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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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Van de redactie
Hella Balster

De winter lijkt zo’n beetje ten einde zijn 
gekomen (gelukkig kon er nog 2 dagen 
op onze ijsbaan worden geschaatst) en 
we maken ons op voor tal van activitei-
ten die het komende voorjaar en zomer 
gaan plaatsvinden. Allereerst is er de 
Klussendag op zaterdag 11 maart, dan de 
Landelijke Opschoondag op zaterdag 25 
maart en de snoeibrigade gaat u in maart 
helpen bij het snoeien van uw fruitbomen. 
Begin april organiseert het IVN Peize een 
excursie door De Kleibosch.

Ook zijn de voorbereidingen voor de vie-
ring van twee jubilea al in volle gang: op 
zondag 21 mei viert de Meulenkaomer het 
30-jarig bestaan en nodigt hiervoor alle 
dorpelingen van jong tot oud uit. Op zater-
dag 17 juni wordt het 30-jarig bestaan van 
de Tennisvereniging Roderwolde gevierd.
Noteert u deze data vast in uw agenda.

Veranderingen hebben ook plaatsgevonden 
binnen onze redactie: Lydia Glas beëindigt 
haar werkzaamheden bij de Wôlmer. Wij 
bedanken haar hartelijk voor haar inzet, 
enthousiasme en gastvrijheid en nemen 
afscheid van haar tijdens een etentje bij 
Café Boonstra. Hans Noordhof neemt 
het stokje van haar over. Hans en zijn 
famile zijn ruim een half jaar geleden in 
Roderwolde komen wonen en zij stellen 
zich verderop in dit nummer aan u voor in 
de rubriek Het Tuinpad Op.

In dit nummer

4 Buurtnieuws
5 Schoolnieuws

Onderbouw 7

Jarigen 7

Middenbouw 8

Bovenbouw 9

11 Verenigingsnieuws
Dorpsbelangen 11

Rowolmer Archief 14

Klaverjassen en sjoelen 15

Dorpshuis 16

Vrouwenvereniging Roderwolde 17

Tennisvereniging Roderwolde 19

Culturele Driehoek 21

21 INGEZONDEN Energielening 
SportDrenthe opengesteld 

23 DRÈNTS DIGGELGOUD Moi lezers
23 RECEPT VAN DE MAAND Bloemkoolsaus
24 NATUUR EN OMGEVING Natuur in De 

Onlanden
Sonnet van jaarvergadering 25

26 VAN ONDER DE WIEKEN Extra 
evenementen in en rond de molen

28 INGEZONDEN Samenloop voor Hoop
29 COLUMN Parlementair taalgebruik
29 INGEZONDEN Genomineerden Sportgala 

Drenthe bekend
31 AANKONDIGING Rowolmer Fair                        

10 september 2017 
33 HET TUINPAD OP Familie Noordhof aan de 

Achtersteweg 10
33 AANKONDIGING Vooraankondiging 

Kleibosch excursie 
34 Dorpsagenda
34 Colofon
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Buurtnieuws
Bert Blaauw

Winter
We hebben even kunnen proeven aan de 
winter. Er is sneeuw gevallen en hier en 
daar verrees een sneeuwpop. Overlast 
hebben we in onze omgeving eigenlijk 
niet gehad, hoewel er wel sprake was van 
gladheid en zich her en der wat glijpartijen 
hebben voorgedaan met de nodige blik-
schade tot gevolg. Even leek het erop, dat 
er volop geschaatst zou kunnen worden.

Helaas moest het bestuur van de 
IJsvereniging constateren, dat de dikte 
van het ijs onvoldoende was om de ijsbaan 
open te kunnen doen. Er moet daarvoor 
minstens 7 cm ijs liggen en er lag maar 4 
cm. Natuurlijk is het voor hen frustrerend 
om te moeten constateren, dat de muziek 
van de baan uit Peize hier te horen is en dat 
je zelf de baan niet vrij te kunt geven. Toen 
de dikte er op 27 januari wel was, kon dat 
alsnog gebeuren en werd er (vooral door 
de jeugd) volop geschaatst. Tijdens het 
schaatsen moesten er wel snel voorbehou-
den gemaakt worden en kon men via snel 
neergelegde schotten de ijsvloer bereiken. 
’s Avonds was er nog een verlichte baan, 
maar de volgende dag was de ijspret al 
weer voorbij. Jammer.

Uitvoeringen Woldbloem succesvol
De uitvoeringen van de toneelver-
eniging Woldbloem zijn uitstekend 
verlopen. Allereerst was de jeugd aan 
de beurt. Voor een volle zaal voerden 
zij met verve het stuk Wolvenlaan 13b 
op. Hieraan deden maar liefst 18 kinde-
ren uit de schoolkring Roderwolde mee. 
Wat is het toch prachtig om te zien dat 
er al op deze leeftijd talent aanwezig is.                                               
Mocht de speelvreugde blijven, dan hoeft 
Woldbloem de toekomst niet somber in te 
zien.       

Daarna voerde Woldbloem nog twee keer 
voor goedgevulde zalen Opa Ziedspan op. 
Aan de reacties vanuit het publiek was dui-
delijk te merken, dat het stuk in de smaak 
viel.

Hulde aan de spelers, mensen van licht en 
geluid, de grimeuses en de maker van het 
decor.
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Waarom er ondanks de inspanningen 
van het bestuur niet meer Rowolmers de 
voorstellingen bezoeken is niet helemaal 
duidelijk, maar de constatering is er wel.
Dat Woldbloem niet onbekend is in het 
dorp blijkt wel uit de deelname aan de 
huis-aan-huis verloting. Daarvoor hartelijk 
dank. 
De volgende winnaars worden van harte 
gefeliciteerd met hun prijs:                      
Waardebon 25 euro Crea Stea:     
 Frouwke Venekamp, Haarveen 
 Simona, Sandebuur
Waardebon 25 euro Vrieling:
 Ronnie Smilda, Sandebuur 
 Fam. Blomsma, Hoofdstraat
Waardebon 50 euro Bouwjaar ’63:  
 Roelie Kalfsbeek, Hoofdstraat
Waardebon 50 euro Van Zonneveld vleespak-
ketten:  Ilse Blaauw, Bovenland  

Schoolnieuws
Hijko Mekkes

Open huis 
Op woensdagochtend 15 februari stel-
len we onze deuren open voor nieuwe 
ouders die nog geen kinderen op onze 
school hebben. Tussen 9.00u en 11.30u is 
er de mogelijkheid voor deze ouders om 
te komen kijken in onze school. Bent u op 
zoek naar een school en wilt u graag willen 
komen kijken? U bent van harte welkom! 
Daarnaast is het ook altijd mogelijk om 
(op afspraak) een persoonlijk gesprek en 
een rondleiding te plannen. Een afspraak 
maken kan telefonisch (050-5033551) of 
per mail: obshetpalet@xs4all.nl 

Basketbaltoernooi groep 7 en 8
Op maandag 23 januari vond het basket-
baltoernooi plaats in sporthal de Hullen. 
De kinderen van groep 7 en 8 speelden 
(verdeeld over twee teams) hun wedstrij-
den tegen andere scholen uit Roden e.o. Er 

werd een prachtige wisselbeker gewon-
nen. Daarnaast hebben we op een andere 
dag met de leerlingen van groep 7 en 8 een 
bezoek gebracht aan een wedstrijd van 
Donar in de Martiniplaza. Dit was ook een 
prijs die de groep gewonnen heeft. 

Sabine Tuinhof uit groep 8 doet verslag 
van het toernooi:

We speelden in een gemengd team met 2 
meisjes en 5 jongens. We zaten in poule E en 
we speelden 8 wedstrijden.Van de wedstrijden 
die we speelden hebben we er 7 gewonnen en 
1 gelijk gespeeld. In onze poule (gemengd) 
waren geen finales dus we wisten al vrij snel 
dat we 1e waren.Het andere team werd 2de. 
Het was heel erg gezellig met elkaar.

Kunstweken
Vanaf 6 maart gaan we op Het Palet aan 
de slag met het project “De Kunstweken”. 
Elke groep gaat aan de slag rondom een 
beroemde kunstenaar, zijn leven en zijn 
werken. Er zijn excursies voor groep 6/7/8, 
op vrijdag 10 maart naar het Groninger 
museum en vrijdag 17 maart naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam. Het bezoek 
aan het Rijksmuseum gaat in combinatie 
met leerlingen van De Flint in Nietap. Voor 
beide bezoeken geldt dat er busvervoer is 
geregeld. Ook de leerlingen van groep 1 
t/m 5 zullen een bezoek brengen aan een 
museum. Meer informatie hierover volgt 
later. 



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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Hier vindt u

alle afgeprijsde auto’s
van Nederland

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

boekhandel 
daan nijman

Onderbouw

 

Rosa Tepper, groep 1 

Jurre Bakker, groep 2 

Jarigen

Tijs Noordhof wordt op 2 maart 12 jaar
Steyn Huistra wordt op 11 maart 12 jaar
Stijn Dussel wordt op 23 maart 5 jaar
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Middenbouw
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Bovenbouw

LEESVIRUS 2017
HET GEHEIM VAN DE X-APP

WAT HOUD LEESVIRUS IN 

Leesvirus is een site waarop je boekvragen 
kunt beantwoorden.

Als je alle vragen goed beantwoord kun je 
punten verdienen.

Als je alle vragen goed beantwoord kun je 
winnen

HET BOEK
Het geheim van de x-app
Youri vindt een vreemd apparaat in het huis 
van opa Jo,

Een uitvinder. Eerst denkt hij dat de X-app 
niets kan,
Zoals alles wat opa Jo uitgevonden heeft.
Maar al snel ontdekt hij dat de x-app een 
super –uitvinding is:
Het apparaat vervult alle wensen die je maar 
kunt bedenken!
Gratis een pizza laten bezorgen ,een tien voor 
topo, meespelen met de voetbalwedstrijd en 

… alles te weten komen over Tessa.
Maar dan krijgt pestkop alfons in de gaten dat 
Youri de laatste tijd
Wel erg veel geluk heeft. De x-app mag niet 
in verkeerde handen vallen…

Lucas Stelma en Elmer Haverkort
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leesvirus 
het geheim van de dolfijnen

Wat houd leesvirus in ?

Leesvirus is een wedstrijd tegen andere 
scholen elke maandag komt er een nieuwe 
quizvraag. En dit doen we tien weken.. 
Je moet daar bij zo veel mogelijk boeken 
lezen. En 

Nu gaan we het hebben over het boek Het 
geheim van de dolfijnen.

Vreemde lichtjes, diep op de bodem van 
de zee….. Als Ruben tijdens het zeilkamp 
gekke dingen onder water ,wil hij het 
water niet meer in .Maar als hij tijdens 
een zeiltocht een school dolfijnen ziet, 
gaat hij samen met linde op onderzoek 
uit. Waarom gedragen de dolfijnen zich 
zo vreemd? Het lijkt wel alsof ze zijn hulp 
nodig hebben… Of is er iets anders aan de 
hand?

De hoofdpersonen zijn? Linde en Ruben

Het is een super leuk boek ik raad het echt 
aan 

Geschreven door Lieke Belga en Leonie 
Keun uit groep 6

LEESVIRUS 2017
         De zee kwam door de brievenbus

Wij vonden dit een spannend boek, want 
het is de watersnoodramp in 1953.

En er is ook nog iets, want het is ook 
geschiedenis uit Zeeland.

Het is een droevig verhaal, want er gaan 
mensen als dieren dood.

De hoofdpersonen zijn: Liesje en Sjaan.   
En wij vonden het ook leuk dat hun hele 
familie het overleefd heeft. Maar veel men-
sen kunnen dat niet navertellen want, ze 
dood zijn.

Door Tristan Smilda en Jeffrey van der 
Veen We zitten beide in groep 6

Het leesvirus 2017        
                    Trubbel de trol

De schrijver is Reggie Naus en de tekenin-
gen zijn van Kees de Boer.

In dit boek gaat een jongen genaamd Pepijn 
graag weten welk beest ’s nachts de vuil-
nisbak leeg eet.

Hij krijgt de verrassing van zijn leven als 
hij het ontdekt: het is een trol! Trubbel 
heet hij, en wordt al snel Pepijns vriend. 
Als je meer wilt weten moet je het boek 
zelf maar lezen.
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Ik zelf vind het een leuk en spannend 
boek. Het verhaal speelt zich af in het          

nevelwoud.

Geschreven door 
Bas ter Steege, 
groep 6

Leesvirus 2017
De zee kwam door de brievenbus

Wat is leesvirus? leesvirus is een project 
met lezen.je hebt verschillende boeken 
zoals De zee kwam door de brievenbus, 
daar gaan wij over typen!

Het is een spannend boek het gaat over de 
watersnoodramp. De hoofdpersonen zijn: 
liesje en Sjaan en Bertje

Sjaan wordt ook uit het raam gegooid door 
zijn vader een gymleraar. Dit is een stukje: 
midden in de nacht maakt mama liesje en 
haar zus wakker. Het is ijskoud en stormt. 
Snel, kleed je aan zegt mama. De zee komt. 
De dijk is kapot 

Gemaakt Door Sem Raangs en Marc de 
Rink

Oproep
In maart zullen er weer fruitbomen 
worden gesnoeid door de snoeibrigade 
Roderwolde.

Heeft u nog bomen die u graag gesnoeid 
wil hebben en/of wilt u advies bij het 
snoeien, neem dan even contact met ons 
op.

Het is ook mogelijk om snoeimaterialen 
voor het snoeien van fruitbomen bij ons te 
lenen.

Namens de snoeibrigade,

Geraldien Miedema tel: 050 - 525 0517 
Gerbrant Fennema tel: 06 - 460 75 099

Verenigingsnieuws

Dorpsbelangen

Vernieuwde website Dorpsbelangen 
Roderwolde
Er wordt op dit moment druk gewerkt aan 
een nieuwe website voor Dorpsbelangen. 
De site heeft een echte gedaanteverwisse-
ling ondergaan. 

Alle activiteiten die in ons dorp plaatsvin-
den zullen straks in de dorpsagenda op de 
site te vinden zijn. Eventuele verslagen van 
deze activiteiten zijn dan te vinden onder 
het kopje Nieuws. 

Het leek ons ook goed om bedrijven uit 
Roderwolde en omstreken de kans te 
geven een linkje naar hun eigen site op 
de website van Dorpsbelangen te zetten. 
Voelt u hier wel wat voor als eigenaar van 
een bedrijf in of vlakbij Roderwolde: geef 
dan de naam van uw website aan ons door 
(info@dorpsbelangenroderwolde.nl) en 
we zorgen dat onze webmaster u toevoegt.



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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Aankondiging Algemene Ledenvergadering
Op donderdag 23 maart is onze halfjaar-
lijkse ledenvergadering om 20.00 uur in 
café Scheepstra. Op de agenda zullen 
onder andere het halfjaarlijks verslag van 
de secretaris, het financieel jaarverslag, de 
begroting en een bestuursverkiezing staan. 
De definitieve agenda publiceren we op de 
informatieborden.

Landelijke Opschoondag in Roderwolde 

Dorpsbelangen Roderwolde doet op zater-
dag 25 maart actief mee aan de 15e editie 
van de Landelijke Opschoondag. Op deze 
dag gaan overal in het land gemeenten, 
bedrijven, scholen, verenigingen en vrij-
willigers samen de straat op om zwerfafval 
aan te pakken. 

De Landelijke Opschoondag heeft als doel 
om heel Nederland enthousiast te maken 
om te zorgen voor een schone leefom-
geving. In een land zonder zwerfafval is 
het namelijk prettig leven: een schone 
omgeving voelt veiliger en maakt mensen 
vriendelijker. 

Twee jaar geleden hebben we met een 
enthousiaste groep van zo’n 20 volwas-
senen én kinderen zwerfafval in en rond 
het dorp opgehaald in het kader van de 
Landelijke Opschoondag. Resultaat: twee 
overvolle containers! 

Dit jaar is de Landelijke Opschoondag dus 
op zaterdag 25 maart. Tussen 9.00 en 11.00 
uur willen we in meerdere kleine groepjes 
het zwerfafval uit onze bermen van o.a. 
de Hooiweg en de Roderwolderweg gaan 
halen. De gemeente stelt hiervoor hesjes, 
grijpers, zakken enz. beschikbaar. We ver-
zamelen die ochtend op het Doedensplein.

Wie komt ons helpen? Ook de jeugd is 
natuurlijk weer van harte welkom! Vele 
handen maken licht werk en zo’n wan-
delingetje kan ook reuze gezellig zijn! 
Geef je dus snel (uiterlijk 1 maart) op via 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl (dit 
i.v.m. de hoeveelheid materiaal)

Zomerprogramma
Wil iedereen die activiteiten voor het 
zomerprogramma heeft, deze uiterlijk 1 
april inleveren bij Silvia van der Meijs, via 
info@dorpsbelangenroderwolde.nl 
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Rowolmer Archief

Berigt 39 - Een ongeval in Foxwolde
Op 20 augustus 1922 vond er bij het tolhuis in Foxwolde een ongeval plaats, waarover 
gemeenteveldwachter Bos onderstaand rapport uitbracht.

Naar aanleiding van het ongeval in den 
avond van 20 Augustus j.l. bij de tol-
boom te Foxwolde in deze gemeente, 
heb ik de eer U edel Achtbare beleefd te 
rappor¬teren, dat door mij in dezen een 
onderzoek is ingesteld en zijn gehoord:

1. Reinder Talsma, oud 24 jaar, directeur 
eener Zuivelfabriek te Peize en wonende 
aldaar, die mij mededeelde:

‘In den avond van den 20sten Augustus j.l. 
, ‘t was na negen uur, kwam ik per motor-
rijwiel met een snelheid van ± 55 km vanaf 
Roden in de richting Peize rijden. Daar ‘t 
op bedoelde tijdstip reeds vrij donker was, 
zag ik de tolboom, welke op den openbare 
weg te Foxwolde is geplaatst en gesloten 
was te laat en het was mij toen onmogelijk 
alsnog te rem¬men, teneinde een ongeluk 
te voorkomen. Wel heb ik de motor nog 
uitgeschakeld en heb nog getracht te rem-
men, doch mijn voet gleed mij tot driemaal 
toe van de voetrem af. Daar ik begreep 
dat, indien ik met mijn motor tegen de 
afsluitboom van bedoeld tolhek aanreed, 
het mij en mijn vriend, welke bij mij ach-
terop de duo zat, het leven zou kosten, ben 
ik achter de boompjes, welke aldaar aan 
de kant van den weg staan, langsgereden 
en met de oogen dicht ben ik toen op het 
aldaar staand hekwerk ingereden, hetwelk 
natuurlijk werd verbrijzeld. Er brandde 
echter geen licht bij bedoelde tol. Had 
echter de tolgaarder licht bij de tolboom op 
gehad, dan was dit ongeluk niet ge-beurd. 
Ik had een lichtgevende lantaarn aan mijn 
motorrijwiel. Ik ben er echter best afgeko-
men, doch mijn vriend heeft zich erg in de 

rug bezeerd en heeft zich onder genees-
kundige behandeling moeten stellen.’

2. Tjipke Jan de Vroeg, assistent-directeur 
eener Zuivelfabriek te Peize en wonende 
aldaar, die mij mededeelde:

‘Zondagavond, 20 Augustus j.l. zat ik bij de 
directeur Talsma op de duo zijner motor-
rijwiel, welke hij persoonlijk be¬stuurde, 
en kwamen te ruim 9 uur vanaf Roden 
naar Peize rijden. Bij de tolboom, welke 
te Foxwolde geplaatst is op den openbare 
weg, was geen licht op en daar het reeds 
vrij donker was, vooral aldaar onder de 
boomen, hebben wij het tolhek, welke 
gesloten was niet vroegtijdig kunnen zien, 
tengevolge waarvan een ongeluk onver-
mijdelijk was. Hoe alles toen precies in 
zijn werk ging weet ik niet, doch ik ben 
eraf gesprongen en heb me erg in de rug 
bezeerd, tengevolge waarvan ik mij onder 
geneeskundige behandeling heb moeten 
stellen. De directeur had wel een lichtge-
vende lan¬taarn aan zijn rijwiel.’

3. Arend Douwes, tolgaarder, wonende 
te Foxwolde, gemeente Roden, die mij 
mededeelde:

‘In den avond van den 20sten Augustus j.l. 
te omstreeks 9 uur was ik in onze woning, 
welke staat bij de tol, die is geplaatst op 
den openbare weg te Fox¬wolde. Daar 
ik iets hoorde, liep ik naar buiten en wel 
naar de tolboom, die gesloten was, en zag 
toen, dat iemand met een motorrijwiel het 
hekwerk bij de tolboom had stukgereden. 
Later bleek mij, dat dit de directeur der 
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Klaverjassen en sjoelen

Uitslag 3e sjoelavond Het Rode Hert.

De derde avond hebben de sjoelers weer fanatiek gestreden voor de punten. Voor de derde 
keer dit seizoen ging Jannie Buring als winnaar van de avond met het plantje naar huis. 
Jannie is in topvorm dit jaar!

Uitslagen sjoelers: 1e avond 2e avond 3e avond Totaal
Jannie Buring  1314  1336  1326  3976
Frans Meijer  1313  1316  1314  3943
Wim Venekamp 1310  1279  1301  3890
Jeltje Venekamp 1258  1282  1278  3818
Harm Christiaans 1284  1304  1215  3803
Jan van den Berg 1265  1255  1252  3772
Wip Kregel  1231  1261  1276  3768
Henk Buring  1231  1220  1285  3736
Grietje van den Berg 1251  1223  1254  3728
Grietje van der Veen 1193  1218  1216  3627
Stien v.d. Velde  1285  1276    2561
Jaap Aukema  1258    1287  2545
Gea Lanting    1285  1229  2514
Trieneke Aukema 1157    1225  2382
Gerrie Meijer    1291    1291

Er waren helaas weer niet genoeg klaverjassers.

25 Februari is de 4e sjoelavond in Het Rode Hert. 19.00 uur deur open. Om 19.30 uur 
beginnen we met de eerste speelronde.

Zuivelfabriek te Peize was. Of bedoelde 
persoon licht aan had, weet ik niet. Ik had 
echter bij de tolboom op genoemd tijdstip 
nog geen licht opgestoken.’ 

Verder heb ik de eer U alsnog mede te 
deelen, dat op genoemde datum de zon des 
namiddags te 7.15 uur onderging.

Roden, 2 September 1922.

De gemeenteveldwachter J. Bos.

Aanvulling: tot 1953 liep de weg tussen Roden 
en Peize langs dit tolhuis, waar nu Jan van der 
Veen woont. Het huis werd gebouwd in 1884 
en de laatste tol werd er op 31 december 1939 
geheven.

Bovenstaand artikel van de hand van Jan 
Fonk verscheen eerder in 1993 in “Roon”, 
jaargang 16, nr. 2.
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Dorpshuis

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

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

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

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

            Totaal  €……..

De bestellijst wordt uiterlijk 25 maart a.s. bij u opgehaald, u kunt ook uw bestelling 
met het geld in de bus doen bij Annemarie Timmer (Roderwolderdijk 1) of bestellen via 
bestellingenmfa@hotmail.com. U krijgt uw bestelling vrijdagavond 31 maart of zaterdag 
1 april thuis bezorgd.

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

NAAM: ………………………………………..

ADRES: ……………………………………….

Voor vragen kunt u bellen naar Gerda Boonstra (06 11208082)

Klussendag
Op zaterdag 11 Maart van 9.00 tot 12.00 gaan we weer samen klussen in en om het dorps-
huis “de Doefkamp” in Roderwolde. De klussen die we deze keer willen aanpakken zijn: 
schoonmaken dak/goten, repareren dak van de schuur, een hek plaatsen, schoonmaken 
binnen en buiten en tuinonderhoud.

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

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

Heel graag tot ziens op de 11e maart!
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Uitnodiging
Beste dorpshuisgebruiker en/of 
dorpsbewoner,

Ook in 2017 wil het dorpshuisbestuur 
met alle gebruikers, een afvaardiging van 
de verenigingen, belangstellende dorps-
genoten en donateurs het afgelopen jaar 
evalueren.

Hoe is de afgelopen periode bevallen, wat 
ging er goed en ook wat kunnen we nog 
verbeteren of veranderen. Wat kunnen we 
nog meer voor onze gebruikers en dona-
teurs betekenen?!

Wij hopen op deze bijeenkomst samen 
met de aanwezigen nieuwe ideeën op te 
doen om niet alleen financieel, maar ook 
qua gebruik het dorpshuis een nog betere 
plaats te geven in Roderwolde en omstre-
ken. Zodat we allemaal ook in de toekomst 
kunnen blijven genieten van een mooie 
sport-, vergader- en ontmoetingsplek in 
onze woonomgeving. 

Heeft u dus suggesties, verbeterpunten, 
opmerkingen, ideeën, wilt u meedenken 
of alleen maar een compliment geven, we 
horen het allemaal graag!

Plaats: kantine MFA ‘de Doefkamp’,   
               Hoofdstraat 21a, Roderwolde
Datum: dinsdag 11 april 2017
Tijd: 20.30 uur.

De koffie en thee staan klaar. Graag tot 11 
april.

Vriendelijke groeten, 

Het dorpshuisbestuur

Vrouwenvereniging Roderwolde

Jaarvergadering met Kim van Dam bij de 
Vrouwenvereniging Roderwolde

Woensdagavond 18 januari had de 
Vrouwenvereniging Roderwolde haar 
eerste bijeenkomst van 2017. Nadat het 
officiële gedeelte met de jaarvergadering 
voorbij was en iedereen genoten had van 
de heerlijke zelfgebakken rolletjes bij de 
koffie. Begon Kim van Dam uit Foxwolde 
haar presentatie over het Poolgebied. Kim 
werkt al enige jaren als wetenschapper bij 
de Rijksuniversiteit in Groningen of te wel 
de RUG. 

En als wetenschapper is zij in 2015 met een 
grote groep mensen, zoals biologen, geolo-
gen, glaciologen, marine mensen, sociale 
wetenschappers, NOS medewerkers en 
journalisten afgereisd naar Spitsbergen. Ze 
zijn met het vliegtuig naar Longyearbyen 
gevlogen en met een boot rondom een 
gedeelte van Spitsbergen gevaren, waarna 
ze weer overstapten op kleine bootjes 
om zo overal in de fjorden aan land te 
kunnen aanmeren. Ze hebben hier in de 
zomer 10 dagen intensief gewerkt, ter-
wijl het daar dan rond het vriespunt was 
en zij wel 3 dubbele kleding aan moesten 
hebben. Hier hebben zij informatie inge-
wonnen, zoals veranderingen van het 
leefklimaat, het smelten van de gletsjers, 
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het waterpeil en de andere dingen die daar 
aan de orde komen, om dit te onderzoe-
ken en te vergelijken met de informatie 
die ze in de zeventiger jaren al hadden 
ingewonnen. Ongeveer in 1960 hebben 
ze ijsberenonderzoek gedaan en in 1970 
het rendierenonderzoek. En nu hebben 
ze deze informatie met de informatie van 
toen vergeleken om te kijken, wat en hoe 
de veranderingen zijn. Wanneer ze maar 
een glimp van een ijsbeer in beeld had-
den mochten ze niet aan land. Om zo het 
leven van de ijsberen niet te verstoren 
en omdat ijsberen gevaarlijk kunnen zijn. 
Er is zelfs een keer iemand verscheurd 
door een ijsbeer. Ook is hiervoor een wet 
gemaakt, dat je zelfs moet voorkomen om 
een ijsbeer tegen te komen anders kun je 
een bekeuring krijgen. Je kunt door de 
voetstappen en de poep zien of er ijsberen 
in de buurt zijn. IJsberen hebben te lij-
den van de klimaatsverandering. Er komt 
steeds minder ijs. Dat gaat steeds meer 
op in het water door de verhoging van 
de temperatuur. Je zag daar dan ook vele 
verbodsborden voor de mensen. De groep 
wetenschappers heeft daar dus ijsberen 
maar ook walrussen, vinvissen, rendieren, 
mossen, insecten en andere bezienswaar-
digheden gezien. Het mooiste wat ze zagen 
was een walvis. Ze konden hem of haar 
zelfs horen ademen. De vinvissen spuiten 
het dampwater om hoog wat ook weer een 
mooi gezicht geeft. Voeger werd er veel op 
walrussen gejaagd voor het ivoor waar van 
alles van gemaakt wordt en wat heel duur 
is. Er was een filmpje van een grote groep 
walrussen die rustig het strand opschoven. 
Door het warmer worden van het klimaat 
is hier veel meer begroeiing van planten, 
mossen etc. gekomen en moest het weer-
station dat op een gletsjer stond verplaatst 
worden. Peter Kuiper onze bekende weer-
man uit Noord Nederland was ook mee en 
kon de verplaatsing in goede banen lijden. 

Het weerstation wordt verankerd in het ijs. 
De batterij moet zich in de zomer opladen 
door de zon om ook in de winter zijn werk 
te kunnen doen, want dan is het geheel 
donker. En zo kunnen ze ook de sneeuw, 
warmte, luchtvochtigheid zonnestralen 
enz. meten. In het Noordpoolgebied blijkt 
dat het smelten sneller gaat als in andere 
gebieden. In het noorden van Spitsbergen 
is het altijd ijs. Wanneer de gletsjers steeds 
meer smelten en opgaan in het water 
wordt dat een fjord. Wanneer u dit alle-
maal zelf ook wilt bekijken kunt u met een 
Nederlandse gids, die daar in de zeven-
tiger jaren is blijven wonen, na ook een 
onderzoek te hebben gedaan, een rondreis 
maken en genieten van het zeer mooie 
Poolgebied. Kim bedankt!

Vrouwenvereniging nodigt inwoners 
Schoolkring Roderwolde uit
Woensdagavond 15 maart 2017 heeft de 
Vrouwenvereniging Roderwolde Abel 
Darwinkel uitgenodigd. Abel is werkzaam 
bij het Huus van de Taol in Beilen en soms 
te zien op TV Drenthe. Hij komt met zijn 
programma: Verschillende Dialecten door 
de provincie Drenthe heen. Hij brengt 
dit met veel variatie en een quiz. Het zal 
ongetwijfeld een leuke avond worden 
en om daar niet alleen de dames van de 
Vrouwenvereniging van te laten genieten, 
nodigen wij hierbij alle inwoners van de 
Schoolkring Roderwolde uit. De avond 
begint om 19.30 uur in de schuur van 
het café het Rode Hert Hoofdstraat 32 
Roderwolde. Dit in verband met het stem-
men wat ook deze dag in het café is. 

Graag opgeven, tot uiterlijk 10 maart bij 
Jechien Speelman telefoon 050-5033222 
’s avonds na 18.00 uur of via de mail, 
jechienspeelman@hotmail.com of een 
briefje in de brievenbus Hoofdstraat 7 
Roderwolde. Want vol is vol.
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Tennisvereniging Roderwolde

Wintertoernooi
Zaterdag 14 januari kon in de tennishal 
van REO in Roden weer gestreden wor-
den om de eer winnaar te worden van 
het winterdubbeltennistoernooi van de 
Tennisvereniging Roderwolde. Behaaglijk 
binnen terwijl hagel en sneeuw buiten hun 
best deden om de wereld wit te kleuren.

Iedereen werd verwelkomd door de 
enthousiaste tossleiding, Lia Snoek en Wil 
Schröder. Zij organiseren al ca. 15 jaar dit 
toernooi, naar eigen zeggen, met veel ple-
zier. Alhoewel het nog best ingewikkeld 
kan zijn, gezien de ingespannen ernstige 
gezichten tijdens het verwerken van de 
wedstrijdresultaten.

Helaas hadden dit jaar zich minder ten-
nissers aangemeld dan voorgaande jaren. 
Was het de angst om te verliezen, ernstige 
blessures of gewoon geen tijd of zin. De 
wegblijvers die geen zin of tijd vrijgemaakt 
hadden, hebben ongelijk gehad, ze hebben 
weer een leuk gezellig toernooi gemist. Bij 
dit tennistoernooi maakt niet uit of je wel 
of niet zo goed kan tennissen, met wis-
selende partners en tegenstanders, geeft 
iedere wedstrijd uitdaging en plezier.  

Iedereen speelde vier wedstrijdjes van een 
half uur, met een willekeurig uitgezochte 
partner. Mede namens hun geweldige part-
ners mochten Jaap van der Molen, Willem 
Roffel en Geraldien Miedema, respectieve-
lijk de 3e,2e en 1e prijs in ontvangst nemen, 
en gingen trots met een blik ingespeelde 
ballen naar huis. Bert Blaauw en Harriet 
Haverkort bereikten net niet het podium, 
ze wonnen evenveel wedstrijden als Jaap, 
maar hadden net iets minder gewonnen 
sets. 

Dankzij de geringe aanmelding van de 
TVR-leden waren ook een paar niet leden 
uitgenodigd om mee te doen. Het was erg 
sympathiek van de TVR dat ze twee van 
de drie podiumplaatsen aan hun gasten 
gunden. 

Lia en Wil kondigden aan dat ze de organi-
satie komend jaar graag over willen dragen 
aan twee nieuwe leden. Het lijkt mij een 
heel aardige en dankbare klus, dus leden 
schroom niet en meld je hiervoor bij hun 
aan. Helaas kan de schrijver van dit stukje, 
als niet lid, zich hiervoor niet aanmelden.

Tot slot nog dit: 

TVR - leden, om het toernooi volgend jaar 
niet te missen, de nieuwe datum is al 
bekend: 20 januari 2018.



Trimsalon Molenbrug
Voor honden en katten

Greetje Ensing - Zoelman
Gediplomeerd trimster

Moleneind 3
9321 TX Peize
06 - 14 94 23 39

www.trimsalonmolenbrug.nl 
info@trimsalonmolenbrug.nl

Dé wijnspeciaalzaak met meer dan 50 wijnen 
onder de vijf euro!

Meld u aan voor onze digitale nieuwsbrief op: 
groningen@henribloem.nl

Wij bezorgen gratis in Roderwolde/Foxwolde!

Verlengde Hereweg 26-28 GRONINGEN Tel. 050-526 81 88 
Email: groningen@henribloem.nl www.henribloem.nl
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Culturele Driehoek

Dichterbie Grunnen
Zondag 5 maart om 15:00u zal in het 
kader Meert Moand, Dialect Moand 
in de Olie- en korenmolen Woldzigt, 
Hoofdstraat 58 te Roderwolde een optre-
den zijn van 2 Grunneger Muzikanten, 
Martin Korthuis, Eddo Pol en een 
Grunneger Dichter, Willem Tjebbe 
Oostenbrink. Zij brengen gezamenlijk het 
programma “Dichterbie Grunnen”

Martin Korthuis, troubadour met muziek 
die het hart raakt. Zijn liedjes in het 
Gronings gaan over verlies, vreugde, dood, 
vaderschap, afscheid, liefde en eenzaam-
heid. Kortom over alles wat ons bestaan 
menselijk maakt. De Groningse teksten 
klinken verrassend ongeforceerd, en zeer 
natuurlijk; ze zijn persoonlijk en tege-
lijk kan een ieder er iets van zichzelf in 
herkennen. Martin is een samenwerking 
aangegaan met de gitarist/zanger Eddo Pol 
uit Bedum. Op 13 Mei wordt hun eerste c.d. 

“Nij” gepresenteerd in café Hammingh te 
Garnwerd.

Willem Tjebbe Oostenbrink dicht en 
draagt voor in het Gronings. Dit jaar ont-
ving hij van de stad Emden de Johann 
Friedrich Dirksprijs voor de gedichtency-
clus “Doar ien de wiede Wereld”. In het 

najaar komt zijn dichtbundel Zolt en Stof 
uit. Zijn eerste dichtbundel ‘Opdreugde 
troanen’ kwam in 2013 uit. Zijn gedich-
ten ademen humor, liefde voor de taal 
en cultuur en maken de lezer deelgenoot 
van originele observaties, vaak met een 
subtiele dubbele laag. Poëzie die op het 
eerste oog verbonden lijkt met zijn geboor-
tegrond, het Groninger Westerkwartier, 
maar bij nadere beschouwing breder, 
universeler.

Poëzie en muziek van drie artiesten, wat 
voor weer het ook wordt, het belooft een 
mooie middag in maart.

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

INGEZONDEN

Energielening SportDrenthe 
opengesteld 

Nieuwe lening voor verduurza-
ming accommodaties Drentse 
sportverenigingen

Tijdens de aftrap van het project 
‘Drenthe Sport Duurzaam’ op maan-
dagavond 16 januari in Assen, is er 
een nieuwe financieringsmogelijkheid 
voor Drentse sportverenigingen gelan-
ceerd. Het project van SportDrenthe, 
het Drents Energieloket en de Natuur en 
Milieufederatie Drenthe, wordt met subsi-
die van de Provincie Drenthe uitgevoerd 
en beoogt met energiescans en gerichte 
ondersteuning en advisering te komen 



tot de verduurzaming van alle Drentse 
buitensportaccommodaties.

Vaak is de financiering van duurzaam-
heidsinvesteringen een probleem voor 
sportverenigingen. Daarom heeft 
SportDrenthe samen met de Drentse 
Energie Organisatie een nieuwe finan-
cieringsmogelijkheid ontwikkeld.  
Sportverenigingen in Drenthe kunnen 
vanaf nu een lening met een omvang van 
€ 5.000 tot maximaal € 50.000 afsluiten 
voor investeringen in energiebesparing 
en/of duurzame opwekking van energie. 
De energielening kan maximaal zelfs 75% 
van de totale investering bedragen en kent 
een looptijd van 5 of 10 jaar. Bovenop de 
al lage rente (op dit moment 2,4%) kunnen 

verenigingen ook nog een extra rentevoor-
deel verdienen wanneer leden of derden 
via de vereniging privé gaan investeren 
in bijvoorbeeld zonnepanelen . Zo kan de 
rente uiteindelijk uitkomen op 0,5%.

De Drentse Energie Organisatie en 
SportDrenthe en haar partners, zien de 
lening als een extra stimulans voor de 
sportverenigingen om plannen voor 
verduurzamingsmaatregelen van hun 
accommodaties te ontwikkelen en op te 
starten. En voor dat laatste kunnen de ver-
enigingen juist weer gebruik maken van 
de mogelijkheden van de mogelijkheden 
die het project ‘Drenthe Sport Duurzaam’ 
biedt.

Vakmensen 
    in makelen

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden

Tel: 050 - 40 235 40

info@nijdammakelaars.nl 
nijdammakelaars.nl

advertentiesadvertenties
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DRÈNTS DIGGELGOUD

Moi lezers
Lubbert

Streektaol is mooi. Streektaol praoten, of 
schrieven nog mooier. Meertaligheid is 
boetendein goud veur je ontwikkeling. Dat 
is wetenschappelijk bewezen en het maokt 
niet oet of dat echte taolen bint (Duuts, 
Frans, Engels) of dialecten. De meer-
weerde is vaststeld en dan is der ok nog 
de taolverrieking..Der bint zukke mooie 
gezegdes en oetdrukkingen, die niet let-
terlijk te vertaolen bint vanoet het dialect 
naor het Nederlands. Daorveur moej die 
streektaol dan wal beheersen. Doej dat 
niet, dan kuj gevallen kriegen daj mekaor 
niet begriept. Zo bint der b.v. in ons laand 
verschillende betiekenissen van het 
gebruuk van het woord “tuut”: 
Tuut  …………papieren zak;
Tuut…………..kus;
Tuut…………..kip;
Tuut…………..tuit, schenktuit van theepot;
Tuut………….politieagent (scheldwoord);
Tuut………….stoomfluit. 

Het hangt der dus maor vanaof in welk 
verband het woord gebruukt wordt en 
oet welk diel van het land je aofkaomstig 
bint. Stel je veur, daj verkering kriegt met 
een wicht oet een aander diel van het land, 
waoras tegen een kip “tuut” zegt wordt en 
tegen een kus “smok”, dan kuj raore dingen 
kriegen.

Zo is mej es bei bleven, tiedens een oetwis-
seling met een Duutse plaots, dat wej bej 
mensen onderbracht waren en der ok van 
onze kaant mensen waren, die het Duuts 
niet goud beheersten, maor der wal in het 
Platduuts praot wurd. Toen wej het der 
onderling over kregen wat veur wark de lui 
deden waor wij bej ingekwartiert waren, 
zee ein: “Volgens mej waarkt de man bei 

de iesbaon”. En wat bleek? Hij waarkte bej 
de Eisenbahn! En in het Duuts betiekent 
dat de Spoorwegen.

RECEPT VAN DE MAAND

Bloemkoolsaus
Sonja Meijer

Als er bij u weer eens bloemkool op het 
menu staat zou u deze saus er eens bij moe-
ten proberen.

Ingrediënten
3 dl melk en of bloemkoolwater
30 gr bloem
30 gr boter of margarine
1 bouillonblokje
mespuntje kerriepoeder
1 ui
1 eetl tomatenpuree
worcestersaus (kan ook zonder)
ketjap
peterselie.

Bloemkool koken. 

Ondertussen de saus maken door de 
boter of margarine te smelten. Een uitje 
schoonmaken en fijnsnipperen en in de 
boter of margarine lichtbruin fruiten. 
Vervolgens de bloem erbij doen en onder 
roeren licht laten bruineren. Dan een eet-
lepel tomatenpuree en bij gedeelten het 
bloemkoolnat met melk waarin een bouil-
lonblokje is opgelost toevoegen. De saus 
steeds opnieuw laten doorkoken. De saus 
op smaak afmaken met een scheutje ketjap 
en wat worcestersaus. Er wat fijn geknipte 
peterselie doorroeren. De bloemkool met 
deze saus bedekken.

Vakmensen 
    in makelen

Nijdam Makelaars
Roderweg 17
9311 PA Nieuw Roden

Tel: 050 - 40 235 40

info@nijdammakelaars.nl 
nijdammakelaars.nl

advertentiesadvertenties
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NATUUR EN OMGEVING

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

Er is nog wel wat te doen in De Onlanden. 
Discussie bedoel ik, onenigheid over 
wat er wel en niet mag of zou mogen 
plaatsvinden. Afgelopen jaar maakte 
Natuurmonumenten (de beheerders van 
het gebied ten oosten van het Peizerdiep) 
bekend dat de bouw van een uitkijktoren 
bij “Het Beeld” (het bosje op de kruising 
van de Drentse dijk en de Noorddijk) 
groen licht had gekregen. Er zijn natuur-
liefhebbers die de plaatsing van een toren 
van ca. 25m hoogte (!) in een natuurgebied 
als een aantasting van de natuurwaarden 
zien. Anderen, waaronder de initiatiefne-
mers bij Natuurmonumenten, vinden het 
belangrijk dat deze waarden door de recre-
ant ook beleefd moeten kunnen worden. 
De toren biedt de liefhebber straks een 
schitterend 360º uitzicht over het gebied 
en voorkomt volgens hen misschien zelfs 
een te grote trek van het publiek naar de 
kwetsbare delen van het moerasgebied. 

De toren wordt geplaatst tussen de boom-
singels van “Het Beeld” en dus zal alleen 
de top in het landschap zichtbaar zijn. 
Het stalen geraamte zal geheel met hout 
worden bekleed en zodoende een “natuur-
lijke uitstraling” krijgen. Er zal door de 

bezoekers wel een eindje gelopen moeten 
worden over een wandelpad vanaf een par-
keerplaatsje aan de Noorddijk.

Een ander discussiepunt is het organise-
ren van publiektrekkende evenementen 
in het gebied. Op zondag 22 januari 
vond vanaf restaurant en infocentrum 
De Onlanderij bij Eelderwolde De Groene 
4 Mijl plaats. Een hardloopevenement 
dat bijna 1600 deelnemers trok en daar-
naast nog de nodige supporters. Is dit 
een manifestatie die door de vereniging 
Natuurmonumenten in De Onlanden geor-
ganiseerd moet worden? Het is bedoeld 
om de bekendheid van het gebied te ver-
groten en daarmee meer recreanten naar 
het gebied te trekken. Recreatie is naast 
Waterberging en Natuurontwikkeling wel 
één van de gebruiksdoelen van het gebied, 
maar zo’n sportevenement mag natuurlijk 
niet in conflict komen met de natuurbe-
scherming. Het evenement vindt plaats in 
de winterperiode, dus niet in de broedtijd 
of het tijdens het opgroeien van jonge die-
ren of voor verstoring van flora en fauna 
kwetsbare periode. 

De uitkijktoren als “artist 
impression” van de ontwerpers

Warming-up van de hardlopers van de Groene 
4 mijl hardlooptocht door De Onlanden
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Bij mij rijst dan ook de gewetensvraag of je 
wel excursies e.d. in het gebied moet orga-
niseren. Dat zijn natuurlijk kleine groepen 
van hooguit een dertigtal personen, maar 
daarbij ga je juist wel in de periode waarop 
er het meest te beleven valt, alles in bloei 
staat en het leven in de natuur het meest 
actief is. Hebben de dieren daar dan last 
van?

Op de zondag van de Groene 4 mijl blijk-
baar niet, want in het riet naast de brug, 
waar honderden mensen passeerden en op 
nog geen 10m afstand telkens het start-
schot van een volgende groep hardlopers 
klonk, zat een ijsvogeltje rustig naar het 
bevroren diep te turen. Het beestje trok 
natuurlijk ieders aandacht en er wer-
den honderden foto’s gemaakt, maar het 
stoorde het beestje niet. IJsvogeltjes zijn in 
het algemeen juist zeer schuw en ik ver-
moed dat voedselgebrek door het bevroren 
water een verklaring is voor dit bijzondere 
gedrag. 

Misschien valt het dan toch wel wat mee 
met de recreatiedruk in het gebied, zeker 
als ze niet in de kwetsbare delen of in het 
broedseizoen de rust verstoren.

Geen probleem dus om op zondag 2 april 
mee te gaan met een excursie van IVN 
Peize naar ons “eigen” Kleibosch. Als we 
geluk hebben staan de bosanemoontjes die 
zo kenmerkend zijn voor dit stukje natuur-
gebied dan net in volle bloei. Elders in dit 
blad leest u meer over deze excursie.

De bodem bedekt met bosanemoontjes 
(foto Hans Dekker)

Het ijsvogeltje aan de voet van de brug 
over het Verlegde Eelderdiepje liet zich 
door de mensenmenigte niet verjagen

Sonnet van jaarvergadering
Bart Henstra

Ook ‘ROON “doet hierin mee.
In uitnodiging aan leden.
Aandacht aan besteden.
Is jaarlijks een goed idee..

Besproken is de zaal.
Stoelen staan opgesteld.
Niemand heeft afgebeld.
Verwachten allemaal.

Koffie wordt geserveerd.
Jaarverslagen besproken.
Contributie vastgesteld.

Kritiek gerespecteerd.
Vertrouwen uitgesproken.
Consultatie hersteld.
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VAN ONDER DE WIEKEN

Extra evenementen in en rond de molen
Dirk Magré

De winter voorbij?
Afgelopen weken was het niet vaak weer 
voor de molen. De windkracht viel vaak 
tegen en als er wel wind was, dan was het 
wel zo snijdend koud….

Ook zaten de zeilen op een goed moment 
vol ijs. Dan kun je ze maar beter opgerold 
laten zitten om breuk te voorkomen.

Op het moment dat ik dit schrijf vliegt de 
temperatuur omhoog naar meer dan 10 
graden Celsius. Wellicht een voorteken 
van een naderend voorjaar.

Er is niet veel te vertellen over de afgelo-
pen maand. Des te meer echter over wat 
er allemaal al weer op de rol staat als extra 
evenementen in en rond de molen de 
komende maanden.

Meert Moand, Dialect Moand
Zondag 5 Maart 15.00 uur in Woldzigt: 
Meert Moand, Dialect Moand. Programma 

“Dichterbie Grunnen”.

         
Entree: € 9,-. Kaarten via Boekhandel Daan 
Nijman in Roden; Café Het Rode Hert en 
ook via internet: www.cultureledriehoek-
roderwolde.webxpress.nl

Opleiding molengidsen
Voor de opleiding molengids (vier dinsdag-
avonden in maart + terugkombijeenkomst 
in mei) zijn op dit moment 9 aanmeldin-
gen, waarvan 5 vanuit Roderwolde.

De opleiding gaat van start op dinsdag 
7 maart aanstaande. Bij ons in Woldzigt 
(in de Meulenkaomer - die is goed te 
verwarmen).

Natuleum
We hebben ons best gedaan, maar de wind 
liet ons de laatste keren met olieslaan 
nog wat in de steek. De bedoeling was 
dat we op dit moment 155 liter lijnolie 
klaar zouden hebben voor de levering aan 
Vliegenthart. Daarvoor ontbreekt nog zo’n 
10 liter.

Duitse leerling molenaars op bezoek
Op zaterdag 18 februari verwachten we 
een groep van 12 Duitse leerling mole-
naars met twee begeleiders in de molen. 
Zij willen allemaal meer praktische ken-
nis opdoen van het ambachtelijk olieslaan. 
Met een aantal olieslagers gaan we ze die 
dag de fijne kneepjes bijbrengen. Om de 
beurt zal een groepje van drie leerlingen 
meelopen met de olieslagers. Zo zijn we 

Op de foto: 7 volle en 1 leeg blik (elk 20 liter)
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dan van ongeveer 10:00 - 15:30 uur in de 
weer.

Het zou mij verbazen als we dan de res-
terende liters olie voor Vliegenthart niet 
hebben geproduceerd (ook als we allen 
van de kracht van de elektromotor gebruik 
kunnen maken).

Bedrijfskleding
Onze nieuwe eigenaar, Het Drentse 
Landschap, stelt bedrijfskleding beschik-
baar voor de vrijwilligers op Woldzigt. 
Werkkleding voor olieslagers en mole-
naars en herkenbare kleding voor de 
baliemedewerkers.

Op de kleding zal naast het logo van Het 
Drentse Landschap ook het logo en de 
naam van Woldzigt komen staan. We ver-
wachten bij de seizoensopening de nieuwe 
kleding te dragen.

Seizoensopening en Oliemarathon
Op vrijdag 28 april aanstaande om 16:30 
is de seizoensopening van molen en 
Meulenkaomer.

U kunt hiervoor nog een aparte uitnodi-
ging tegemoet zien.

Om 17:00 uur wordt gestart met een 
24-uurs marathon olieslaan. Deze activi-
teit komt bij ons weten nog niet voor in het 
Guinness Book of Records. We zijn dan 
ook druk doende hiervoor geregistreerd 
te worden. Daar zal een officieel tintje aan 
moeten worden gegeven voor de registra-
tie. Hoe dat wordt? We houden jullie op de 
hoogte.

Wat we wel weten, is dat onze burgemees-
ter en Rowolmer Klaas Smid het officiële 
startsein voor de marathon zal geven. 28 
april klokslag 17:00 uur.

Nieuwe wisselexpositie in Graanmuseum
Zoals jullie weten is op de eerste ver-
dieping het Nederlands Graanmuseum 
gevestigd. De vitrines aan de Noordzijde 
zijn voor een steeds weer wisselende expo-
sitie. De afgelopen twee jaar ging dat over 
rogge.

We zijn nu weer aan een nieuw onder-
werp toe. Daarvoor gaan de leerlingen van 
(“onze” basisschool) obs Het Palet aan de 
slag. Met het thema “onze molen” gaan 
zij creatief aan de slag. Met de resultaten 
daarvan worden de 8 vitrinekasten van de 
wisselexpositie gevuld.

Wanneer de officiële opening van deze 
expositie gaat gebeuren (en hoe) is nu nog 
niet bekend. Ook hiervan houden we jullie 
natuurlijk op de hoogte.

Jubileum Meulenkaomer
Op zondag 21 mei viert de Meulenkaomer 
haar 30-jarig jubileum. Er wordt van alles 
bij de molen georganiseerd. Meer informa-
tie volgt. Houd in ieder geval die zondag 
vast vrij in je agenda!

The Three Wheeler Morgan Club
Op zaterdag 3 juni verwachten we de 
Moree Wheeler Club met een kleine 40 
voertuigen voor de molen.

Het oudste exemplaar zou van 1927 moe-
ten zijn. De “jonkies” van rond 1945.

Zie voor meer informatie over deze bijzon-
dere voertuigen: www.mtwc.co.uk/
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Drentse Fiets4Daagse
Op donderdag 27 juli zijn we stempelpost 
voor de Drentse Fiets4Daagse. De 30, 40 
èn 60 km routes doen allemaal de molen 
aan. Naar verwachting zullen dat in totaal 
zo’n 900 fietsers zijn.

We liggen aan het begin van de route 
(vanaf Norg). Dat betekent dat de fiet-
sers tussen 09:45 en ongeveer 12:30 door 
Roderwolde zullen peddelen.

Activiteiten in Woldzigt de komende tijd:
h zaterdag 4 maart 13:30 - 16:30 uur 

onze maandelijkse demonstratie 
olieslaan.
h zondag 5 maart 15:00 uur. Meert 

moand dialect moand (Culturele 
Driehoek).
h zaterdag 8 april 13:30 - 16:30 uur ook 

weer de maandelijkse demonstratie 
olieslaan. Deze keer allen op de tweede 
zaterdag van de maand april.

Kom eens een keer kijken. Onze vrijwil-
ligers geven je graag uitleg bij het olieslaan. 
Zoals je wellicht weet hebben inwo-
ners van de schoolkring (Roderwolde, 
Foxwolde, Leutingewolde, Sandebuur, 
Matsloot) gratis toegang in de molen.

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 inspre-
ken en je telefoonnummer er bij) email: 
info@woldzigt-roderwolde.nl

Zie ook de website: www.woldzigt-roder-
wolde.nl

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

INGEZONDEN

Samenloop 
voor Hoop

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni 2017 
wordt in Norg voor de tweede keer de 
Samenloop voor Hoop georganiseerd. 
SamenLoop voor Hoop is een evenement 
speciaal voor iedereen die met kanker 
te maken heeft gekregen (zelf of in zijn/
haar omgeving). Gedurende een 24-uurs 
wandelestafette staan we samen met lot-
genoten stil bij kanker én vieren we het 
leven. Tijdens de loop zijn er optredens, 
verschillende ceremonies en allerlei acties 
van deelnemers die op een bijzondere 
wijze geld inzamelen voor wetenschap-
pelijk kankeronderzoek. De openheid 
en eensgezindheid maken van een 
SamenLoop een evenement dat niemand 
onberoerd laat. Het evenement wordt vol-
ledig door vrijwilligers georganiseerd.

Vanuit Roderwolde doen we ook met een 
team mee. We zijn nu ongeveer met 15 
personen, maar daar zouden er nog wel 
een paar bij kunnen! Hoe meer zielen hoe 
meer vreugd!

Lijkt het je leuk om met ons mee te 
wandelen? Schrijf je dan in op https://
samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/
drenthe/norg/

We zijn team 18: Team Rowol e.o.

Nog iets onduidelijk of twijfel je, vraag dan 
gerust!

Silvia van der Meijs (Hoofdstraat 30)
Anneke Buring (Hoofdstraat 44)
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COLUMN

Parlementair taalgebruik
Henk van Kalken

De verkiezingen komen eraan. Toen ik nog 
een kind was en nog nooit van Roderwolde 
had gehoord was dat nog een relatief een-
voudige zaak. Mijn vader stemde PvdA, 
dat had hij zijn hele leven al gedaan en zou 
dat tot zijn dood blijven doen. Als je hem 
nou vroeg waarom, dan zei hij ‘Die ben-
nen vóór de arrebeiers.’ Hij dacht niet eens 
meer over zijn stemkeuze na. In de cam-
pagnetijd sprak hij niet met de buurman, 
want die stemde KVP en ze beschouwden 
elkaar tijdelijk als vijanden. Na de verkie-
zingen kwamen ze gewoon weer bij elkaar 
op de koffie. In de buurt waar ik woonde 
hingen ook jarenlang dezelfde verkiezings-
affiches voor de ramen. Iedereen stemde 
toen nog verplicht, en uit gewoonte altijd 
hetzelfde. 

In het parlement spraken de kamerleden, 
die door de regering steevast ‘Geachte 
Afgevaardigde’ werden genoemd, de leden 
van het kabinet aan met ‘Excellentie.’ Op 
Marcus Bakker van de toenmalige CPN na, 
sprak iedereen een voor de burger vol-
strekt onbegrijpelijk, gezwollen jargon. Dat 
is tegenwoordig vaak een béétje anders.  
Een geblondeerde politieke trendsetter 
noemde een sinds jaar en dag om zijn elo-
quente taalgebruik bekende parlementarier 
een ‘Akelig, miezerig mannetje,’ in plaats 
van, zoals vroeger: ‘Ik moet hier, meneer 
de veurzitter, ( mevrouw de veurzitter was 
toen nog ondenkbaar) het eurdeel uitspre-
ken dat de ter zake dienende stellingname  
van de geachte afgevaardigde bepaald niet 
mijn instemming of bewondering weet 
af te dwingen. Diezelfde geblondeerde 
parlementarier voegde de minister-pre-
sident (Rutte) op enig moment toe: ‘Doe 
eens normaal, man!’ Een ander tweede 

kamerlid (namen noemen we niet, maar 
hij heet Kuzu) lanceerde de volgende: ‘U 
bent zo hypocriet als de neten!’ En in de 
voorrondegevechten van de komende 
verkiezingen is – alweer door die geblon-
deerde trendsetter - het nepnieuws als het 
jongste wapen geïntroduceerd. Ik wens u 
veel wijsheid, straks bij uw stemkeuze.   

INGEZONDEN

Genomineerden Sportgala 
Drenthe bekend

De genomineerde sporters en sportploegen 
voor het Sportgala Drenthe op donder-
dagavond 2 maart in het ATLAS Theater 
zijn bekend. Op basis van de bestaande 
verkiezingen en sportgala’s in de Drentse 
gemeenten zijn er vanuit iedere gemeente 
vier genomineerden voorgedragen voor de 
categorieën sporttalent sportploeg, sport-
vrouw en sportman. De gemeenten die 
geen sportgala of huldiging organiseerden 
hebben zelf sporters voorgedragen die een 
bijzondere sportprestatie hebben neerge-
zet in 2016. 
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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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De volgende sporters zijn genomineerd:

Sporttalent: Britt Roos, Almar van der 
Wekken, Demi Vogel, Tycho Atanasov, 
Femke Paulis, Tobias Haccou, Stefan van 
de Belt, Iris Groenendijk, Ilona Venema, 
Jorinde van Klinken, Jan van Noord en 
Robin Grit.

Sportploeg: KV Noordenveld, Tiental 
Hijken DTC, 6-tal Rijvereniging Exloo, 
Raptim 1, Hurry Up Mannen, DOS'46, ZPC 
Hoogeveen, Menteam Jans Winkelman, 
SVZ en FC Assen.

Sportvrouw: Larissa Groenwold, Fleur 
Nagengast, Yfke Hoek, Manon Veenstra, 
Francisca den Elzen, Daniëlle Scholing, 
Hester Bischot, Nicole Sanders, Nathalie 
Hof, Sanne Hofman, Sabine Spreen en 
Marije Joling. 

Sportman: Gerben Jorritsma, Kevin Suurd, 
Wytze Kooistra, Paul Timmer, Jens Dekker, 
Richard Feiken, Hielke Heijs, Lucas 
Dolfing, Arjan Elferink, Kjeld Nuis en 
Thom Bonder. 

De stembussen voor het publiek gaan 
aanstaande vrijdag 17 februari open. Het 
publiek heeft tot en met zondag tijd om 
hun stem uit te brengen op www.sportga-
ladrenthe.nl. Anders dan vorig jaar kan het 
publiek nu op alle genomineerden stem-
men en is er geen voorselectie. Onder de 
stemmers worden toegangskaarten voor 
het gala verloot. De uiteindelijke winnaars 
worden bepaald door drie jury’s, te weten: 
een topsportjury, een sportjournalisten-
jury en het Drentse publiek.

AANKONDIGING

Rowolmer Fair                        
10 september 2017 

Noteer de datum alvast in uw agenda:

Zondag 10 september 2017 staat de 6e 
editie van de Rowolmer Fair gepland! 

En ook dit jaar zal de Rowolmer Rondrit 
niet ontbreken.

Er is al weer een start gemaakt met de 
voorbereidingen. De standhouders worden 
aangeschreven, de vergunningen worden 
aangevraagd, etc.

Omdat het organiseren van een fair veel 
tijd kost, is dit jaar voor een andere aanpak 
gekozen. Voor de organisatie van de fair is 
een aparte faircommissie in het leven te 
roepen. 

Deze faircommissie zal alles op alles 
zetten om er samen met het bestuur, de 
activiteitencommissie en een grote groep 
vrijwilligers ook dit jaar weer een mooi en 
geslaagd evenement van te maken. 

Maar…….Alle hulp is welkom!

Daarom willen we iedereen die ons wil 
en kan helpen, in de voorbereiding en op 
de dag zelf (mag ook een paar uur zijn), 
oproepen om ons dit te laten weten. 

Je kunt ons bereiken via mail, 
rowolmerfair@live.nl of telefonisch.

We hopen van jullie te horen!

Gerda Boonstra (06-11208082), Sjoerdina 
Stelma (06-46021936) en Rina Jansma 
(06-21805493)



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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HET TUINPAD OP

Familie Noordhof aan 
de Achtersteweg 10

Roderwolde? Nee, leuk dorp maar te ver 
van de stad.

Dit was onze eerste reactie toen we hoor-
den dat de Achtersteweg 10 te koop 
zou komen. De huidige bewoners van 
Achtersteweg 6 (Paul en Aranka) hadden 
ons getipt over deze woning. Iedere keer 
als we bij hun op bezoek waren begon het 
toch te kriebelen. Nummer 10 was immers 
een leuk huis op een leuke kavel. Om van 
het getwijfel af te zijn hebben we toen toch 
maar een bezichtiging gepland. 

En ja hoor, we waren om!

Eind mei 2016 zijn we hier komen wonen 
en wat zijn we blij dat we toch de moeite 
hebben genomen om een kijkje te nemen 
in de woning. Een geweldig huis op een 
geweldige plek en ook nog es geweldige 
buren

Maar… wie zijn wij?

Wij zijn Hans, Inge, Kyra (16) en Tijs 
(11) Noordhof. Hans is ZZP-er als soft-
ware engineer (apps, websites) en Inge 
werkt als secretaresse bij Novo Confiance 
(Overwinningsplein). Kyra zit op het 
Kamerling Onnes (Atheneum) in de stad 
en pendelt heen en weer tussen ons en 
haar moeder in Stedum. Tijs is van ODS De 
Starter overgestapt naar OBS Het palet en 
zit in groep 7.

Hiervoor woonden we in de wijk De 
Buitenhof in Groningen. De Onlanden 
kenden we dan ook al van het hardlopen, 
fietsen en wandelen. Ja, een beetje sportief 
zijn we wel.



Met een paar aanpassingen zoals een dak-
kapel en zonnepanelen hebben we de 
woning naar onze zin gemaakt. De kippen 
scharrelen gezellig rondom ons huis (en 
ook bij de buren, haha) en we genieten 
iedere dag van de rust en ruimte. Kortom; 
we voelen ons hier thuis!

AANKONDIGING

Vooraankondiging 
Kleibosch excursie 

Het IVN afdeling Peize organiseert op zon-
dagmiddag 2 april een excursie naar de 
Kleibosch. Ook niet leden zijn van harte 
uitgenodigd. De excursie zal worden geleid 
door Wil Schröder en Jan Beuving. De 
Kleibosch is interessant vanwege natuur 
en cultuuraspecten. Het meest bekend is 
dat de potklei dicht onder de oppervlakte 
ligt. Vroeger werden hier kloostermop-
pen en dakpannen van gebakken door de 
monniken uit Aduard. De excursie gaat in 
op de invloed die dit heeft gehad op de nog 
zichtbare landschapsvormen.

Daarnaast is de Kleibosch ook inte-
ressant qua natuurwaarden. We 
hopen tijdens de excursie de bos-
anemoon in bloei aan te treffen.                                                             
Het verzamelen voor Rowolmers is om 
13:15 op de parkeerplaats tegenover het 
café. We vertrekken hier per fiets naar 
de Kleibosch. Er zijn geen kosten aan de 
excursie verbonden.
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Dorpsagenda

zaterdag 4 maart 2017    
Molen Woldzigt: molen open en 
demonstratie olieslaan. 13.30-16.30 uur

zaterdag 4 maart 2017    
Rowolmer Archief: Open Archief van 
10.00-12.00 uur

zondag 5 maart 2017    
Culturele Driehoek: Meert Moand, Dialect 
Moand. Martin Korthuis (liedjeszanger) en 
Willem Tjebbe Oosterbrink (dichter). Molen 
Woldzigt, aanvang 15.00 uur

zaterdag 11 maart 2017                                                    
Dorpshuis: NLdoet schoonmaakdag van 
9.00-12.00

woensdag 15 maart 2017   
Vrouwenvereniging: Lezing door Abel 
Darwinkel, bekend van ‘t Huus van de Taol. 
Dialecten in Drenthe

donderdag 23 maart 2017   
Dorpsbelangen: Algemene Halfjaarlijkse 
Ledenvergadering, café Scheepstra, aanvang 
20.00 u 

zaterdag 1 april 2017    
Molen Woldzigt: molen open en 
demonstratie olieslaan. 13.30-16.30 uur

zaterdag 1 april 2017    
Rowolmer Archief: Open Archief van 
10.00-12.00 uur

Colofon

Redactie
Hella Balster, Bert Blaauw, Ilse Blaauw, , 
Sonja Meijer, Hans Noordhof

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

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

Aanleveren kopij
Stuur uw kopij naar: de.wolmer@gmail.com 
Volgende inleverdatum: 15 maart 2017

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



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



Kanaalstraat 41
9301 LR Roden
Openingstijden:

di t/m vr 
van 09.00-17.30 uur

do koopavond
t/m 21.00 uur

050 - 5018788   www.quarts.nl

- wandtegels

- vloertegels

- natuursteen

- badkamers

- hardstenen dorpels

- vensterbanken

- sanitair

- vakkundige tegelzetters

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

Voor Vertrek de caraVan/campercheck!

Wij kunnen ook de 
verkoop van uw caravan/

camper regelen

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

€ 75,-
vanaf

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


