peize , dirigent Cees Leurs 
Met een licht en verrassend programma van  

op muziek gezette Nederlandse en Engelse gedichten  
van o.a. Rutger Kopland en William Shakespeare  

 
Zondag 5 maart 2017 15.00 uur Molen Woldzigt 

Meert Moand, Dialect Moand  
Martin Korthuis, liedjes zanger 

Willem Tjebbe Oostenbrink, dichter 
Martin Korthuis brengt zijn liedjes in het Gronings.  
Zij gaan over alles wat ons menselijk bestaan maakt. 

Willem Tjebbe Oostenbrink zijn poëzie ademt warmte, humor,  
liefde voor de taal en cultuur, op het eerste oog verbonden met zijn 

geboortegrond, het Groninger Westerkwartier, maar bij nadere  
beschouwing breder, universeler.  

 
 

Kaarten in de voorverkoop á € 9,00 
(tenzij anders aangegeven) 4 weken voor het concert 

verkrijgbaar bij: 
Boekhandel Daan Nijman  

Heerestraat 87, Roden 
 

Reserveren via de website is ook mogelijk. 
www.cafehetrodehert.nl/reserveren-kaarten 

 
Uitgebreide informatie over het jaarprogramma, 

eventuele wijzigingen of nieuwe activiteiten 
vindt u op onze website 

www.cultureledriehoekroderwolde.webxpress.nl 
 

Café het Rode Hert 
Hoofdstraat 32, 

9315 PC Roderwolde 
Telefoon 050-5034238 

cultureledriehoekroderwolde@outlook.com 

PROGRAMMA 2016-2017 

Zondag 9 oktober 2016 15.00 uur Jacobskerk 
Ensemble Meriam de Korte  

De kerk van Roderwolde vormt het podium voor 
een bijzondere muziek dans tekst installatie 

 geïnspireerd op schilderijen van Edvard Munch.  
Wat kunnen we verwachten? 'Een zangeres die zich  
sluimerend voortbeweegt, de accordeon die met zijn  

gemene tanden aan het gordijn knabbelt, terwijl dans en  
percussie de schoonheid van het verdriet zichtbaar maakt’. 
Het Ensemble zal zich naast het repertoire van Arvo Pärt,  

Barisons, Lundquist en Alfven bedienen van moderne  
gedichten en stapelklanken.   

 
Initiatiefneemster Meriam de Korte geeft daarmee  

de muren, nissen en de vloeren van de kerk de betekenis  
van tegenspeler nu ingezet door Jan Kerkhof’s  

nieuwste tekstwerk: De Kamer. 
 

Dans, Linda van Biljouw, Feline Bentvelzen 
Percussionist, Ruud Roelofsen 

Klassiek Accordeon, Jacqueline Lenderink 
Alt-mezzo, Meriam de Korte 

 
De start van het cultureel seizoen .  

Entree gratis  
Na afloop wordt u een drankje aangeboden in het café  

 
 
 
 

 

Zondag 9 oktober 2016 15.00 uur,  Café het Rode Hert 
Oktober Kindermaand : Workshop Circustechnieken  

Circus Santelli  
In samenwerking met de Activiteitenladder Roderwolde  

organiseert de Culturele Driehoek deze workshop die 
gegeven wordt door medewerkers van Circus Santelli. 

In de circusworkshop kunnen verschillende technieken aan bod 
komen, zoals jongleren, acrobatiek, kogellopen,  

diabolo, eenwiel fietsen, koorddansen, en piramides bouwen.  
Maximaal 24 kinderen, leeftijdsgroep vanaf groep 3 

 
Voor meer informatie Café Het Rode Hert 

 
Zondag 6 november 2016 15.00 uur, Jacobskerk  

Stabat Mater van Pergolesi 
 

Sjoukje Kooistra, sopraan  
Esther van Dijk, mezzosopraan 

Ter Cleef Strijkkwartet uit Haarlem  
 

Zij staan garant voor een ontroerende vertolking van 
 Pergolesi’s muzikale testament, zijn Stabat Mater.  

Dit is zonder twijfel de bekendste onder de vele versies.  
Het werk blijft eeuwig jong en geïnspireerd en we kunnen het dan 

ook niet vaak genoeg horen. 
 
 

PROGRAMMA 2016-2017 
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Op het moment dat ik dit stukje schrijf, is het buiten bijna tropisch, maar toch, doordat de 
dagen steeds korter worden, merk je dat de zomer ten einde loopt. De bladeren beginnen 
weer te verkleuren en berk en els beginnen hun blad al te verliezen. Er bloeit niet zoveel 
meer en veel vogels (zogenaamde zomergasten, zoals zwaluw, kievit, grutto en koekoek) 
maken zich klaar om te vertrekken of zijn al vertrokken naar zuidelijker streken. 

Er zijn ook een groot aantal vogelsoorten die de zomerperiode (de broedtijd) doorbrengen 
in Noord-Europa en naar het zuiden trekken, soms tot het zuiden van Afrika, voor ons 
land zijn dat dan doortrekkers.

Een trekvogel die ook in Noord-Nederland broedt (Fochteloërveen): De Kraanvogel

Geen trekvogel trekt over zo’n grote afstand als de Noordse 
Stern. Na een korte broedtijd in het noordelijke poolgebied, 
waar de lange zomerdag veel tijd geeft kleine visjes te ver-
schalken, trekt de vogel naar het zuiden. Noordse sternen 
die bijvoorbeeld in Noordelijk Amerika en Groenland broe-
den, trekken in kleine groepjes over de Atlantische Oceaan 
naar Europa, verder langs de kusten naar West- en Zuid-
Afrika tot aan de rand van het pakijs bij de Zuidpool. De 
noordelijkste vertegenwoordigers van de soort moeten daar-
voor jaarlijks een reis maken van tweemaal 17.000 kilometer. h
Noordse Stern
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Noordse Sterns zijn soms in ons gebied waar te nemen, maar veel vaker zien we hier een 
sterk verwante soort: het Visdiefje. Het enig zichtbare onderscheid met de noordse stern 
is het zwarte uiteinde van de snavel. De visdiefjes die in ons gebied broeden, leggen in het 
voor- en najaar ook een respectabele afstand af. Weliswaar niet zo gigantisch als het “zusje” 
de noordse stern, maar toch is de halfjaarlijkse reis naar West- Afrika ook een fikse tocht. 

Deze zomer hebben we in De Onlanden een aantal bijzondere varianten van de sternen-
familie waar kunnen nemen. Bij het Eelderdiepje verbleef een hele tijd een groep Zwarte 
Sternen. Ook de Witwangstern is er gezien. Vrij zeldzame soorten die je hier vroeger eigen-
lijk nooit zag. 

Het zijn in De Onlanden vooral de diverse ganzensoorten die als trekvogels het gebied een 
deel van het jaar (vnl. winter) bevolken. Daarover heb ik vaker geschreven. 

Naast deze wintergasten en de genoemde zomergasten, zijn er ook nog de standvogels, 
vogels die het hele jaar in hetzelfde gebied blijven. Er zijn vogels waarvan we dènken dat ze 
hier het hele jaar rondhangen, maar dat is soms niet het geval. Bij de roodborstjes bijvoor-
beeld, trekken sommige exemplaren die hier zomers broeden ’s winters naar het zuiden, 
terwijl Scandinavische roodborstjes dan hier overwinteren. Ook bij vinken en mezen is dat 
vaak het geval.

Wie begin september regelmatig via de Hooiweg naar Groningen reed, heeft bij de mij-
merbank vast wel een tijdje een groepje vogelaars gezien met grote telescoopkijkers en 
fototoestellen met enorme lenzen. Waar keken ze naar? Zonder twijfel ging dat om een 
vrij zeldzame roofvogel, de Visarend. Weliswaar is de visarend niet zo imposant als de 
Zeearend, die in het Lauwersmeergebied broedt, maar zijn vleugelspanwijdte van ruim 
anderhalve meter mag er ook zijn.                                

Visarend

Johan en Kitty (Sandebuur 22, bij de Hooiweg) hadden het 
geluk dat deze bijzondere vogel vlak bij hun huis in het land 
neerstreek. Natuurlijk heb je dan net niet je goeie camera 
paraat, dan maar snel met de telefoon. De foto boven is dan 
ook helaas niet door Johan gemaakt. 

Of de visarend al broedt in ons land is nog niet duidelijk, 
maar omdat hij steeds vaker wordt gespot, zal dat vast bin-
nenkort gebeuren.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Wat hebben we allemaal beleefd in de zomermaanden?
Dirk Magré en Wilma Bruin

Natuurlijk zijn we ook in de zomer-
maanden gewoon doorgegaan met onze 
vaste eerste zaterdag van de maand: 
Demonstratie olieslaan. en daarnaast nog 
twee keer een extra avond olieslaan op de 
woensdagavonden 27 juli en 17 augustus.
Zoals eerder aangegeven zijn we nu zelf 
verantwoordelijk voor het onderhoud van 
het terrein voor de molen. Al twee keer, op 
18 juni en 5 augustus is een aantal vrij-
willigers druk geweest met heg snoeien, 
graskanten afsteken en ook zo veel moge-
lijk het onkruid onder de heg verwijderen. 
Het gras wordt nu wekelijks gemaaid (in 
plaats van eens in de twee à drie weken. 
Dat resulteert in een betere en dichtere 
zode. Op 22 juli zouden we voor de molen 
een stempelpost hebben voor de Drentse 
fiets4daagse (startplaats Norg).  Dat werd 
op een laat moment geannuleerd. We 
hebben dus alleen maar hoeven/kunnen 
kijken naar de fietsers die voor de molen 
langs kwamen rijden.

Zomermarkt
Op 14 augustus was de jaarlijkse zomer-
markt (organisatie De Meulenkaomer) 
voor de molen. Het was weer gezellig druk. 
Deze dag werd ook de gehele dag olie 
geslagen en mochten we aan 89 betalende 

bezoekers uitleg geven over dit unieke 
proces.

Drentse Molendag
Op 27 augustus was de Drentse Molendag. 
Ooit in het leven geroepen (altijd de vierde 
zaterdag van augustus) om molenaars 
uit andere provincies de gelegenheid te 
geven een serie molens in Drenthe te 
bezoeken. Nu meer een extra mogelijk-
heid om de molens onder de aandacht 
van het publiek te brengen. Ook deze dag 
werd weer de hele dag olie geslagen. Deze 
dag waren er 20 kaartjes verkocht en een 
hebben we onbekend aantal gratis bezoe-
kers ontvangen (molenaars van het Gilde 
van Vrijwillige Molenaars hebben gratis 
toegang).

Open Monumentendagen
Deze zijn traditie getrouw het tweede 
weekend van september. Dit jaar dus de 
10-de  en de 11-de. Op zondag was tege-
lijk de Rowolmer Fair. Dit zijn de enige 
twee dagen waarop de toegang tot ons 
Rijksmonument gratis is. We hebben zo 
goed mogelijk bijgehouden hoeveel men-
sen een bezoek hebben gebracht aan de 
molen: Op zaterdag waren dat er 99 en op 
zondag 236! Voor de olieslagers altijd leuk 
om veel belangstellenden uitleg te geven 
over dit ambachtelijke proces. Het was 
prachtig (heet!) weer. Helaas liet de wind 
het een beetje afweten. De wieken draai-
den wel (op zondag een heel klein beetje), 
maar dat gaf onvoldoende kracht. De elek-
tromotor heeft beide dagen dan ook weer 
goede diensten geleverd.

Op zondag brak een van de aandrijfriemen. 
De reparatie duurde ongeveer een uur. Dat 
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betekende dus dat er toen ook geen olie 
werd geslagen. De vrijwilligers hebben dat 
opgelost door de bezoekers uitgebreid uit-
leg te geven over het proces en ze ook even 
bij de kantstenen toe te laten (uitgesloten 
wanneer alles staat te draaien).

Einde zomerseizoen 2016
Op 17 september is de seizoensluiting van 
molen en Meulenkaomer. Diezelfde avond 
heeft Woldzigt zijn jaarlijkse en vrijwilli-
gersavond (met barbecue).

Wandeling Drentse Landschap
Op zondag 18 september organiseert het 
Drentse Landschap een wandeling over 
de Zuidermaden en De Kleibosch onder 
leiding van Wil Schröder en Jan Beuving 
(ui Roden). Start- en eindpunt van deze 
wandeling is de molen (ook al zijn we al 
gesloten).

Groepenbezoek
Wilt u met een groep een bezoek aan de 
molen brengen, dan is daarover in het alge-
meen ook buiten het seizoen een afspraak 
te maken!

Onderhoud hagen graskanten
We hebben contact gehad met 
Zorgboerderij Achtersewold te Peize 
(Albert Boelens). Voor zijn pupillen is het 
een welkome afwisseling om eens ergens 
anders aan de slag te gaan. Elke 14 dagen 
komen ze ons een deel van het werk aan 
onderhoud van het terrein voor de molen 
uit handen nemen. De heg wordt bijge-
houden; het onkruid onder de heg wordt 
gewied; de graskanten worden afgestoken 
en zo nog wat voorkomende werkzaamhe-
den. We zijn hier fantastisch mee geholpen 
en zo zijn twee partijen tevreden met deze 
afspraak.

Nieuw product?
Tijdens de avondsessie olieslaan was 
er tegelijkertijd een overleg met Jermo 
Tappel van Het Drentse Landschap, Niels 
Scherrenberg van Vliegenthart (natuur-
lijke houtveredelingsmiddelen onder het 
merk Lacq) en een aantal mensen van 
Stichting Olie- en Korenmolen Woldzigt. 
Gesproken werd over de mogelijkheid een 
hoeveelheid “Natuleum” te produceren 
van de lijnolie van Woldzigt.

Vliegenthart heeft 155 liter van onze olie 
nodig om daar 200 liter van dit product 
mee te maken. Het Drentse Landschap 
toonde zich zeer geïnteresseerd als op 
deze manier een product kan worden 
gemaakt waar uitsluitend Woldzigt lijnolie 
in is verwerkt (de overige 45 liter betreft 
de toevoegingen die nodig zijn om er de 
natuleum van te maken). Besloten is om 
hier mee aan de slag te gaan. Inmiddels 
hebben we 8 lege 20 liter blikken ont-
vangen om de olie in op te slaan en zodra 
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we de benodigde voorraad hebben, naar 
Vliegenthart te brengen.

Lacq Natuleum is een ambachtelijk 
gestookt product dat bestaat uit natuurlijke 
wassen, harsen en oliën voor een sublieme 
bescherming van uw buitenhout. Het blijft 
lange tijd flexibel, penetreert zeer goed in 
de meeste houtsoorten en heeft een uitste-
kend vochtwerend vermogen. Het heeft 
een natuurlijke diep bruin /zwarte kleur. 
Doordat Natuleum geen vluchtige oplos-
middelen bevat, vindt er geen verlies door 
verdamping plaats en blijft er na verwer-
king 100 % materiaal op het hout achter. 
Naar verwachting wordt het geleverd in 
blikken van 2,5 liter (verkoopprijs € 50,28).

Natuleum is een vervanger voor 
Carboleum of teer. Door de samenstelling 
is het echter niet schadelijk voor mens en 
milieu. Het kan over de oude Carboleum of 
teer laag heen worden gesmeerd.

Natuleum droogt erg langzaam zodat het 
diep in het hout kan trekken voor optimale 
bescherming. Houd rekening met een 
droogtijd van 2 dagen. Overschilderbaar 
na volledige droging. Een liter Natuleum is 
goed voor ongeveer 6m2.

Activiteiten de komende tijd
h Op zaterdag 1 oktober 13:30 - 16:30 uur 

is er weer onze maandelijkse demon-
stratie olieslaan.
h  Op woensdag 12 oktober: 13:30 - 16:30 

uur is de molen geopend voor publiek 
(ook voor je lijnolie, hardhoutolie, meel 
en pannenkoekmix aankopen).
h  Op zaterdag 5 november 13:30 - 16:30 

uur ook weer onze maandelijkse 
demonstratie olieslaan.

Wil je tussendoor producten van de 
molen afnemen, bel of mail even naar 

de molenaar: tel: 050 - 5032198 (bij 
afwezigheid boodschap inspreken en je 
telefoonnummer er bij)

email: info@woldzigt-roderwolde.nl; Zie 
ook de website: www.woldzigt-roderwolde.
nl)

RECEPT VAN DE MAAND

Aardbeiendessert met 
vanillevla en zure room

Dit keer een heel lekker en makkelijk toe-
tje voor 4 personen.
250 gr. aardbeien
1 à 2 eetlepels basterdsuiker
8 volkoren biscuitjes
¼ liter vanillevla
1/8 liter zure room
1 eetlepel sinaasappelmarmerlade of 
aardbeienjam.

Maak de aardbeien schoon, houd 4 mooie 
exemplaren achter en pureer de rest met 
de basterdsuiker naar smaak. Verkruimel 
de koekjes, verdeel de helft van het koek-
kruim over 4 hoge glazen. Klop de vla , 
zure room en de marmerlade (of jam) door 
elkaar.

Verdeel de helft van de aardbeienpuree 
over de glazen en daarover de helft van het 
vlamengsel.

Herhaal de drie laagjes en garneer met de 
achtergehouden aardbeien.
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COLUMN

Ondertussen, in Roderwolde…
Henk van Kalken

… gaat alles gewoon door in ons mooie 
dorpje. Een bekende inwoner ging laatst 
wat al te gehaast van het dak af (alles 
gelukkig goed met hem) en de Kop Breed 
doet aan snelheidsbeperking, helaas. Dat 
geldt niet altijd voor het verkeer. 

Hoewel allesbehalve een braverik zijnde, 
hierbij nog maar eens wat redenen om je 
aan de beperking van de snelheid tot 30 
km per uur te houden. Zo’n berichtje in 
de krant of op de tv van een peuter van 
drie die in een woonwijk door iemand met 
haast werd doodgereden doet niemand ook 
maar een klein beetje minder hard rijden. 

Waarom zouden we ons aan die snelheids-
limiet moeten houden? De veiligheid van 
spelende en fietsende kinderen en burgers 
in elke leeftijdscategorie lijkt mij een in het 
oog springende reden. Hetzelfde geldt voor 
loslopende katten, zelfs als je niet van kat-
ten houdt.  Je wilt de baasjes het verdriet 
toch niet aandoen om hun lievelingen van 
de straat te moeten oprapen? 

Lawaai, ook wel een goeie. En minder 
uitstoot van uitlaatgas, beter voor de 
gezondheid en milieu.

Ik woon zelf in een bocht aan de 
Hansenkamp in ons dorp en hou wel 
eens mijn hart vast als ik mijn  buurkin-
deren op hun fietsjes de bocht om zie 
komen. Sluipverkeer, maar – helaas – ook 
Rowolmers die misschien bang zijn drie 
minuten van het leven te missen. Soms 
komt onnadenkendheid dicht in de buurt 
van misdaad – en de onbedoeldheid maakt 
de misdaad niet kleiner of strekt de ouders 
of de baasjes tot troost als het misgaat. 

DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Hej ok geneuten van de Qlympische 
Speulen? Of bej der niet in geïnteres-
seerd? Ik heb der wal naor keken, want 
ik bin sportliefhebber. Hoewel ik der 
van te veuren niet zo’n hoge pet van 
op had. Het leek der ok alles op, dat de 
Brazilianen de accommedaoties  niet 
op tied klaor hadden. Gelukkig veur de 
sporters is het, toch nog goud kommen.                                                                                          
Der bint aaltied verwachtingen veur zo’n 
evenement. De doelstelling van het IOC-
NSF was 20 + 1 medaille veur Nederland. 
Dat is net niet bereikt. Heb wej het dan 
niet goud daon?

Ik vind van wal. As der over de hiele 
wereld gerekend, maor tien landen bint die 
meer medailles haolt hebt as wej, dan hebt 
wej het geweldig daon as klein landtien. 
Al die teams, die het net niet redt hebt, 
maor met een minimaol verschil op het 
allerleste moment de strijd verleuren en 
op de vierde plaots beland bint, hebt veur 
mej ok een medaille haolt. Leifst tien keer 
eindigden wej op de vierde plaots. En ok 
alle atleten en ruiters, die op ein of twei-
honderdste van un seconde het net niet 
haolden, mucht ok ein hebben.

As we toch an’t oetdeilen bint, dan verdei-
nen eigenluk alle sporters van ons land die 
metan daon hebt, allemaol wel ein. As je 
heurt, wat ze der in de aofgelopen jaoren 
allemaol veur daon en laoten hebt, um 
zover te kommen, dan is het heil makke-
luk ze aof te serveren, wanneer je zölf met 
de luie kont op de bank zit te kieken naor 
heur prestaoties op de tv. Veur mej bint het 
allemaol helden. En ik zul zeggen sporters, 
aj der nog steeds plezier in hebt: Op naor 
Tokio.



Acties van bezorgde omwonenden, inci-
dentele snelheidscontroles, het lijken 
symptoombestrijdende maatregelen. 

Hoe zouden we de volgende boodschap, 
in enigszins beschaafde vorm, maar niet 

minder krachtig, tussen de oren van 
snelheidsduivels kunnen krijgen: “Beste 
gehaaste sluipverkeerde en al dan niet 
inwonende snelheidsmaniak, hou je 
(zeer lelijk woord) eens aan de geldende 
snelheidsbeperkingen!” 

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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Floralia

Beste dorpsgenoten, 

Op zaterdag 29 oktober organiseert VOOOR de  Floralia, een leuk feestje voor het dorp, 
waar de kinderen spelletjes kunnen doen en waar je bij kunt kletsen met je dorpsgenoten. 

Wees dus welkom op 29 oktober! Vanaf 15:00uur is het feest.

Het thema is ‘onderwaterwereld’. Kom dus vooral verkleed als zeeanemoon of kreeft 
Sebastiaan, als koraalrif of als zo’n diepzeebeestje met een lichtje op z’n kop.

Natuurlijk er is volop kans om mooie prijzen te winnen met het rad van fortuin en vanaf 
half oktober komen de kinderen uit de hoogste groep bij u langs om loten te verkopen. Alle 
prijzen worden gesponsord door dorpsgenoten en opbrengst van de loterij is bedoeld om 
onze dorpsschool te steunen. Mocht je een prijs willen sponsoren, neem dan contact met 
ons op via Vooor.Roderwolde@gmail.com

Iedereen is welkom! We hopen jullie allemaal te zien op 29 oktober.

VOOOR (Vereniging Ondersteuning Openbaar Onderwijs Roderwolde) 
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INTERVIEW

Bertus en Willy Jansma 50 jaar getrouwd
Bert Blaauw

Op 12-08-1966 zijn Bertus en Willy 
Jansma in het gemeentehuis van Norg 
getrouwd. Het huwelijksfeest werd gevierd 
in café Kremer in Langelo. Ja, dat dorp had 
destijds 2 cafés. Het nu nog bestaande café 
Bralts was er toen ook al. Een feest, met 
alles der op en der aan, wat tot in de kleine 
uurtjes duurde.  Ze kunnen zich nog goed 
herinneren, dat het die dag bloedheet was. 
Er was tijdens het feest zoveel gedronken, 
dat de caféhouder opbiechtte, dat al het 
bier op was, toen ze de volgende dag de 
cadeaus gingen ophalen. Een huwelijksreis 
hebben ze niet gemaakt. Wel kon Bertus 
zich nog herinneren, dat hij nog een dag 
vrij had gehad.                                                                              

Het 50 jarige huwelijksfeest  hebben ze op 
hun eigen terrein gevierd. Een avond met 
de familie en een avond met vrienden en 
kennissen.                                                                                                                                   

Bertus leerde Willy op 17 jarige leeftijd 
kennen, toen die haar nicht met de auto 
naar de bus bracht. Zij was 18, want ze 
had haar rijbewijs gehaald. Daarna leer-
den ze elkaar beter kennen op de zondagse 
dansavonden in Roden en omgeving. Ook 
cafetaria Vos was een regelmatig trefpunt. 
Bertus was bevoorrecht, want omdat Willy 
een rijbewijs had, bracht zij hem naar huis, 
hoewel het normaal gesproken zo is, dat de 
jongen het meisje naar huis begeleid. De 
liefde was er echter niet minder om.                                                                                                                                             

Bertus werd geboren in Foxwolde in 
het huis wat toen bijna op dezelfde plek 
stond als die waar ze nu wonen. Hij had 
nog 2 broers en een zuster. Hij ging in 
Roderwolde naar de lagere school en kon 
toen naar de ULO. Dat was niet de school 

voor hem, want hij verkaste na 1 jaar al 
naar de Landbouwschool in Roden en 
voelde zich daar meer op zijn gemak.  In 
de tweede klas hield hij het echter al voor 
gezien en heeft verder ook geen opleiding 
gevolgd. Hij kon meteen aan het werk op 
het loonbedrijf van zijn vader. Dat beviel 
hem heel goed. Het was een goed lopend 
bedrijf, maar jammer genoeg had zijn 
vader hartklachten en is daar dan ook op 
57 jarige leeftijd aan overleden. Voor dat 
gebeurde, had hij het bedrijf al aan Bertus 
overgedaan. Die had het tij niet mee, want 
er gingen veel boeren over tot sanering en 
zo kwam er steeds minder werk. Er was 
zelfs een tijd geweest, dat er maar liefst 9 
hooipersen tegelijk aan de slag waren. 

Hij had prima medewerkers, maar helaas 
konden die niet blijven. Zijn broer Jan en 
hij gingen met z’n tweeën verder. Bertus 
moest wel diploma’s hebben en heeft toen 
in Duitsland de cursus Beroeps Goederen 
Vervoer gevolgd. Omdat hij dacht dat dat 
gemakkelijker was. Hoewel hij de taal niet 
machtig was, maar af en toe wel de Duitse 
televisie volgde en met behulp van iemand 
die Duits sprak, slaagde hij wel. Het 
diploma kon worden omgezet voor gebruik 
in Nederland en zo kon hij aan het werk 
voor het spoor. En dat doet hij tot volle 
tevredenheid nog steeds. 

Broer Jan richtte zich volledig op het wer-
ken met de kraan, waar hij een kei in was. 
Een noodlottig ongeval maakte helaas een 
eind aan deze samenwerking. Af en toe 
doet Bertus  nog wel klussen met de kraan, 
o.a. het in elkaar drukken van gestort 
afval in de containers van het brengsta-
tion van de gemeente Noordenveld en voor 
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particulieren. Op die manier kan er name-
lijk veel meer materiaal in gestort worden.                                                                                   

Willy werd geboren in Langelo op de boer-
derij van haar ouders. Ze ging daar op de 
lagere school en doorliep vervolgens de 
Huishoudschool. Daarna hielp ze gewoon 
mee met het werk op die boerderij. Na het 
huwelijk hielp ze ook mee in het loonbe-
drijf. Ze nam de telefoon aan, zorgde voor 
de koffie van de medewerkers en deed de 
boekhouding. Slecht kon ze tegen de  boze 
telefoontjes van de boeren, als die vonden 
dat ze weer eens niet snel genoeg aan de 
beurt kwamen. 

Natuurlijk ging er wel eens wat stuk en zat 
een en ander wel eens tegen, maar toen 
was er immers geen mobile telefoon, zodat 
het euvel meteen doorgegeven kon worden. 
En ook was het niet plezierig als ze pas na 
twaalf uur ’s avonds, als het druk was, voor 
Bertus nog eten moest koken. Maar over 
het algemeen hadden ze in die tijd goede 
boeren als klant en secure medewerkers in 
dienst.                                                                                                                            

Ze kregen twee dochters en hebben intus-
sen 3 kleinkinderen. Allemaal jongens, 
maar helaas zal het geslacht Jansma in 
deze tak toch uitsterven. Gelukkig hebben 
ze met z’n allen een goede band en dat is 
beiden heel wat waard.                                                                                                                             

Bertus heeft zich naast zijn drukke werk-
zaamheden ook  nog volop ingezet voor de 
samenleving. Hij is bestuurslid en voorzit-
ter geweest in Dorpsbelangen Roderwolde. 
Velen van ons zullen hem nog wel herin-
neren als de animator van de autocross, die 
Dorpsbelangen beslist geen windeieren 

heeft gelegd. Hij zat ook in het bestuur 
van de Stichting Molen Woldzigt. En niet 
te vergeten de IJsvereniging Roderwolde. 
Twee keer zelfs zijn er arresleewedstrijden 
op de ijsbaan georganiseerd, waarvoor hij 
en Roel van Zonneveld zich in zeer korte 
tijd het vuur uit de sloffen hebben gelopen. 
Ook dat zal bij velen van ons nog bekend 
zijn. Hobby’s heeft hij eigenlijk niet, 
maar is wel verguld van zijn mooie oude 
Chevrolet uit 1977, waarvoor hij zijn boot 
van de hand heeft gedaan.                                                                                      

Willy daarentegen heeft die wel. Ze mag 
graag tuinieren, lezen en puzzelen. Kleren 
maken deed ze graag. Ook voor de winkel 
van haar dochter vermaakte ze graag kle-
ren. En niet te vergeten, het oppassen op 
de kleinkinderen.                                                                                                                                 

Bertus geniet nog elke dag van zijn werk-
zaamheden en piekert er nog niet over om 
er mee te stoppen. En met twinkelende 
ogen voegt hij er nog aan toe :”Willy wil 
me ok elke dag nog niet in hoes hebben”.  
Hun wens is om nog zo lang mogelijk op 
deze plek te mogen blijven wonen in goede 
gezondheid en in goede harmonie met kin-
deren, kleinkinderen en vrienden.                                                                              
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INGEZONDEN

Maak je sterk voor MS
Nationaal MS Fonds

Collectanten gezocht!

Van 21 t/m 26 november organiseert het 
Nationaal MS Fonds de landelijke huis-
aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer 
duizenden collectanten met een collecte-
bus langs de deur om geld in te zamelen 
voor mensen met Multiple Sclerose (MS). 
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. 
Zo weten we nog niet waardoor MS ver-
oorzaakt wordt en hoe we het kunnen 
genezen.

De collecte is de belangrijkste bron van 
inkomsten voor het Nationaal MS Fonds. 
We ontvangen geen subsidies en zijn vol-
komen afhankelijk van donaties en giften. 
Door de collecte kunnen we ons werk 
blijven doen en investeren in innovatieve 
onderzoeken om MS te genezen.

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?

Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller 
te maken, zijn we op zoek naar nieuwe col-
lectanten en coördinatoren. Een avondje 
collecteren kost maar 2 uur van je tijd. 
Hou je van regelen en organiseren en heb 
je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan 
de slag als collecte-coördinator.

Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel aan. 
Samen maken we ons sterk tegen MS!

INGEZONDEN

Gezocht: gastoudergezin
Kidscasa

Voor een gezin met twee kinderen en één 
kindje op komst zoeken we per z.s.m. een 
gastouder in Roderwolde.  Het oudste 
kind gaat naar basisschool Het Palet en de 
jongste (op dinsdag) naar peuterspeelzaal 
Dreumes. De opvangdagen- en tijden zijn 
dinsdag en donderdag van 8.30 tot 17.30 
uur.

Algemene eisen: De gastouder moet
h beschikken over een afgeronde kind-

gerichte opleiding op minimaal 
MBO-niveau 2 Helpende Zorg en 
Welzijn. Een lijst met kwalificerende 
diploma’s is te vinden op de website van 
Kidscasa
h  enthousiast zijn en plezier hebben in 

het werken met kinderen
h  flexibel zijn, inzet tonen en een posi-

tieve instelling hebben
h  op een goede wijze om kunnen gaan 

met de belangen van de kinderen en 
hun ouders.
h op positieve wijze samen kunnen 

werken met het gastouderbureau 
en bereid zijn deel te nemen aan de 
nascholingsactiviteiten.

Wij bieden
h een veelzijdige functie waarin u uw 

werk met uw dagelijkse 
h bezigheden kunt combineren
h een vergoeding per kind per uur
h diverse nascholingsactiviteiten

De gastouders van Kidscasa vormen een 
hecht team waarin prettige onderlinge 
contacten en een goede samenwerking 
vanzelfsprekend zijn. De lijnen tussen het 
gastouderbureau en de gastouders zijn kort.                           
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Kidscasa Kinderopvang verzorgt  uw 
registratie in het Landelijk Register 
Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de medewerker van het 
gastouderbureau,  telefoonnummer 
050-5020244. 

U kunt een informatiepakket met 
inschrijfformulier vinden op de website of 
aanvragen bij:

Kidscasa Gastouderbureau, Postbus 
149, 9300 AC Roden of per e-mail: 
gob@kidscasa.nl

AANKONDIGING

Ben jij een pionier voor de regio?
Rabobank

Rabobank is op zoek naar pioniers voor 
de regio. Pioniers hebben ideeën om de 
leefomgeving te verrijken of de econo-
mie te versterken. Ideeën die écht het 
verschil gaan maken. Daarvoor lanceren 
we pioniersvoorderegio.nl. Een online 
crowdfunding en crowdsourcing (kennis 
en mankracht) platform waar initiatiefne-
mers hun idee kwijt kunnen. Dit platform 
biedt inwoners, verenigingen en stichtin-
gen en ondernemers uit de gemeente De 
Marne, Winsum, Zuidhorn, Grootegast,  
Marum, Leek en Noordenveld de kans om 
ideeën te realiseren.

Heb jij een goed idee die bijdraagt aan de 
leefbaarheid of economische ontwikkeling 
van je buurt, dorp of regio dan is Pioniers 
voor de Regio echt iets voor jou. Vanaf nu 
kan je meedoen via  pioniersvoorderegio.
nl.

Pioniers voor de regio is gelanceerd omdat 
we weten dat veel inwoners en onderne-
mers met mooie ideeën rondlopen om de 

leefomgeving te verrijken of de econo-
mie te versterken. Veelal onder de radar. 
Soms alleen, vaker met een kleine groep 
initiatiefnemers. We helpen graag om die 
ideeën te realiseren maar dan moeten we 
ze wel kunnen zien. Dit platform maakt 
dat zichtbaar.

De Rabobank ondersteunt de tien beste 
ideeën met kennis en een financiële bij-
drage. Beide zijn nodig om een idee om te 
zetten naar een concreet en haalbaar plan. 
Wil je graag meer weten of je aanmel-
den? Op pioniersvoorderegio.nl tref je alle 
informatie. Kom maar op met je idee!
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Dorpsagenda

zaterdag 1 oktober 2016   
Molen Woldzigt en Meulenkaomer: 
Oogstfeest en markt, 13.30-16.00 uur

zaterdag 1 oktober 2016   
Rowolmer Archief: Open Archief in de 
MFA van 10.00-12.00 

zaterdag 1 oktober 2016  
Dorpsbelangen: activiteiten 
voor winterprogramma voor 1 
oktober inleveren bij Silvia van 
der Meijs, Hoofdstraat 30 of op 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl

dinsdag 4 oktober 2016   
Kerk: koffie- en ontmoetingsochtend in 
het Jeugdgebouw 10.00-11.30 uur

vrijdag 7 oktober 2016 
Frouluuscafé in Het Rode Hert, vanaf 
17.00 uur

zaterdag 8 oktober 2016  
Tennisvereniging: junior-senior-toernooi 
met BBQ vanaf 15.00 uur

zondag 9 oktober 2016   
Tennisvereniging: slottoernooi senioren, 
aansluitend maaltijd

zondag 9 oktober 2016 
Kerk: Ensemble Meriam de Korte met ‘De 
Kamer’, vanaf 15.00 uur

zondag 9 oktober 2016 
Het rode hert: workshop circustechnieken 
circus Santelli, vanaf groep 3, 15.00 uur

woensdag 12 oktober 2016 
Vrouwenvereniging: Jannie Buring geeft 
uitleg over de fotoreportage van de 
Vrouwenvereniging

zaterdag 29 oktober 2016   
VOOOR: Floralia met als thema 
Onderwater-wereld, aanvang 15.00 uur

zaterdag 29 okotber 2016   
Cafe Het Rode Hert: kaarten en sjoelen, 
aanvang 19.30 uur

Colofon

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

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

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

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

verkoop en reparatie

van alle merken auto’s

(nieuw en gebruikt)

Voor al uw bloemen en planten,

rouw-, trouw- en bloemwerk

PLUS DE WEERD

HOOFDSTRAAT 5 - 9321 CB PEIZE

TEL.  050-5032489  -  FAX. 050-5032114

PLUS   - 

OPGETELD DE BESTE !   

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

TTransportweg 3 - 9301 ZXransportweg 3 - 9301 ZX RodenRoden

Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak: 

- koffie/thee met ons eigen gebak,

- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,

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

- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels

Dit alles bereid in onze eigen keuken

U kunt ons bellen voor een afspraak

Marga La Crois en Ancel ten Hoopen

Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

café HET RODE HERT

 
 

Hoofdstraat 32, Roderwolde 
050-5034238 

www.cafehetrodehert.nl 

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

Buiter Roden

alles 
onder 1 

dak
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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


