DORPS– EN SCHOOLKRANT
NUMMER 125
JAARGANG 14
OKTOBER 2016

 Rowolmer jeugd op acrobatische toer
 Palet krijgt Drents Veiligheids Label  Fietstoriënteringsrit geslaagd

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.
alles
onder 1

Transportweg
3 - 9301 ZX Roden
dak

Buiter Roden

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

café HET RODE HERT
Wij verzorgen voor groepen tot 150 personen op afspraak:
- koffie/thee met ons eigen gebak,
- koffietafel, lunch, broodbuffet, hightea, borrelgarnituur,
- warm- en/of koudbuffet, stamppotbuffet, hapjesbuffet,
- maaltijdsoepen, stoof- en ovenschotels
Dit alles bereid in onze eigen keuken
U kunt ons bellen voor een afspraak
Marga La Crois en Ancel ten Hoopen
Hoofdstraat 32, Roderwolde tel: 050-5034238
www.cafehetrodehert.nl

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

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Hoofdstraat 32, Roderwolde
050-5034238

www.cafehetrodehert.nl

Van de redactie

In dit nummer

Hella Balster

Als ik dit schrijf, geniet ik van wellicht de
laatste prachtige nazomerdag 2016. Wat
worden wij verwend door het weer !
De komende tijd kunt u uw oren eens flink
laten verwennen tijdens de muzikale uitvoeringen die 6, 12 en 13 november plaats
gaan vinden. Voor ieder wat wils, zou ik
haast zeggen, gelet op het brede muzikale
spectrum.
En als u uw oren weer wat rust wilt geven,
lees dan het nieuwe boek van onze vaste
columnist/ interviewer Henk van Kalken.
Op 12 november presenteert Henk zijn
boek bij Daan Nijman in Roden. We zien
elkaar aldaar.
Nu u de agenda toch al gepakt heeft, noteer
even dat u zaterdag 29 oktober op de
Floralia bent, praten we dan even bij.
In deze Wôlmer stelt onze nieuwe dominee zich aan ons voor, met oog en oor voor
iedereen.
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Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12
9301 ZS Roden
Tel. 050 - 501 86 84
Het juiste adres voor alle autoreparaties;
specialist in APK-keuringen (reeds vanaf
� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)


 

  

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

Uitkijktoren in de Onlanden
Nadat de bouw van een futuristische uitkijktoren in de Onlanden in 2011, wegens
veel te hoge kosten niet doorging, lijkt het
er nu op, dat er een andere gaat komen.
De bouwplannen zijn nu geraamd op een
half miljoen. De gemeenten Groningen en
Noordenveld, de Regio Groningen – Assen
en een Particulier Fonds zouden hieraan mee willen werken en het ontwerp is
van Ateliereen Architecten uit Eindhoven.
Op zich lijkt het een goede gedachte om
vanaf zo’n toren een goed overzicht over
het natuurgebied te hebben. En het staat
buiten kijf, dat er genoeg te zien valt in de
Onlanden. De plek waar de toren komt zou
voor mensen die slecht ter been zijn met
de auto bereikbaar moeten zijn, maar om
het autoverkeer te ontmoedigen komt er
slechts voor 15 auto’s een parkeerplaats.
Natuurlijk zijn er o.a. d.m.v. ingezonden stukken en uitspraken van
politieke partijen al de nodige bezwaren tegen de bouw ingebracht.
Het is inmiddels wel duidelijk geworden,
dat Natuurmonumenten voorstander van
de bouw is, maar er zelf geen cent aan wil
uitgeven.
Fietsoriënteringstocht Dorpsbelangen
Aan de fietsoriënteringstocht van
Dorpsbelangen namen dit jaar een dertigtal personen deel. De tocht, die weer op
een voortreffelijke manier was uitgezet
door Willem van der Velde startte bij café
Scheepstra en leidde door Roden, Nieuw
Roden, Leek, Tolbert en via Nienoord
terug naar Foxwolde. Willem had weer
de nodige instinkers in de tocht verwerkt,
hetgeen leidde tot het nodige speurwerk en
zelfs tot opgave van enkele deelnemers.

De poedelprijs was voor Jeroen, Magna en
de kinderen. Helaas konden ze bij binnenkomst aan de finish hun deelnemerskaart
voor de scores niet inleveren, omdat één
van de kinderen die onderweg had laten
waaien.
De winnaars waren Hindrik en Dieneke
Schuiling.
Namens de redactie: “Van harte
gefeliciteerd”.
Verkeersveiligheid label voor obs Het Palet
Onze felicitaties gaan ook naar obs Het
Palet. Wethouder Auwema overhandigde
de school het Drents Veiligheidslabel,
door die aan de muur van de school te
bevestigen.
DVL is een kwaliteitsmerk voor basisscholen, die verkeersveiligheid een plaats
geven.
Naast het team moet samen met een
verkeersouder, in dit geval Karin Belga,
een activiteitenplan gemaakt worden
die de school uitvoert. Het houdt o.a.
in, dat er een Project Dode Hoek wordt
gedaan, fietscontroles voor groep 5 t/m
8 worden uitgevoerd, op school met een
verkeersmethode wordt gewerkt en er
praktische verkeerslessen worden gegeven.
Aan alle voorwaarden werd voldaan en
kan de school met dit “keurmerk” weer
goed meedoen.
Start bouw woning Hoofdstraat 1b
Met het storten van de fundering is
begonnen met de bouw van de woning
op perceel Hoofdstraat 1b. Hierdoor
zal er straks bij het binnen rijden van
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Roderwolde het dorp een ander aangezicht
komen. Maar ook dat zal op den duur wel
weer vertrouwd worden.

Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Uitreiking Drents Verkeersveiligheids Label

Fotowedstrijd NRC
Tea Hoven uit Foxwolde heeft een prachtige foto ingezonden van het mooie
Kleibosch naar de NRC-fotowedstrijd. Op
dit moment staat ze op de 2e plaats en is
ze bezig om nog meer stemmen te verzamelen. Wilt u haar een handje helpen, dan
kan dat door ook op haar foto te stemmen.

Redactienieuws
Schrijfwedstrijd WÔLMER
Voor onze verhalenwedstrijd ontvingen
wij in de categorie jeugd van de basisschool maar liefst negen inzendingen. In
de andere leeftijdscategorie werd één
mooi verhaal ingestuurd.

De afgelopen 2 jaren hebben we extra aandacht geschonken aan verkeerslessen in
en om de school. Er is door directeur Erik
Beumer en het team, in samenwerking met
verkeersouder Karin Belga, een activiteitenplan opgesteld voor verkeer. Activiteiten
die onder andere een vast onderdeel van het
verkeersplan zijn: project Dode hoek voor
groep 8, de fietsencontrole voor groep 5 t/m8,
het werken met een methode voor verkeer en
het geven van praktische verkeerslessen. Er
is gebleken dat de school heeft voldaan aan
de eisen om het Drents Verkeersveiligheids
Label te krijgen. Het is door de wethouder
persoonlijk (onder luid applaus) aan de muur
gehangen.

De jury gaat al deze verhalen lezen en
beoordelen. De uitslag wordt bekendgemaakt in de Wôlmer van november. De
winnende verhalen zullen dan ook in deze
Wôlmer worden geplaatst.
Wij wachten met spanning af!
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Het DVL is een kwaliteitskeurmerk voor
basisscholen die verkeersveiligheid een
vaste plaats geven in hun schoolbeleid.

Floralia
De jaarlijkse Floralia vindt plaats op
29 oktober 2016. Het thema is dit jaar
“Onderwaterwereld”. Deze activiteit wordt
georganiseerd door VOOOR. U bent uiteraard weer van harte welkom! Vanaf 24
oktober zullen de kinderen van groep
6/7/8 langs de deuren gaan om loten te
verkopen voor de verloting. U koopt toch
ook?

Onderbouw
Foto’sHarriët Middendorp

Elektronische bel
Net voor het begin van de herfstvakantie is er bij de ingang van de school een
elektronische bel opgehangen. Hiermee
is het team erg blij, want op deze manier
is het voor kinderen, ouders én leerkrachten duidelijk wanneer we gaan beginnen.
Bovendien zorgt deze bel ervoor dat we
iedere dag op het juiste tijdstip kunnen
beginnen. We hopen de bel zo snel mogelijk na de vakantie in gebruik te kunnen
nemen. ’s Ochtends laten we de bel gaan
om 8.25u, zodat de lessen direct om 8.30u
kunnen beginnen. Daarnaast zal de bel
gaan om 10.30u en 12.30u wanneer de
pauzes zijn afgelopen.
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Koos Vrieling Boomkwekerij
Tuincentrum
Hovenierswerken
Achtersteweg 4, 9315 TA Roderwolde

Ook voor aanleg en
onderhoud uitgevoerd door
vakbekwaam hoveniers!

www.koosvrieling.nl

Wolter van der Veen
Timmer- & Onderhoudsbedrijf

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

Altenaweg 1, 9321 XG Peize Tel. 06- 12 504 492
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Garagebedrijf Hilberts
Produktieweg 12
9301 ZS Roden
Tel. 050 - 501 86 84
Het juiste adres voor alle autoreparaties;
specialist in APK-keuringen (reeds vanaf
� 40,00 incl. Dieselmotoren toeslag)

Belga’s Internationaal Transport v.o.f.

Transportweg 3 - 9301 ZX Roden

Middenbouw

2honden 3katten
1konijn 2cavija s
De honden die heten Sam en Sky de oudste
is Sam en de jonkste is Sky Sam is 4 jaar SK
Carsten

Puk en zoetje
De zus van mijn poes

Kasper Eldering (groep 5)

De 5 poezen

Puk en zoetje zijn hele lieve poesen vaak
denken
Ze dat ze iets te kort komen maar het zijn
hele lieve
Poesjes zoetje is een gewone huiskat en puk
is
Een kater en een siamees vaak proberen de
Katten de bak met voer open te maken
Maar het blijven lieve katjes en ze zijn
Heel cute en hun lieveling eten is zachtvoer
En ze wonen op achtersteweg 2 en
Ze slapen in een mand of in een huisje
En dat huisje is heel zacht en er staat een
Krab paal op en op die krab paal staat een
Toren waar ze op kunnen slapen.

De manke poes heet carolin.
is onder de auto gekomen met haar poot.
Pirke is de trouwe kat als we op vakansi zijn
dan wacht hij soms op de oprit.
Eevje is een echte jager.
Rakker is een speelse poes en lief.
Tessa is een luiwe kat.
Ze spelen veel
Ze kreigen eten en dinken.
Ze vinde aaien wel leuk.

Wisse van der Heide (groep 5)
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Open podium
Foto’s Harriët Middendorp

Op dinsdag 11 oktober was het open podium, kleine voorstellingen van alle klassen
van OBS Het Palet. Groep 1 en 2 hebben Oud Hollandse spelletjes laten zien. Groep 3,4
en 5 vertelden een mooi verhaal in beeld. Een appelboer oogstte zijn fruit en deze kwamen uiteindelijk in Oma’s appeltaarten terecht. Van groep 6,7 en 8 kregen de ouders en
andere aanwezigen mooie sketches te zien over dat vroeger alles beter was.....

Jarigen
Niek Bodde wordt op 26 oktober 6 jaar
Nils ter Steege wordt op 27 oktober 7 jaar
Leonie Keun wordt op 4 november 9 jaar
Salesta Smilda wordt op 12 november 12 jaar
Dyone van der Veen wordt op 14 november
5 jaar
Nienke Vrieling wordt op 16 november 7 jaar
Floor van der Heide wordt op 20 november
11 jaar
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Peuterspeelzaal Dreumes
Hallo allemaal,

De herfst is in volle gang, de bomen beginnen al weer aardig kaal te worden en de
temperaturen dalen. We moeten onze jassen weer aan als we buiten gaan spelen.
In de peuterspeelzaal staat al weer een
mooie herfsttafel. Hierop staan o.a. leuke
herfst prentenboeken waar we uit lezen,
paddenstoelen, kabouters, een egel en veel
meer. De kinderen zijn ook op zoek gegaan
naar herfstmateriaal en het dienblad wat
op tafel staat is daardoor al aardig gevuld
met kastanjes, eikels, herfstbladeren, dennenappels enz.
We hebben ook een leuk herfstlied geleerd;
Herfst, herfst, herfst is weer gekomen,
daar komt de wind, hij rukt aan alle bomen.
Alle bladeren vallen, de takken worden kaal.
We trekken onze jassen aan, allemaal.

Na de herfstvakantie onderbreken we het
thema herfst even om bezig te gaan met
een werkje voor de Floralia. We hopen dat
ze een mooi plekje zullen krijgen in de zaal
tijdens het feest.
Daarna gaan we snel verder met onze
lampions. Deze is dit jaar ook helemaal in het thema van de herfst. Op 11
november zult u ongetwijfeld een aantal
kinderen in de straten zien lopen met hun
zelfgemaakte………………..
Sinds 4 oktober zit Gijs Bodde bij ons in de
groep. Gijs is 3 jaar en woont nog niet zo
lang in Roderwolde. Welkom en een hele
fijne tijd gewenst.
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café HET RODE HERT

voor al uw voetproblemen

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

| Hoofdstraat 44 Roderwolde

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

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

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

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

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

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

ACTIVITEITENLADDER

Workshop Circus Santelli

Op zondag 9 oktober was er in de grote
zaal van café Het Rode Hert een heuse
circusworkshop voor kinderen uit de
groepen 3 t/m 8. Dit was mogelijk door
de samenwerking tussen de Culturele
Driehoek Roderwolde en de werkgroep
Activiteitenladder in het kader van
Oktobermaand Kindermaand.
Na een korte uitleg moest er natuurlijk
eerst een warming up worden gedaan. Na
wat rennen en stretchen konden de kinderen in drie groepen aan het werk. Er
was van alles om uit te kiezen: balanceerplanken, grote ballen om op te staan, hele
kleine fietsjes (dat viel nog niet mee!),
jongleer materialen, een heus evenwichtskoord en één-wielers. Voor ieder kind was
er wel iets uitdagends te vinden.
Als laatste werden er gezamenlijk torens
gemaakt: van kinderen! Wel 4 lagen hoog!
De ranja en chips als afsluiting vonden
gretig aftrek en daarna kon iedereen moe
maar voldaan weer naar huis.
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Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen
Fietsoriënteringsrit
Op 18 september organiseerde
Dorpsbelangen weer haar jaarlijkse fietsoriënteringsrit voor het hele gezin. Dit
jaar kon voor het eerst ook onderweg
even gepauzeerd worden op een terrasje.
Een aantal equipes heeft hier gebruik van
gemaakt.

Tot slot willen we Willem van der Velde
natuurlijk nog bedanken. Hij bedenkt
elk jaar maar weer een nieuwe route met
allerlei ingewikkelde oriënteringspunten!
Bedankt!

Er stonden maar liefst 33 deelnemers
aan de start, voor wat later bleek een
rondje Vijfde Verloting, Ter Heijl, Tolbert,
Midwolde en Nienoord te wezen. We kwamen weer langs plaatsen waar menigeen
nog nooit geweest was, ondanks dat alles
toch relatief dichtbij huis was.
Met onderweg drie goede posten, een valse
post (die door de winnaar in het geheel
niet gezien is) en de nodige zoekklussen
en instinkers was het een interessante
tocht. Bijna alle deelnemers hebben uiteindelijk de juiste route terug naar café
Scheepstra gevonden. En na flink puzzelen
van Willem, die alle tijdstraffen berekende,
hadden we de volgende top 3:

hh1e Hindrik en Dineke Schuiling		
19 strafpunten
hh2e Jan Neef en Ina Smilda			
30 strafpunten
hh3e Egbert van Zonneveld en Janet Talens
33 strafpunten
Jeroen, Magna, Sanne en Ilse kregen de
poedelprijs: zij waren al na de eerste post
hun startkaart verloren…. Die strafpuntenregen kwamen ze helaas niet meer te
boven. Maar ze hebben beloofd volgend
jaar in de herkansing te gaan!
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Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen
Roderwolde e.o.
Bij café Het Rode Hert op woensdag 16
november 2016 om 20.00 uur
Agenda
1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen stukken
3. Notulen 24 maart 2016
4. Halfjaarlijks verslag van de secretaris
5. Stand van zaken met betrekking tot:
hhfietstunnel N372
hhactie snelheid autoverkeer
hhglasvezel
hhdorpsschouw
hhgroenbeleid gemeente Noordenveld
hhnieuwe bestuursleden maart 2017
hhnestplaats oeverzwaluw Matsloot
hhverhoging contributie naar 10 euro
6. Rondvraag
7. Spreker: wordt zodra bekend op www.
dorpsbelangenroderwolde.nl kenbaar
gemaakt in de agenda
8. Sluiting

Na de prijsuitreiking kwamen de geuren
van warme worstjes je al tegemoet, want
voor de deelnemers was een heerlijke barbecue voorbereid. Moe en voldoen ging
iedereen tegen 20.00 weer naar huis.

Leonie en Bert

De notulen van de ALV van maart 2016
worden ter vergadering uitgedeeld. De
notulen van november 2015 worden op de
site van Dorpsbelangen geplaatst.

Tennisvereniging Roderwolde
Pica en Simona

Junior-seniortoernooi
Op zaterdag 8 oktober vond het juniorseniortoernooi plaats. Zes teams streden
tegen elkaar. De kinderen deden hun
uiterste best, maar ook hun ouders of
grootouders waren behoorlijk fanatiek.
Alle teams speelden een keer tegen elkaar,
gelukkig won iedereen wel een keer. De
einduitslag werd spannend, bijna eindigden 3 teams als hoogste, maar in de
beslissende wedstrijd moesten Sirius en
Jeroen toch het onderspit delven tegen
winnaars Ramon en Hella.

Loes, Sirius en Anne
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Slottoernooi Tennisvereniging Roderwolde
Op zondag 9 oktober jl. werd traditiegetrouw het slottoernooi van de
tennisvereniging Roderwolde gehouden. Gestreden werd om de Hanna Beute
bokaal.
Na een geslaagd seizoen 2016 waarbij er
door veel leden zowel recreatief als in
competitieverband (vaak tegen andere
verenigingen uit de omgeving) gespeeld
werd, is dit toernooi bedoeld als gezellige afsluiting van het tennisseizoen. Het
streven is om regelmatig een toernooi te
houden welke afwisselend door een aantal
leden wordt georganiseerd. Bij het organiseren van een dergelijk toernooi zijn o.a.
de weersomstandigheden van invloed op
het succes van het toernooi en omdat de
datum al zeer vroeg vastgesteld wordt, is
het toch even spannend wat het weer voor
die dag zal gaan doen. Nou schijnt het weer
in Roderwolde net iets beter te zijn dan
in andere delen van de gemeente en misschien daarom ook dat het deze zondag
fantastisch tennisweer was. Op een enkel
klein buitje na is het verder droog gebleven en de optimisten onder de deelnemers
hebben zelfs de zon even zien schijnen.

van ieder een half uur werd om de prijzen
gestreden. Aan het einde van de dag sloop
de vermoeidheid toch wel een beetje in de
benen, maar iedereen heeft zonder blessures het einde van de dag gehaald.
De dag werd afgesloten met een heerlijke
maaltijd, ook weer verzorgd en bereid door
een aantal leden van de tennisvereniging.
Het was weer een zeer geslaagde en goed
georganiseerde afsluiting van het tennisseizoen. Dat het koppel Lia en André de
winnaars waren en hun namen bijgeschreven konden worden op de bokaal ach, dat
was eigenlijk bijzaak.

Prijswinnaars Lia en André en
organisatoren Elly en Johan

Het werd een sportieve strijd waarbij de
gezelligheid voorop stond. Er hadden zich
in totaal 7 koppels opgegeven. In 6 partijen
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Vrouwenvereniging Roderwolde
Vrouwenvereniging Roderwolde keek oude
foto’s.
Woensdagavond 12 oktober liet Jannie
Buring ons de foto’s zien van de 71 jaren,
Vrouwenvereniging Roderwolde. Jannie
had ze allemaal vanaf 1945 tot heden
op volgorde in de computer staan. Bij de
oudste foto’s moest men wat turen, maar
Jannie kon ze zo groter maken en dan
kwamen de mensen beter in beeld en was
duidelijk te zien wie of er opstonden. Soms
was er nog een meningsverschil van de
dames uit de zaal, omdat er dan vrouwen
op de foto’s waren die op elkaar leken.
Het waren groepsfoto’s van verschillende
reisjes.
Het eerste reisje was in 1948. Foto’s van
toneelstukjes die werden opgevoerd
o.a. van Harm op vrijersvoeten. En hier
waren natuurlijk enkele dames die een
herenrol moesten spelen, want ja, er
zitten nu eenmaal geen heren op een
vrouwenvereniging.
Foto’s van de feestdagen, o.a. het 35 jaar
bestaan in 1980, de Toogdag in 1984
met mooie hoeden, het 50, 60 en 70 jaar
bestaan. Ook waren er foto’s van onze 2
Ereleden, Ettje Aukema-de Waard voor het
vervullen van bestuurstaken gedurende
vele jaren en van Ofke Bathoorn- Meijer
die al 71 jaar lid is. Foto’s van de modeshow in 1994 waar Ali Bolhuis haar
trouwjurk laat zien. Het schaapsscheerdersfeest in 1978.
De handwerkclub die hele mooie dingen heeft gemaakt zoals een dekbed,
een pop in klederdracht, een merklap en samen met ook niet leden van
de Vrouwenvereniging, maar wel uit de
schoolkring Roderwolde een groot

Vrouwenvereniging 2005, 60-jarig bestaan

wandkleed, die jaren in het dorpshoes aan
de muur heeft gehangen. Foto’s van de
fietsclub en waar deze dames onderweg
even wat gingen nuttigen. Van de kookschool in Appelscha waar een heerlijke
maaltijd werd gekookt, van Sinterklaas
en de Kerst, van de Kerstmarkt in 2000
in de molen. En hoe creatief of de dames
kunnen zijn, zoals pompoenen uithollen
een herfststukje maken, een zeepketting
maken. Eten bij Maarten.
Als we al die foto’s zo eens bekijken, dan
heeft de Vrouwenvereniging al heel wat
verschillende activiteiten achter de rug in
de loop der jaren. Mochten er nog mensen zijn die foto’s uit vroegere jaren of
van heden hebben liggen, dan zou Jannie
Buring u willen vragen of zij hiervan een
kopie mag maken voor het Rowolmer
Archief. Dan blijven ook uw foto’s goed
en bij elkaar in Roderwolde bewaard
voor onze nazaten, uw kleinkinderen,
achterkleinkinderen en achter achterkleinkinderen en zo kan ik nog wel even
doorgaan.
Op 30 november zien we jullie graag terug
bij het vieren we het sinterklaasfeest.
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(nieuw en gebruikt)

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

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

Duurzaamheid

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

U vindt ons ook op internet Bos-Peize.nl

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

PLUS OPGETELD DE BESTE !

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

Jacobskerk Roderwolde

KINDERKERSTFEEST KINDERKERSTFEEST

De herfstvakantie staat voor de deur, en ook al ben je wellicht zelf nog niet in
een kerststemming, de voorbereidingen voor het Kinderkerstfeest zijn al wel
weer begonnen. Elk jaar vieren we dit samen met kinderen, ouders, grootouders
en andere belangstellenden in de prachtige, sfeervolle kerk van Roderwolde.
Het Kinderkerstfeest vindt dit jaar plaats op
vrijdagavond 23 december om 19.00 uur.
Zit je op de basisschool? Dan nodigen we je van harte uit
om mee te doen. Alle kinderen van groep 2 t/m 8 zijn
welkom!
Je kan je tot 30 oktober via de mail opgeven bij Dity
(dity.dsdevries@gmail.com). Vermeld daarin ook even een
mobiel nummer van één van je ouders.
Op basis van de aanmeldingen zoeken we voor iedereen een mooie rol uit. Als je
een instrument bespeelt, vinden we dat extra leuk. Dan zoeken we een mooie rol
voor jouw instrument in het kerststuk.
Uiteraard moet er wel worden gerepeteerd.
Dit doen we op vier zondagochtenden in november en december van 10.30 –
12.00 in het Jeugdgebouw aan de Pastorielaan. De data hiervoor geven we via
de mail en/of app door.
We hopen dat er ook dit jaar weer veel kinderen meedoen.
Groeten,
Kinderkerstfeestcommissie.

KINDERKERSTFEEST KINDERKERSTFEEST
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EEN KENNISMAKING MET

Ds. Walter Meijles
Nieuwe dominee Jacobskerk; We zien elkaar!

Ds Walter Meijles (42), 0637010413, wmeijles@
pkn-roden.nl

Iedereen kent de fraaie Jacobskerk aan
de hoofdstraat wel. Bij de kerk hoort een
pastorie die aan de overkant staat. In een
pastorie woont een pastor, of dominee. De
pastor woont er nog, dat is Astrid Mekes,
mijn collega die in het centrum van Roden
is gaan werken. Zelf woon ik met mijn
gezin bij Nieuw Roden aan de Bremstraat.

Foxwolde, Roderwolde, Sandebuur en
Leutingwolde vormen een bijzonder stukje
oud agrarisch land, het is net op vakantie zijn hier. Wat wonen veel mensen hier
mooi. Mijn dochters kennen het al aardig,
want zij fietsen dagelijks naar Groningen
voor hun school.
Wat de kerk betreft komt u mij tegen
rondom activiteiten als het kinderkerstspel, koffieochtend of andere kerkdiensten.
Daarnaast bezoek ik geregeld mensen, dus
wie weet komen we elkaar in het dorp of
buitengebied tegen.
Heb je, of heeft u er zin in eens de dominee
te spreken, neem gerust contact op. Over
wel/geen lid zijn doen we niet moeilijk. Of
je gelovig bent trouwens ook niet. Alles
begint bij goed contact van mensen onderling, daarna zien we wel verder. We zien
elkaar!

De Jacobskerk hoort bij de Protestantse
Gemeente van Roden-Roderwolde. We
horen allemaal bij de PKN: Protestantse
Kerk in Nederland. Voor Roden en
Roderwolde ben ik nu anderhalve maand
aan het werk als nieuwe predikant (of
anders gezegd dominee). In augustus zijn
we verhuisd van Arnhem naar hier. Een
mooie stap om van het stedelijke Arnhem
nu in dit veel meer landelijke gebied te
wonen en te werken!
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Culturele Driehoek
Stabat Mater van Pergolesi, zondag 6
november 2016 in de Jacobskerk
Zondag 6 november 2016 15:00u in de
Jacobskerk is de uitvoering van Pergolesi’s
muzikale testament, zijn Stabat Mater. Dit
is zonder twijfel de bekendste onder de
vele versies. Het werk blijft eeuwig jong en
geinspireerd, we kunnen het dan ook niet
vaak genoeg horen.
Uitvoerenden zijn:

docente aan de Universität der Kunsten in
Berlijn. Het repertoire van Esther van Dijk
bestaat uit opera, oratorium en lied. Esther
geeft tevens zanglessen en workshops aan
jong en oud en ontdekt talent!
Ter Cleeff kwartet, bestaande uit Ingrid de
Vries, 1e viool, Willemijn Bruins, 2e viool
en Eduard Plagge, violoncello
Het Ter Cleeff Kwartet is een voortzetting
van een strijkkwartet dat in 2009 ontstond
dankzij de mezzosopraan Esther van Dijk,
met wie vele malen het Stabat Mater van
Pergolesi uitgevoerd werd. Inmiddels zijn
er behalve in Nederland concerten gegeven in Groot-Brittannië.

Sjoukje Kooistra,
sopraan

Zij studeerde aan het conservatorium te
Groningen en aan het koninklijk conservatorium te Den Haag en zong als soliste in
vele Cantates en Oratoria zoals ‘Deutsches
Requiem’ van Brahms en ‘Petite Messe
solennelle’ van Rossini en de Johannes
Passion van J.S. Bach. Daarnaast heeft ze
in verschillend opera’s gezongen en op
diverse concoursen prijzen gewonnen.
Esther van Dijk,
mezzosopraan

In Roderwolde wel bekend, studeerde
aan het conservatorium van Den Haag en
Berlijn. Op dit moment studeert Esther
bij Felicity Palmer enn Sandra Porter in
London en bij Frau Inge Ubel Fischer,

Het repertoire varieert van barok- tot
hedendaagse muziek.
Entree € 9,00
Kaarten verkrijgbaar via:
www.cultureledriehoekroderwolde.webxpress.nl
Boekhandel Daan Nijman, Heerestraat 87 te
Roden
Café het Rode Hert Hoofdstraat 32 ,
Roderwolde 050-5034238.
Pot, Baumgarten & Friends, zondag 13
november 15.00 uur Café het Rode Hert
Roderwolde
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 geniet van
zuidelijke melancholie.
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Peter Pot (diatonische accordeon) en
Philip Baumgarten (contrabas) speelden
vanaf midden jaren ‘90 in de voorhoede
van de folkscene in Nederland, met het
trio Pot, van Lienen & Baumgarten. De
band, Pot, Baumgarten & Friends ontstond
in 2009, toen Pot en Baumgarten een hele
serie composities maakten voor een band
met een breed scala aan klankkleuren en
een meer jazzy karakter. Daaruit ontstond
in 2010 het album ‘Innamorato’. In oktober 2012 zag de tweede CD ‘Lyon 400’ het
levenslicht.
Peter Pot behoort tot de top van de
Nederlandse trekharmonicaspelers. Hij
heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig
muzikant en componist. Voorbij virtuositeit, op zoek naar het mooie verhaal, het
juiste vibrato en volledig vrij in zijn improvisaties. De diatonische accordeon van
Pot spreekt een nieuwe taal, maar blijft
trots op zijn moedertaal, het dialect van
melancholie in een Italiaans stadje, van
heen-en-weer, van zuchten, klepperen en
grote dynamiek.
Philip Baumgarten is een jazzbassist met
een prachtig eigen geluid en een originele,
krachtige eigen stijl. Zijn composities zijn
toegankelijk maar altijd met een diepere
laag en bedoeling. In 2011 maakte hij een
schitterende, veelgeprezen jazz CD (The
Arrival) met het Philip Baumgarten Trio,
waarvan ook ‘Friend’ Leonieke Vermeer
deel uitmaakt. Op dit moment timmert het
Philip Baumgarten Trio aan de weg met het
programma ‘De Nieuwe Jas Van Ede’, met
Marieke Klooster als zangeres.
Leonieke Vermeer (piano): ‘Het spel van
pianiste Leonieke Vermeer zit mooi tussen
enerzijds de lichtvoetigheid en het gemak
van Ahmad Jamal en anderzijds de zwaardere percussieve tonen van Mal Waldron,

met soms een stug vleugje Monk.’ (Dagblad
van het Noorden, 2011)

Lotte van Veldhoven (cello): zij speelt,
naast haar vaste pianotrio graag kamermuziek in verschillende formaties. Ze is
o.a. actief in kamerstrijkorkest Camerata
Ardesko waarmee ze optrad in de
kleine zaal van het Concertgebouw in
Amsterdam. In 2011 trad ze toe tot de band
Pot, Baumgarten & Friends, waarin ze een
prachtig klassiek getinte inbreng heeft.
René van Astenrode (vibrafoon & percussie) kennen we o.a. van zijn kwartet
‘Good Vibes’ waarin zijn stukken worden
gespeeld, een band die hij oprichtte na
het voltooien van zijn conservatorium
studie. Hij gaat regelmatig op tournee in
Frankrijk en Duitsland met diverse van
zijn formaties. René zorgt voor de warme,
percussieve inbreng op zijn vibrafoon, of
juist het spetterend swingende slagwerk.
Entree € 9,00
Kaarten verkrijgbaar via:
www.cultureledriehoekroderwolde.webxpress.nl
Boekhandel Daan Nijman, Heerestraat 87 te
Roden
Café het Rode Hert Hoofdstraat 32 ,
Roderwolde 050-5034238.
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NATUUR EN OMGEVING

Natuur in De Onlanden
Wil Schröder

Het is al half oktober en waar blijven de
paddenstoelen? Normaliter zou ik in deze
tijd van het jaar een stukje schrijven over
paddenstoelen, want daar is het de tijd
voor, maar door het uitzonderlijke mooie
weer van de laatste maanden, met relatief
heel weinig regen, zijn er nog nog nauwelijks paddenstoelen te vinden. Alleen
de aardappelbovist, beter bekend als de
stuifzwam, kom je al regelmatig tegen,
maar verder heb ik er tot heden weinig
gezien. Paddenstoelen gedijen in een vochtige omgeving en daar is nog bepaald geen
sprake van.

verkeersslachtoffer ging (de rest laat zich
raden).

Otter als verkeersslachtoffer

Toen we een paar weken geleden een
excursie hadden naar De Kleibosch, was
ik verbaasd hoe droog het ook daar was.
Ik had in al die jaren nog nooit gezien dat
de voormalige kleiputten in het zuidelijke
bosje volledig droog staan!

Zoals jullie weten, koester ik een grote
liefde voor de Das. Zaterdag 8 oktober was
er voor de radio een interview met Jaap
Dirkmaat, medeoprichter en voorzitter
van de vereniging Das & Boom, die zich al
jaren inzet voor de bescherming van de
das en zijn leefgebied. Hij was erg bezorgd
over het feit dat er steeds meer geluiden te
horen zijn over schadelijkheid van de das,
vooral uit de landbouwsector. Ook golfbanen en mensen die last hebben van het
graafwerk van dassen uiten steeds vaker
de wens tot afschot van het dier. Het voor
de natuur desastreuze beleid van voormalig staatssecretaris Henk Bleker heeft ook
het opruimen van dassenburchten weer
mogelijk gemaakt en ook dat is in mijn
ogen zeer verontrustend.

Niet alle natuurnieuws is goed nieuws. Op
woensdag 12 oktober stond er in de krant
(DvhN): ‘Dode otter gevonden met gat in de
borst’. Niet één van “onze” otters gelukkig, het was in de buurt van Beilen, maar
het commentaar bij het nieuws was dat het
naar alle waarschijnlijkheid niet om een

Ik ga hier niet een pleidooi houden dat
het met de schade van dassen wel meevalt en dat aantoonbare economische
schade (landbouw e.d.) altijd door de
overheid wordt vergoed. De bedragen die
hiermee gemoeid zijn, vallen volledig in
het niet in vergelijking met die door bijv.

Aardappelbovist
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ganzen, herten en wilde zwijnen. De das
is om onverklaarbare wijze het symbool
geworden van de schadeveroorzakers, ook
al is de werkelijke economische schade
minimaal.

VAN ONDER DE WIEKEN

Het seizoen is gesloten,
maar de molen draait door
Dirk Magré

Op 17 september hadden we de seizoensluiting van molen en Meulenkaomer. Daar
is geen speciale happening van gemaakt:
gewoon om 17:00 uur de deuren gesloten.

Voorbeelden van schade door dassen

Onbekend maakt onbemind luidt het
spreekwoord, maar als dat leidt tot een
regelrechte bedreiging van de diersoort,
blijft het nodig om extra aandacht te
schenken aan de bescherming van dit
prachtige dier.
Terwijl ik dit artikel schrijf krijg ik een app
met een foto van onze kleindochter. Ze
heeft een tekening voor me gemaakt van
een das, omdat ze weet dat dat mijn lievelingsdier
is (haar
woorden).
Die wilde
ik jullie
niet onthouden
omdat
het zo
goed past
bij het
verhaal
van deze
maand.

Voor en in de molen werd nog wel een
gezellige vrijwilligersavond voor de
vrijwilligers van Stichting Olie- en
Korenmolen Woldzigt gehouden. We hebben met elkaar genoeglijk van de barbecue
en bijbehorende drankjes genoten.
In de molen blijven we elke eerste zaterdag
van de maand ’s middags onze demonstraties olieslaan verzorgen. We kunnen zelfs
wat extra ons best gaan doem om wat meer
olie te produceren, omdat we in totaal 155
liter zullen gaan leveren aan Vliegenthart
in Tiel die daar 200 liter Natuleum van gaat
maken (zie vorige “Van onder de wieken”).
Het Drentse Landschap heeft aangegeven
hier een groot deel van te zullen afnemen voor het onderhoud van de diverse
monumentale objecten die zij inmiddels in
beheer hebben.
Tussendoor zullen we de molen ook nog
regelmatig laten draaien. Dan is de deur
niet altijd open, maar een draaiende molen
is gewoon een mooi gezicht. De momenten waarop we de deuren wel extra open
zetten voor het publiek worden altijd op de
website in de agenda vermeld.
Bezoekersaantallen en andere cijfers tot nu
toe
Zo aan het eind van het seizoen is het goed
om eens even naar de cijfertjes te kijken.In
totaal hebben we tot en met 13 oktober
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1636 bezoekers geteld. Daarvan is het
aantal gratis bezoekers een schatting (we
hebben ze niet altijd kunnen tellen). Dat
waren er ongeveer 586.
Verder betalend lossen kaartjes: 734 en in
groepsverband 304.
Totaal dus 1624 bezoekers (en de teller is
nog niet gestopt).

Ook nemen we elke keer als de molen
heeft gedraaid de stand op van de teller die
aan de bovenas is bevestigd. Die houdt de
omwentelingen van die as (ook wel de wiekenas genoemd) bij.
Totaal heeft de molen 178.491 omwentelingen gemaakt. Daarvoor zijn 491 uren
nodig geweest (inclusief de tijd nodig voor
in gereedheid brengen van de molen en
voor afzeilen en alles zekeren).
Daarnaast waren we nog zo’n 80 uren in
de molen terwijl hij niet draaide (geen of
onvoldoende wind).
Wat hebben we allemaal beleefd de
afgelopen weken?
Op zondag 18 september ’s middags
was de wandelexcursie van het Drentse
Landschap door de Zuidermaden en De
Kleibosch. 24 deelnemers verzamelden
zich voor de molen om onder leiding van
Jan Beuving (Roden) en Wil Schröder
(Roderwolde) deze wandeling te maken.

Het weer zat enorm mee! De wandeling
werd afgesloten met een kopje koffie/thee
en een plak cake voor de molen.
Op zaterdag 1 oktober werd de traditie
van het olieslaan op de eerste zaterdag
van de maand voortgezet. Helaas was er
onvoldoende wind, waardoor we waren
aangewezen op de elektromotor. Die dag
kregen we 19 geïnteresseerde bezoekers in
de molen.
Op maandag 3 oktober kregen we een
groep van 24 volwassenen op bezoek
vanuit de St. Michaelschool in Groningen.
Dit was een zeer internationaal gezelschap (o.a. Polen, Turken, Spanjaarden,
Engelsen). Zij waren de voorboden voor 24
kinderen op de daaropvolgende dinsdag en
nog eens 28 op woensdag. Sommigen spraken alleen hun eigen taal. Hen kon niets
duidelijk worden gemaakt over de molen.
Zij hebben het dus alleen moeten hebben
van het kijken.
Op woensdag 12 oktober was er nog een
kinderfeestje met koekjesbakken in de
molen (zolang het niet te koud is gaat dit
nog door) en op 13 oktober een groep van
15 volwassenen van de stafafdeling van het
UMCG.
Je ziet het: ook na de seizoensluiting loopt
het bezoek van groepen nog wat door.
Koekjes bakken in de molen in 2017
Voor mei/juni volgend jaar staat een hele
serie schoolbezoeken met koekjesbakken
op het programma voor de molen.
K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur organiseert in
opdracht van de gemeente Noordenveld
voor bijna alle scholen in de gemeente
onder de noemer Cultuurmenu
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Noordenveld bezoeken aan onze molen.
Van week 19 t/m week 25 dinsdags,
woensdags en donderdags zijn steeds leerlingen van groep 5 van al die verschillende
scholen bij ons op bezoek. Zij krijgen een
rondleiding met uitleg door de molen en
komen koekjes bakken van meel van de
molen.
Oproep: Vind je het leuk om mee te helpen
bij het koekjesbakken? Graag vernemen we
dit dan van je. Neem s.v.p. contact op met
de molenaar. Je kunt dan een keer meedraaien om te zien hoe het hier allemaal
in zijn werk gaat en wellicht een volgende
keer zelf een meer actieve rol hierbij
spelen.
De blauwe wimpel
Tijdens alle herstelwerkzaamheden aan
de molen is ook een nieuwe vlaggenmast
boven aan de molen aan de kap geplaatst.
Trots konden we nu de blauwe wimpel
daar in de hoogte weer hijsen.

(zo hoog boven de molen is er bijna heen
verstoring door huizen en bomen).
Helaas lukt het nu niet meer om de wimpel
te hijsen.
Tijdens het olieslaan op 1 oktober (de
molen draaide wel op de wind, maar met
onvoldoende kracht voor het olieslaan)
was het eind van de wimpel vast gaan zitten rond het duifje achterop de vangstok.
Toen ik de vang wilde lichten om de molen
te laten draaien voelde ik enige weestand
en even later begaf de bovenste ring aan de
wimpel het (waarmee hij omhoog gehesen werd). De vlaggenlijn zat nu met Zijn
ene uiteinde helemaal tegen de kop van de
mast aan en het andere uiteinde zat nog
aan de wimpel.

Nu werd het afwachten of de wimpel zich
vanzelf zou loswerken van de duif (was
een keer eerder in de zomer al wel eens
gelukt).
Deze wimpel (van het Gilde van Vrijwillige
Molenaars) heeft twee functies:
1. Het is het teken dat de molen open is
voor het publiek;
2. Voor de molenaar een handig hulpmiddel om te zien waar de wind vandaan komt

Dat is niet gebeurd. Gelukkig is het me uiteindelijk gelukt om met een lange bamboe
stok met daaraan een dwarshoutje bevestigd de wimpel los te krijgen. Het enige
probleem nu is, dat het einde van de vlaggenlijn wat tegen de kop van de mast zit
niet meer te bereiken is. Ik vrees dat daar
de hoogwerker voor nodig is. Voorlopig zal

 De Wôlmer  oktober 2016  pagina 26

er dus weer geen blauwe wimpel boven de
molen wapperen…..
Activiteiten de komende tijd
hhOp zaterdag 5 november 13:30 - 16:30
uur is er weer onze maandelijkse
demonstratie olieslaan.
hhOp zaterdag 19november: 13:30 - 16:30
uur is de molen geopend voor publiek
(ook voor je lijnolie, hardhoutolie, meel
en pannenkoekmix aankopen).
hhOp zaterdag 3 december 13:30 - 16:30
uur ook weer onze maandelijkse
demonstratie olieslaan.
Wil je tussendoor producten van de
molen afnemen, of een afspraak maken
voor een groepsbezoek, 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)
Hartelijke groet,
de molenaar en molenaarsvrouw,
Dirk Magré en Wilma Bruin

RECEPT VAN DE MAAND

Ovenschotel met
pompoen en gehakt
Hoofdgerecht voor 2 personen
10 minten bereiden, 45 minuten koken
Ingrediënten:
hh350 g. pompoen, in blokjes gesneden
hh150 g. knolselderij, in blokjes gesneden
hh1 teen knoflook, fjngesneden
hh1 rode ui, fijngesneden
hh250 g. half-om-half gehakt
hh2 el. crème fraîche
hhParmezaanse kaas
hh3 takjes tijm
hhzout, peper
Zet een pan water met pompoen, selderij, knoflook en een snuf zout op het vuur
en kook tot de boel gaar is, ongeveer 15
minuten.
Fruit, terwijl de groenten koken, de ui en
bak het gehakt even mee. Kruid met zout
en peper en zet het vuur uit. Verwarm de
oven op 180 graden Celcius.
Giet de groenten af en pureer met 1 el.
crème fraîche, zout en peper. Vet een
ovenschaaltje in met wat olie en schep er
de helft van de puree in. Verdeel er het
gehakt over en schep de rest van de puree
erover. Doe er nog wat dotjes crème fraîche op, tijmblaadjes en Parmezaanse kaas
en zet het geheel 25-30 minuten in de oven.
Eet smakelijk!
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Kanaalstraat 60D Tel. 050 50 130 00
www.fitnesscentrumroden.nl
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sanitair
- sanitair
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Openingstijden:
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Openingstijden:
Openingstijden:
di
t/m
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t/m
vrvr
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uur
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09.00-17.30
09.00-17.30
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uur
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uur
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050---5018788
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5018788 www.quarts.nl
www.quarts.nl
www.quarts.nl
Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

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

€ 75,-

Wij kunnen ook de
verkoop van uw caravan/
camper regelen

AANKONDIGING

Floralia

Beste dorpsgenoten,
Komen jullie naar de Floralia?
Op zaterdag 29 oktober organiseert VOOOR namelijk de Floralia, waar de kinderen spel
letjes kunnen doen en waar je bij kunt kletsen met je dorpsgenoten.
Wees dus welkom op 29 oktober! Vanaf 15:00uur is het feest, tot ongeveer half zes, dus
kom gerust langs om wat te drinken.
Het thema is ‘onderwaterwereld’, dus kom verkleed als zeeanemoon of kreeft Sebastiaan,
als koraalrif of als kapitein Ortega.
Er is volop kans om mooie prijzen te winnen met het rad van fortuin! 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, en dat kan van alles zijn,
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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INGEZONDEN

Boekpresentatie Laudanum
Op zaterdag 12 november presenteert
Henk van Kalken zijn nieuwe boek
Laudanum in de verbouwde boekhandel
Daan Nijman te Roden.

Na zijn autobiografische debuut in 2013,
De steenrode jas, kreeg Henk van Kalken
de smaak van het schrijven te pakken.
Hij koos er voor om dit keer zijn eigen
werkelijkheid te scheppen en schreef
een spannende, geheel fictieve, roman:
Laudanum. Hierin vormen Tibetaans
boeddhisme en milde horror de achtergrond voor een verhaal vol muziek,
spritualiteit, liefde en vriendschap. Een
verhaal met bovennatuurlijke, verontrustende gebeurtenissen, maar zo geschreven
dat de lezer zich af zal vragen of het hem
ook zou kunnen overkomen.

Van 17 tot 19 oktober sluit Boekhandel
Daan Nijman aan de Heerestraat in Roden
een aantal dagen de deuren voor een
grondige verbouwing. Op 20 oktober is de
feestelijke heropening. Na de verbouwing
zullen er minder stellingen in de winkel
aanwezig zijn, waardoor er meer ruimte
beschikbaar komt, onder andere voor een
koffietafel. Een perfecte locatie voor de
presentatie van Laudanum. Het begint
om 16.00 uur en wordt afgesloten met een
feestelijk hapje en drankje. Uiteraard is
er de mogelijkheid om met de auteur van
gedachte te wisselen en om een boek te
laten signeren.
Ook De steenrode jas wordt binnenkort opnieuw uitgebracht. Uitgeverij
EigenZinnig, gevestigd in Tolbert, brengt
eind 2016 een geheel herziene druk van
dit autobiografische boek uit, waarin Henk
van Kalken op indringende wijze vertelt
over zijn jeugd, waarin hij te maken had
met huiselijk geweld en uithuisplaatsing
door de toenmalige Jeugdzorg. In de kindertehuizen waar hij vervolgens terecht
kwam was het helaas niet veel beter en de
kleine Hennie had al zijn talenten om te
overleven hard nodig.

Laudanum is vorige maand al verschenen, en verkrijgbaar via de boekhandel of
rechtstreeks bij de uitgever: www.uitgeverijeigenzinnig.nl, maar wordt op zaterdag
12 november officieel gepresenteerd bij
Daan Nijman.
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DRÈNTS DIGGELGOUD

COLUMN

Moi lezers

Herfstbespiegeling

Lubbert

Henk van Kalken

Ik las in de kraant een artikel over de voetbalhooligans. Je weet wal, dat binnen van
die raddraaiers, die niks met voetbal hebben,
maor der allent op oet bint um rotzooi te
trappen.

In ons mooie Roderwolde kunnen – terwijl
ik dit schrijf - inwoners met een fijne neus
de eerste herfstgeuren al ruiken. Een paar
pensioengerechtigde bladeren zijn al gevallen en mijn fietsbanden hebben al een aantal
kastanjes gespleten. Het Culturele Driehoekseizoen is gestart, de eerste houtkachels
vlammen op. Het is tijd voor bespiegelingen
en weemoedigheid.

Dat doen ze niet allent bej voetbal, maor te
pas en te onpas ok bej allerlei aandere evenementen. Ik moet der bej zeggen, dat het hier
maor een relatief kleine groep betreft, maor
die berokkent de plietsie een hoop wark en
het kost de gemienschap een mooie hoop
geld.
Ok bedarft ze het veur al dat publiek, wat
wal veur het voetbal naor de stadions gaot
en veur de club, die vaok dikke boetes moet
betaolen veur de al die ellende die ze teweeg
braocht hebben.
En wat las ik? Op verschillende plekken in het
land zöchten rivaliserene groepen mekaor
op argens in een bos of een weiland, um daor
met mekaor te vechten. En wat schept mien
verbaozing? Nou gaot de plietsie daor ok nog
tegen optreden. Dat moet ze nou net niet
doen.
Laot ze maor vechten, net zo lang as ze
willen. Ze kunnen daor toch maor weinig
schaode anrichten en het kun wal ies zo
weezen, dat ze der nao een paor keer zat van
binnen. Want as het wal mag, dan vinden ze
het juust niet leuk meer.
Mien advies zul weezen: Laot nao aofloop
van een betaold voetbalwedstried elkenein
die met mekaor vechten wil op het veld, sluut
de hekken en laot ze dat net zo lang doen as
ze dat wilt.
Geheid dat het binnen de körste keren aoflopen is.

De seizoenen komen en gaan onontkoombaar, niet beïnvloed door menselijke
gebeurtenissen. Het bleef gewoon zomer,
toen de Eerste Burger met zijn echtgenote
plus hond neergestreken in ons dorp – notabene als overbuurman recht tegenover mij.
In alle bescheidenheid had ik dat voorspellenderwijs al verondersteld, toen ik een
interview met hem had (zie de Wôlmer
van februari van dit jaar). De buren die uit
het Burgemeestershuis vertrokken, zijn in
ons dorp bezig hun droom te realiseren in
de boerderij van twee andere buren. Deze
mensen vertrokken uit ons oog, maar niet
uit ons hart en wonen nu in Roden. Er was
meer te betreuren aan de Hansenkamp. Nóg
een burengezin vertrok naar Roden (we
zullen ze missen) en één buurman overleed
helaas. Ook de Achterste Weg werd voorzien van nieuwe bewoners en ondergaat de
voormalige boerderij van Scheepstra een
wedergeboorte. Een ware bevalling, vanaf
de grond t/m de nok. In een weiland naast
de Hooiweg zag ik laatst een vergadering
van ooievaars staan, die klepperend de aanstaande herfststormen bespraken.
De herfst.
Een jaargetijde om met weemoed aan de achter ons liggende zomer te denken. Waarin we
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de schoonheid van alles wat groeide, bloeide
en geboren werd inademden. Een jaargetijde
waarin mensen kwamen en gingen, relaties
opbloeiden en uitdoofden, kinderen geboren
werden en ouderen stierven. Alles in- en om
Roderwolde, glazen stuiter in het wereldgebeuren, niet aangedaan of veranderd

door Asielzoeker-discussies, Zwarte Piettegenstellingen, Brexit of Amerikaanse
verkiezingen. Roderwolde draait door, met
een rustige, zekere beweging als de wieken van Woldzigt, de mooiste molen van
Nederland.

advertenties

en
Vakmennsmakelen
i

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

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

Verhuisd
Beste dorpsgenoten,
Na bijna 10 jaar in dit prachtige dorp te
hebben gewoond, zijn wij dan toch verhuisd naar een nieuw stulpje en hebben
we de Hansenkamp verlaten en is ons
nieuwe adres Geluklaan 12, 9301 GJ Roden.
Natuurlijk blijven we betrokken bij het
dorp en zullen jullie ons nog regelmatig
tegenkomen. Iedereen bedankt voor de
geweldige tijd

besluiten de notabelen tot een list, omdat
het verbod veel te veel slachtoffers eist.
Een opera met veel verwikkelingen en veel
humor in de Engelse teksten. Esther van
Dijk en Bert Tichelaar vertolken twee van
de hoofdrollen, de mooie YumYum en de
geheime zoon van de Mikado Nanki Pooh.
Bartele van de Meer zal als verteller het
publiek door het verhaal leiden. Een van
de koorleden : “..dit is opera over de top….
met schitterende muziek”.

Groetjes,
Edwin, Gerda, Marnix, Wesse en Quinty
AANKONDIGING

Frizzare speelt De Mikado
Opera dichtbij!
Op 12 november is er weer een opera
uitvoering in Roderwolde om 20.00 uur in
Het Rode Hert. Vorig jaar speelde operakoor Frizzare uit Roderwolde Orfeo
voor een uitverkochte zaal en nu is er de
komische opera De Mikado. Voor wie het
interessant vindt om iets meer te weten
over deze opera, is er de kans om een
kwartier eerder ( 19.45 uur) aan te schuiven bij de toelichting.
De Mikado is een Britse komische opera,
voor het eerst opgevoerd in 1887 in
London, waar het meteen een succes was.
Deze opera werd daar 672 keer opgevoerd
en zou voor het eind van het jaar wereldwijd op meer dan 150 plaatsen worden
vertoond. De opera speelt in het Japan van
1450. waar de Keizer (de Mikado) een landelijk verbod op het flirten heeft opgelegd
op straffe van de dood. In het stadje Titipu

Opera ensemble Frizzare bestaat uit 26
enthousiaste amateurzangers, aangevuld met professionals en projectzangers
met operazangeres Esther van Dijk uit
Roderwolde als artistiek leider. Andere
solisten zijn: Cobien van Nieuwpoort, Jan
Rooks, Kees Boomsma en Linda van der
Holst. Pianist: Eddy Muntendam. Dirigent:
Tjeerd Barkmeijer. En voor wie 12 november niet kan, is er de kans om De Mikado
op 13 november in Roden te zien en te
horen: 15.00 uur Onder de Linden.
Kaarten: Boekhandel Daan Nijman of stort
12,50 p.p. op rek. NL 69 INGB 0006270992
t.n.v. Opera Ensemble Frizzare o.v.v.
Roderwolde of Roden. Uw kaartje ligt dan
klaar bij de ingang. Uitverkocht, dan geld
terug. Orfeo was vorig jaar uitverkocht in
Roderwolde. Wacht niet te lang.
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Dorpsagenda

Colofon

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

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

zaterdag 29 oktober 2016			
Café Het Rode Hert: kaarten en
sjoelen, aanvang 19.30 uur
zondag 6 november 2016			
Culturele Driehoek: “Stabat Mater”
van Pergolesi, Jacobskerk			
aanvang 15.00
zondag 13 november 2016			
Culturele Driehoek: Pot, Baumgarten
en Friends, Het Rode Hert			
aanvang 15.00
woensdag 16 november 2016			
Dorpsbelangen; Alg. Halfjaarlijkse
Ledenvergadering, Het Rode Hert		
aanvang 20.00
vrijdag 25 november 2016			
Tennisvereniging: klaverjasavond bij
café Scheepstra			
zaterdag 26 november 2016			
Café Het Rode Hert: kaarten en
sjoelen 					
aanvang 19.30 uur

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 november 2016
Lever uw bijdrage aan in Word-formaat.
Lever eventuele afbeeldingen apart aan.
De Wôlmer wordt ongeveer twee weken na
de inleverdatum bezorgd.
Digitaal archief
Oudere nummers van De Wôlmer staan op
www.dorpsbelangenroderwolde.nl.
Sponsors
De Wôlmer wordt mede mogelijk gemaakt
door:
hhMiedema, dakbedekking en
installatietechniek
hhCafé Marten Scheepstra
hhStichting Olie– en Korenmolen Molen
Woldzigt
hhDiaconie
hhVereniging Dorpsbelangen Roderwolde
hhBertus Jansma
hhStichting Openluchtspel Roderwolde
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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

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

Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

